Výroční zpráva
Nadace Bohuslava Martinů
za rok 2017
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Úvodní slovo předsedy správní rady nadace

V roce 2017 zajistila Nadace Bohuslava Martinů pokračování institucionálního programu,
který stanovila správní rada a který je součástí jejího dlouhodobého záměru. V průběhu roku
2017 došlo k personálním změnám ve vedení Nadace Bohuslava Martinů, a to jak ve složení
správní a dozorčí rady, tak i na místě ředitele. Prof. Václav Riedlbauch, krátce po svém
životním jubileu 70 let, po těžké nemoci zemřel. Operativním řešením byl zajištěn
nepřerušený chod nadace ve všech klíčových složkách – nadační činnosti, souborném
kritickém vydání díla Bohuslava Martinů, hudebním festivalu Dny Bohuslava Martinů a
interpretační soutěži mladých interpretů. V rámci interpretační soutěže se potvrdila správnost
vize s postupným rozšiřováním mezinárodní působnosti a s provázaností produkce
s profesionální institucí. Součinností s Magistrátem hlavního města Prahy, Nadací Život
umělce a Nadací Antonína Dvořáka se zajistilo i veškeré odborné, společenské a finanční
pokrytí všech uvedených aktivit. Nadace Bohuslava Martinů podporovala i v roce 2017 různé
subjekty v rámci jejich činnosti. Prvořadě šlo o Institut Bohuslava Martinů v Praze, Městské
muzeum a galerii v Poličce, Českou televizi v rámci přípravy hudebního dokumentu o
Bohuslavu Martinů, vydavatelství Supraphon v projektech věnovaných symfonickému,
vokálnímu a komornímu dílu Bohuslava Martinů. Soustavně podporovala pódiovou
prezentaci hudebního odkazu Bohuslava Martinů v tuzemsku i zahraničí a nákupy partitur a
písemností doplňovala knihovní části muzikologické vybavenosti v Institutu Bohuslava
Martinů v Praze i v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
V roce 2017 byla Nadací Bohuslava Martinů udělena Pamětní medaile Bohuslava Martinů
britskému režiséru, dramaturgovi a spisovateli Brianu Largemu za zásluhy o propagaci
skladatelova díla v zahraničí. Za celoživotní péči o dílo a odkaz BM byl rovněž oceněn u
příležitosti životního jubilea houslista a profesor HAMU v Praze, bývalý předseda správní
rady nadace Ivan Štraus.
Činnost správní rady vykazovala vysokou účast jejich členů na zasedání a dalších aktivitách
NBM. Vedení i administrativa pracovali s příkladným zaujetím a profesionalitou a obě složky
byly velmi nápomocny v rozsahu i kvalitě roční nadační činnosti a působnosti. Po odchodu
Jaroslavy Klementové do penze, převzala její post tajemnice Nadace Bohuslava Martinů
Kateřina Lánská.
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Poslání nadace

Základní, statutem daný obecně prospěšný cíl, kterým je rozvoj české hudební kultury a
hudebního života, s akcentem na poznávání, šíření a uplatňování díla velkého českého
hudebního skladatele Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších
souvislostech v jeho vlasti i ve světě, je přirozenou osnovou činnosti NBM. Jako dědic
většiny autorských práv ke skladatelovým dílům dbá o jejich ochranu a soustavně se stará o
uplatnění skladeb Martinů v tuzemském a zahraničním hudebním, divadelním, rozhlasovém,
televizním a vydavatelském provozu.
Tyto úkoly plní NBM všemi dostupnými a vhodnými způsoby. Zejména podporuje vydávání a
všechny formy šíření skladatelova díla včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů,
vznik hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací se vztahem k jeho
životu, dílu a době, provedení důstojných záměrů k uchování a uctění jeho památky či
k rozvoji intencí jím sledovaných, vznik vynikajících interpretačních výkonů a vůbec
závažných počinů se vztahem k jeho osobnosti. Ve všech těchto směrech vyvíjí podle
potřeby vlastní iniciativu nebo aktivně hledá kvalitní partnery. Pečuje rovněž o získání,
respektive uchování památek a věcí důležitých z hlediska jejího účelu.
Centrem zájmu NBM je tak samozřejmě propagace a podpora užití díla Bohuslava Martinů
všude tam, kde je finanční přispění žádoucí a nutné. Tradičně jsou podporovány aktivity
nejen profesionálních těles, organizací a institucí, ale i celá oblast poloprofesionálního a
amatérského umění. V zájmu zpřehlednění a lepší rozvahy při přidělování nadačních
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příspěvků se správní rada zabývá žádostmi jednorázově v říjnu pro aktivity v následujícím
kalendářním období.
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Aktivity nadace v roce 2017

