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Výroční zpráva 

Nadačního fondu na podporu Konzervatoře České Budějovice 
 

Prezence: Mgr. Radek Rejšek, Mgr.Patrik Červák, MgA. František Lukáš,  

ing. Adolf Lísal 

Datum konání schůze:  22. 06. 2022 

Program:    Zhodnocení činnosti nadačního fondu 

       Hospodaření fondu za r. 2021 

 

 

Činnost nadačního fondu byla v r. 2021 zhodnocena na schůzi a byla zaměřena na: 

podporu studentů konzervatoře v soutěžích v hudební oblasti (soutěže ve hře na klavír, žesťo-

vé nástroje, housle a violoncella, klasické kytary  ) 

podporu hry na příčnou flétnu (32 flétnistů v dlouhodobém projektu „Letní flétny 2021“) 

shromažďování finančních prostředků na činnost nadačního fondu. 

 

V roce 2021 byli formou příspěvku na jízdné a startovné podpořeni studenti, kteří se zúčastni-

li soutěží v jednotlivých vyučovaných oborech (klavír solo, zpěv, hra na saxofon, hudební 

trio, kvarteto). V tomto roce byla podpora díky pandemii Covid 19 značně ztížena, neboť se 

utlumila soutěžní scéna. 

Na podporu hry na příčnou flétnu byl k pořádání kurzů přijat grant z programu Jihočeského 

kraje „Podpora kultury 2021“ ve výši 35 000,-Kč.  Pořádáním kurzů jsou dlouhodobou for-

mou podporovány pedagogické, interpretační snahy konzervatoře o zkvalitnění tohoto oboru a 

jsou každoročně dobře organizovány.  

Zbývající činnost byla zaměřena na shromažďování finančních prostředků ze strany studentů, 

pedagogů, což je součástí hospodaření fondu.    

 

Hospodaření fondu v r. 2021: 

Příjmy celkem:   125 000,-Kč 

Výdaje celkem:   153 000,- Kč 

Výsledek hospodaření: - 28 000,-Kč 

 

V roce 2021 bylo snahou udržet hospodaření s kladným výsledkem hospodaření, příjmy však 

nedosahovaly takové výše, aby byly uspokojeny požadavky studentů na startovné a jízdné na 

soutěže. 

Vzhledem k současné hygienické situaci ve škole bylo jednání správní rady nadačního fondu 

provedeno distančně.  

 

 

Jednotliví členové se vyjádřili písemně a souhlasí se zněním výroční zprávy.    

Mgr. Rejšek, Mgr. Červák, MgA. Lukáš, ing. Lísal (zapisovatel)     