Dny Bohuslava Martinů
Významným partnerem Dnů Bohuslava Martinů 2017 se stal Magistrát hlavního města
Prahy, na finanční pokrytí nákladů přispěla i Nadace Život umělce. Na mediální podpoře se
podílely časopisy Harmonie a Hudební rozhledy a dále Rádio Classic a Praha TV. Tradičně
spolupracoval s NBM také Český rozhlas, který přenášel nebo zaznamenával 3 programy
(27. 11., 6. 12. a 13. 12. 2016).
Soutěž Nadace Bohuslava Martinů
Soutěž NBM, pořádaná tradičně koncem listopadu, byla vypsána ve dvou kategoriích, pro
violoncello a pro zpěv. Důležitým novým aspektem je pravidelná rotace vypisovaných
kategorií vždy ve čtyřletém cyklu.
Podle původní představy o zvýšení kvality celé soutěže byli osloveni a vybráni soutěžící
podle dosavadních úspěchů v jiných prestižních soutěžích nebo v angažmá na koncertech
významných pořadatelů. Soutěž měla vysokou úroveň. Ověřila se tak nově nastoupená
cesta jako správná. Nejvyšší ocenění Nadace Bohuslava Martinů v oboru zpěv obdržela
Zdislava Bočková a v oboru violoncello Aneta Šudáková.
Kromě cen vypsaných NBM byly uděleny Cena Viktora Kalabise, kterou získala
violoncellistka Kristina Vocetková, Cena Nadace Život umělce pro nejlepšího účastníka
soutěže, jíž byl oceněn výkon violoncellistky Anety Šudákové, Cena Jaroslava a Zorky
Zichových, kterou získal violoncellista Vilém Vlček a Cena Přemysla Pražáka za výkon
pěvkyně Lucie Kaňková. Podle uvážení a vlastního výběru dostanou příležitost někteří
z laureátů k následným vystoupením v sezóně Českého spolku pro komorní hudbu a
Karlovarského symfonického orchestru, s jejich účastí se počítá v následujících ročnících
festivalu Dny Bohuslava Martinů.
Finančně se na pořádání Soutěže NBM podílely Nadace Život umělce, Nadační fond Viktora
Kalabise a Zuzany Růžičkové a Nadace Antonína Dvořáka pro mladé interprety.
ostatní soutěže
Vedle zásadní debaty o smyslu a obsahu vlastní soutěže se správní rada důkladně zabývala
i celou touto oblastí v ČR, a to jak po stránce skutečného uplatnění díla Martinů v soutěžních
podmínkách, tak diferenciací vypisovaných cen.
S vědomím, že podpora aktivit profesionálních hudebních škol a pořadatelů soutěží mladých
interpretů je důležitým vkladem do budoucna, se NBM zaměřila vedle těch největších
tuzemských soutěží, jakými jsou Mezinárodní soutěž Pražského jara, Mezinárodní soutěž L.
Janáčka v Brně a od roku 2015 i Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových
Varech, také na soutěže pro studenty konzervatoří (Pro Bohemia v Ostravě, Concertino
Praga) a pro žáky ZUŠ (Praha – písňová soutěž, Nová Paka, České Budějovice). Tradičně
vypsala NBM cenu v soutěži na Sommerakademie v rakouském Reichenau (ISA), jíž se
účastní výběr mladých profesionálních hudebníků z celého světa.
V roce 2017 proběhla jednání s dalšími významnými pořadateli tuzemských soutěží (Váši
Příhody a Josefa Micky), po nichž se správní rada rozhodla přispívat stejně jako v případě
dlouhodobě podporovaných soutěží dotací na ceny za nejlepší interpretaci skladby B.
Martinů.
veřejné provozování hudby B. Martinů
Dle vyúčtovací statistiky OSA v roce 2017 bylo ohlášeno 363 provedení operního,
symfonického, koncertantního, vokálního a komorního díla Bohuslava Martinů v rámci
veřejných produkcí, rozhlasových, nebo televizních pořadů. Na tomto hlášení se podílely
subjekty ze šesti desítek zemí celého světa.
Za mimořádné umělecké počiny minulého roku, na nichž se nadace rovněž podílela, lze
považovat např. uvedení oratoria Gilgameš Bohuslava Martinů Českou filharmonií
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s dirigentem Manfredem Honeckem, založené na kritické edici - SKV a následné vydání
reprezentativní nahrávky péčí Supraphonu na kompaktním disku. Intenzivnější byla dále
spolupráce s Českou televizí na nových projektech; dokončovala se televizní inscenace
opery „Čím lidé žijí“ s použitím snímku z koncertů České filharmonie s šéfdirigentem Jiřím
Bělohlávkem, na níž se NBM významně finančně i odborně podílela. NBM podpořila i záměr
České televize pořídit nahrávku všech symfonií Martinů z koncertů České filharmonie a Jiřího
Bělohlávka ve Dvořákově síni Rudolfina (dokončení v roce 2018). Za komplet klavírních trií
B. Martinů na CD obdrželo prestižní BBC Music magazine award Smetanovo trio (Jitka
Čechová, Jiří Vodička a Jan Páleníček). V rámci festivalu Dny B. Martinů se v prosinci 2017
uskutečnily prestižní koncerty, z nichž vybíráme komorní koncert pořádaný ve spolupráci s
velvyslanectvím Švýcarské konfederace a uvedení Martinů Rapsodie - koncertu v provedení
SOČR a ukrajinsko britského violisty Maxima Rysanova, který se interpretaci díla skladatele
věnuje dlouhodobě.
bádání, informace, publikace
Ohniskem bádání a poskytování informací odborné i laické veřejnosti jsou Institut Bohuslava
Martinů v Praze (IBM) a Centrum B. Martinů v Poličce. Obě tyto instituce dostávají
pravidelně podporu NBM pro zabezpečení své činnosti, nadace se podílí také na úhradě
nákladů spojených s nákupem cenných dokladů života a díla B. Martinů.
Hlavním a stálým úkolem IBM zůstává péče o projekt Souborného kritického vydání díla B.
Martinů, které zpracovává tým českých a zahraničních editorů pod vedením Institutu
Bohuslava Martinů. Z plánovaných dalších dvou svazků vydal nakladatel Bärenreiter pouze
jeden (Komorní hudba pro 6 – 9 nástrojů), u druhého z nich setrvává problém s jednáním
s dědici po Jiřím Muchovi, autorovi textu k Polní mši.
Kromě obou uvedených badatelských pracovišť oceňuje nadace zájemce o autorovo dílo,
sdružené jednak v tuzemské Společnosti B. Martinů a jednak v mezinárodním sdružení
International Martinů Circle, které vydává pravidelně třikrát ročně anglickou Martinů Revue,
distribuovanou především do zahraničí.
Vědoma si významu reflexe současné kultury a váhy médií v dnešní době podporuje NBM
soustavně oba hlavní odborné časopisy, Hudební rozhledy a Harmonii.
Podrobné informace o činnosti nadace jsou uveřejněny na webové stránce NBM
(www.martinu.cz).
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Identifikační údaje

Název:
Datum vzniku:
Zřizovatel:
Sídlo nadace:
Identifikační číslo:
Registrace:
Datum registrace:
Výše nadačního
jmění:
Bankovní ústav:
Auditor:

Nadace Bohuslava Martinů
13. ledna 1992
Český hudební fond v Praze, Besední 3, Praha 1 – Malá Strana
Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
45248061
Nadace je registrována Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 34
5. října 1998
211.433.000,- Kč
Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 3756671/0300
Angel´s Auditing s.r.o., číslo auditorského osvědčení 466
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Orgány nadace

Správní rada
Do 10. října 2017 pracovala šestičlenná správní rada ve složení:
Jméno
prof. Jiří Hlaváč

Funkce
předseda

od data
13. 10. 2014

mandát do
12. 10. 2017

PhDr. Stanislava Střelcová
PhDr. Kateřina Maýrová
MgA. Michal Novenko

místopředsedkyně
člen
člen

13. 10. 2015
13. 10. 2016
13. 10. 2015

12. 10. 2018
12. 10. 2019
12. 10. 2018

PhDr. Ivan Ruml

člen

12. 10. 2014

11. 10. 2017

MgA. Michal Kaňka

člen

13. 10. 2016

12. 10. 2019

K 11. říjnu 2017 vypršel mandát prof. Jiřímu Hlaváčovi a PhDr. Ivanu Rumlovi.
Na svém zasedání dne 18. září 2017 zvolila správní rada nově prof. Jiřího Hlaváče a Mgr.
Bohuslava Pavlase na další tříleté volební období. S účinností od 12. října 2017 pracuje
správní rada v tomto složení:
Jméno
funkce
od data
mandát do
prof. Jiří Hlaváč
předseda
16. 10. 2017
13. 10. 2020
PhDr. Stanislava Střelcová
místopředsedkyně
13. 10. 2015
12. 10. 2018
PhDr. Kateřina Maýrová
MgA. Michal Novenko

člen
člen

13. 10. 2016
13. 10. 2015

12. 10. 2019
12. 10. 2018

Mgr. Bohuslav Pavlas

člen

14. 10. 2017

13. 10. 2020

MgA. Michal Kaňka

člen

13. 10. 2016

12. 10. 2019

Správní rada se v průběhu roku sešla na šesti řádných zasedáních.
Dozorčí rada
Dozorčí rada pracovala do 11. října 2016 ve složení:
Jméno
Funkce
od data
mandát do
PhDr. Ludvík Kašpárek
předseda
03. 11. 2016
11. 10. 2019
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. člen
12. 10. 2014
11. 10. 2017
Jiří Teml
člen
12. 10. 2015
11. 10. 2018
K 11. říjnu 2017 vypršel mandát prof. Ing. MgA. Ivo Medkovi. Správní rada na zasedání 18.
září 2017 zvolila nově členem dozorčí rady PhDr. Ivana Rumla.
Jméno
Funkce
od data
mandát do
PhDr. Ludvík Kašpárek
předseda
03. 11. 2016
12. 10. 2019
PhDr. Ivan Ruml
člen
13. 10. 2017
12. 10. 2020
Jiří Teml
člen
12. 10. 2015
11. 10. 2018
Členové dozorčí rady se zúčastnili všech zasedání správní rady. Kromě toho se dozorčí rada
sešla v roce 2017 na dvou samostatných jednáních.
Aparát
Nadace měla v průběhu roku 2017 tři pracovníky výkonného aparátu:
prof. Václav Riedlbauch
ředitel
Jarmila Klementová
tajemnice
Kateřina Lánská (od 1. 9. 2017)
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Spolupracovníci
Stálými spolupracovníky nadace jsou:
JUDr. Barbara Červenková
právní poradenství
RPIC Pce s.r.o.
vedení účetnictví
Ing. Jiří Černík
daňové a finanční poradenství
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Majetek nadace a její závazk y

údaje jsou uvedeny v tis. Kč k 31. 12. 2017
Dlouhodobý nehmotný majetek netto
Dlouhodobý hmotný majetek netto
Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobé cenné papíry
Peníze v pokladně a na účtech
Zásoby
Pohledávky
Jiná aktiva
Majetek celkem
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná cizí pasiva
Dluhy celkem

79 746
27 851
54 555
27 354
10 692
587
846
316
201 947

23
1 581
229
1 833

Podrobnější rozpis majetku a závazků je uveden ve finančních výkazech, jež tvoří přílohu
této výroční zprávy.
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Přijaté dary

V průběhu roku 2017 obdržela NBM dary či dotaci na částečné krytí nákladů Soutěže
Nadace Bohuslava Martinů od Nadace Život umělce ve výši 10.000 Kč, od Nadačního fondu
Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové 10.000 Kč, od Jaroslava a Zorky Zichových 10.000 Kč
a od Nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety 15.000 Kč.
6

Festival Dny Bohuslava Martinů 2017 byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy
(300.000 Kč) a Nadací Život umělce (19.000 Kč).
Dále NBM obdržela věcný dar od Ing. Břetislava Pražáka – soubor korespondence
Bohuslava Martinů Vítězslavě Kaprálové v hodnotě 200.000 Kč a nepeněžité dary ve formě
bezplatného poskytnutí licence k nahrávkám Českého rozhlasu v celkové hodnotě 10.250
Kč.
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Přehled o použití majetku nadace

Z nadačního jmění a dalšího majetku nadace plynuly výnosy uvedené v následující tabulce
(údaje jsou uvedeny v tis. Kč):
Výnosy po odečtení přímo
souvisejících nákladů
Výnosy z autorských práv
10 147
8 988
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
267
267
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
7 743
453
Přijaté úroky
464
464
Výnosy z pronájmu
715
715
Ostatní výnosy
1 309
505
Výnosy celkem
20 645
11 392

Z dosažených výnosů byly hrazeny tyto náklady (údaje jsou uvedeny v tis. Kč):
Poskytnuté nadační příspěvky
Spotřeba materiálu a energie
Nakoupené služby
Osobní náklady
Odpisy a prodané cenné papíry
Ostatní náklady
Náklady celkem

8 686
387
4 321
1 777
13 272
2 631
31 074
7

Podrobnější rozpis výnosů a nákladů je uveden ve finančních výkazech, jež tvoří přílohu této
výroční zprávy.
Hodnota Růstového fondu nadací investiční společnosti Pioneer Asset Management, a.s. se
proti roku 2016 dále snížila, k 31. 12. 2017 činila 42.921 tis. Kč, což je o 2.079 tis. Kč méně,
než nominální hodnota zapsaná v nadačním rejstříku.
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Poskytnuté nadační příspěvk y

V průběhu roku 2017 poskytla nadace tyto nadační příspěvky, které v každém jednotlivém
případě přesáhly 10.000 Kč:
Příjemce

Důvod

částka

Institut Bohuslava Martinů

badatelská a muzikologická činnost vztahující se ke
Kritickému vydání děl B. Martinů, vedení knihovny,
propagace díla BM
3 150 000

Česká televize

koprodukční vklad na natočení opery BM: Čím lidé
žijí
1 200 000

SUPRAPHON

nahrávka a vydání CD - BM: Epos o Gilgamešovi

600 000

SUPRAPHON

výkup licenčních práv pro vydání CD - BM: Čím lidé
žijí

350 000

SUPRAPHON
International Martinů Circle
International Martinů Circle
Společnost Bohuslava Martinů

vydání CD - BM: Kytice
vydávání časopisu Martinů Revue
činnost spolku v roce 2017
celoroční činnost čtyř poboček

350 000
300 000
200 000
200 000

Městské muzeum a galerie
v Poličce

podpora muzikologického místa v Centru
Bohuslava Martinů

200 000

Pražský filharmonický sbor

vystoupení PFS v Petrohradu - BM: kantáty
z Vysočiny

200 000

Česká filharmonie
Ivan Štraus

půjčovné notového materiálu a částečná úhrada
nákladů na abonentní koncert - BM: Skála,
symfonické preludium pro velký orchestr, Rytiny
pro orchestr
cena za celoživotní péči o dílo a odkaz BM

100 000
100 000

Janáčkův máj o.p.s.
Moravské divadlo Olomouc

42. mezinárodní hudební festival Janáčkův máj BM: Koncert č. 1 pro violoncello a orchestr,
kantáta Hora tří světel, Symfonie č. 2
inscenace opery BM: Řecké pašije

100 000
100 000

Česká televize

půjčovné notového materiálu na nahrávání 6
symfonií BM s Českou filharmonií aj. Bělohlávkem

90 000

Český rozhlas – SOČR
Filharmonie Hradec Králové
Muzikus s.r.o.
Společnost Hudební rozhledy

půjčovné notového materiálu a částečná úhrada
nákladů na koncert - BM: Rapsodie - koncert pro
violu a orchestr
koncerty - BM: Violoncellový koncert č. 1, Kytice
vydávání měsíčníku Harmonie
vydávání měsíčníku Hudební rozhledy

80 000
80 000
80 000
80 000

Český filharmonický sbor

CD: Česká vokální hudba 20. a 21. století - BM:
Hymnus k sv. Jakubu, Hora tří světel

70 000
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Pražský filharmonický sbor

koncert - BM: 3. dějství opery Hry o Marii,
Narození Páně

70 000

ISA - Internationale
Sommerakademie Wien

pořádání mistrovských kurzů

54 040

Národní divadlo Brno

uspořádání edukativního programu "Krok za
oponu" a 2 repríz opery BM: Hry o Marii

50 000

Pražské jaro o.p.s.

ceny B. Martinů v soutěži 69. ročníku - BM:
Koncert pro cembalo a malý orchestr, Česká
rapsodie pro housle a klavír

50 000

Tylův dům Polička

vydání 5. CD z projektu nahrávek písní Bohuslava
Martinů
koncerty - BM: Violoncellový koncert č. 1, Kytice
20. ročník festivalu Martinů fest - BM: Dvojkoncert
pro smyčce, klavír a tympány, Otvírání studánek

Vojtěch Jouza, Praha

stipendium - správa facebookového profilu,
vytváření aktualit na webových stránkách

40 000

Zuzana Lažanská, Praha

stipendium -doplňování informací a katalogizace
historických článků do online databáze
katalog.martinu.cz

37 420

pořádání 23. ročníku Francouzsko-české hudební
akademie - BM: Variace na Rossiniho téma,
Česko-francouzská akademie Telč Rapsodie - koncert pro violu

30 000

Giorgio Jiří Koukl, Origlio
Český filharmonický sbor Brno

40 383
40 000
40 000

Janáčkova filharmonie Ostrava

koncerty v sezoně 2016/2017 - BM: Halftime,
Symfonie č. 1

30 000

Společnost dechové hudby

půjčovné notového materiálu a částečná úhrada
nákladů - BM: Malá suita z opery Veselohra na
mostě, Písničky na dvě stránky

30 000

Stamic Creative, s.r.o.

mezinárodní hudební festival komorní hudby
EuroArt Praha - BM: Klavírní kvintet č. 1

30 000

Národní muzeum, České muzeum
hudby
příspěvek na restaurování rukopisů BM

25 000

Pražské jaro, o.p.s.

pořízení sólových partů pro kandidáty soutěže
Pražské jaro 2017 - BM: Koncert pro cembalo a
malý orchestr

20 385

Pavlína Němcová

stipendium -doplňování informací a katalogizace
historických článků do online databáze
katalog.martinu.cz

20 020

AMU Praha
Filharmonie Hradec Králové
Jiří Pilka, Praha

půjčovné notového materiálu - BM: Serenáda pro
komorní orchestr
abonentní koncert - BM: Symfonie č. 4
sociální výpomoc

20 000
20 000
20 000

Karlovarský symfonický orchestr

půjčovné notového materiálu - BM: Symfonie č. 1

20 000

Karlovarský symfonický orchestr

půjčovné notového materiálu a částečná úhrada
nákladů koncertu - BM: Koncertantní symfonie pro
hoboj, fagot, housle a violoncello, Paraboly pro
orchestr

20 000
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Mezinárodní pěvecké centrum
Obec Tři Studně
Obec Vlčkov

cena B. Martinů v soutěži 52. ročníku - BM: výběr z
písňové tvorby
slavnost Otvírání studánek
slavnost Otvírání studánek

20 000
20 000
20 000

Kateřina Šafratová

stipendium -doplňování informací a katalogizace
historických článků do online databáze
katalog.martinu.cz

15 070

Anna Marie Hradecká, Praha

stipendium - katalogizace pramenů, historických
článků a programů do knihovnické databáze

15 000

Český rozhlas

cena B. Martinů v soutěži Concertino Praga - BM:
Sonatina pro klarinet a klavír, Sonatina pro trubku
a klavír

15 000

Český svaz ochránců přírody
Radonice

uspořádání 16. ročníku "Hudba v synagogách
plzeňského regionu" - BM: Sonatina pro housle a
klavír, Klavírní trio č. 2 d moll, Tři madrigaly, Duo č.
1 pro housle a violu, Etudes facilites pro dvoje
housle, Duo č. 1 pro housle a violoncello

15 000

Janáčkova konzervatoř Ostrava

cena B. Martinů v 15. ročníku soutěže Pro
Bohemia Ostrava - BM: Intermezzo pro housle a
klavír

15 000

Janáčkova konzervatoř Ostrava

uspořádání 15. ročníku soutěže Pro Bohemia
Ostrava - BM: Intermezzo pro housle a klavír,
výběr z cyklu Loutky

15 000

Nadační fond Mistra Jaroslava
Kociana

cena B. Martinů v soutěži 24. ročníku Heranovy
violoncellové soutěže - BM: Miniaturní suita č. 3,
Variace na slovenskou lidovou píseň

15 000

Nadační fond Mistra Jaroslava
Kociana

cena B. Martinů v soutěži 59. ročníku Kociánovy
houslové soutěže - BM: Intermezzo pro housle a
klavír

15 000

spolek Philokallia

festival pravoslavné hudby, kde zazní byzantská
hudba, kterou BM použil v opeře Řecké pašije

15 000

Terezie Fialová

prezentace komorní hudby v Číně - BM: Klavírní
trio

15 000

celkem nadační příspěvky nad 10.000 Kč

8 547 318

Kromě toho poskytla nadace 25 příspěvků, jejichž jednotlivá výše nepřekročila 10.000 Kč,
v celkové výši 139.111 Kč.
Celková výše vyplacených nadačních příspěvků činila 8.686.429 Kč.

10 Náklady na správu nadace
Náklady na správu nadace v roce 2017 činily 3.154 tis. Kč (z toho personální náklady 1.825
tis. Kč, ostatní režijní náklady 1.329 tis. Kč), což je 1,49 % z hodnoty nadačního jmění.
Podmínky podle článku VIII odst. 2 statutu nadace byly splněny.
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11 Přílohy
Rozvaha k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
Příloha roční účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017
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Schváleno na jednání správní rady
dne: 19. června 2018

Podpisy:

PhDr. Stanislava Střelcová
PhDr. Kateřina Maýrová
MgA. Michal Novenko
Mgr. Bohuslav Pavlas
MgA. Michal Kaňka
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