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O SBORU

 

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným 
původně jako ženský sbor
Kühna, přední osobnosti novodobé
připojeny mužské hlasy. Sbor n
umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně
vyplývá, že v
koncerty a vydal samostatné CD.
 

Kühnův smíšen

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, tel

koncerty.

 

Pozornost 

kantátové a a

i zahraničními orchestr

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

 

V současné době má Kühnův smíšený sbor 

zpráva 2019
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SBORU 

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným 
původně jako ženský sbor
Kühna, přední osobnosti novodobé
připojeny mužské hlasy. Sbor n
umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně
vyplývá, že v roce 2019 oslavil
koncerty a vydal samostatné CD.

Kühnův smíšený sbor 

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, tel

koncerty. 

Pozornost věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a t

kantátové a a cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

i zahraničními orchestr

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.
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Kühnův smíšený sbor je dobrovolným 
původně jako ženský sbor založen Pavlem Kühnem 1. září 1958 k
Kühna, přední osobnosti novodobé
připojeny mužské hlasy. Sbor n
umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně

roce 2019 oslavil 
koncerty a vydal samostatné CD.

ý sbor naplňuje

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, tel

věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a t

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

i zahraničními orchestry, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

V současné době má Kühnův smíšený sbor 

 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, sp. zn. L 3248 

manazer@kuhnchoir.cz 

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným svazkem 
založen Pavlem Kühnem 1. září 1958 k

Kühna, přední osobnosti novodobého českého sborového umění.
připojeny mužské hlasy. Sbor navazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 
umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně

 již 60 let svého působení. K
koncerty a vydal samostatné CD. 

naplňuje své poslání

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, tel

věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a t

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

y, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

V současné době má Kühnův smíšený sbor 

  

svazkem zpěváků
založen Pavlem Kühnem 1. září 1958 k

ho českého sborového umění.
avazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 

umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně
již 60 let svého působení. K

své poslání. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost 

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, tel

věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a t

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

y, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

V současné době má Kühnův smíšený sbor 84 stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 

 

zpěváků – spolkem
založen Pavlem Kühnem 1. září 1958 k

ho českého sborového umění.
avazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 

umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně-instrumentálních skladeb.
již 60 let svého působení. K tomuto jubileu uspořádal dva výroční 

. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost 

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá 

věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a t

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

y, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 

 

spolkem se sídlem v Praze. 
založen Pavlem Kühnem 1. září 1958 k uctění památky prof. Jana 

ho českého sborového umění. V roce 1959 k
avazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 

instrumentálních skladeb.
tomuto jubileu uspořádal dva výroční 

. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost 

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné a nadané zpěváky, umožňuje 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

evizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá 

věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a t

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

y, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 

 

se sídlem v Praze. 
uctění památky prof. Jana 

roce 1959 k němu byly 
avazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 

instrumentálních skladeb. Z uvedeného 
tomuto jubileu uspořádal dva výroční 

. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost 

a nadané zpěváky, umožňuje 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

evizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá 

věnuje dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a to tvorbě oratorní, 

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

y, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů. 

stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 

  

se sídlem v Praze. Sbor byl 
uctění památky prof. Jana 

němu byly 
avazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 

Z uvedeného 
tomuto jubileu uspořádal dva výroční 

. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost 

a nadané zpěváky, umožňuje 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

evizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá 

o tvorbě oratorní, 

cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími 

y, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 
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hlasových skupinách je

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

víkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

 

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří před

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

drobný spotřební materiál, aj.

 

Protože Kü

o granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

Magistrátu hl. m. Prahy, Fond

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

 

V letech 2015

podpořený 

představil světové premiéry souča

 

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je 
 
Orgány sboru jsou:
• Shromážděn
• Uměleckosprávní rada
 
USR zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a 
 
Členy USR jsou: 

zpráva 2019

hlasových skupinách je

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří před

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

drobný spotřební materiál, aj.

Protože Kühnův smíšený sbor připravuje projekty i samosta

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

Magistrátu hl. m. Prahy, Fond

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

V letech 2015–2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kult

podpořený z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

představil světové premiéry souča

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je 

Orgány sboru jsou: 
Shromážděn
Uměleckosprávní rada

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a 

leny USR jsou: Ivana Francánová, ved

zpráva 2019 

hlasových skupinách je vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří před

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

drobný spotřební materiál, aj. 

hnův smíšený sbor připravuje projekty i samosta

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

Magistrátu hl. m. Prahy, Fondu

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kult

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

představil světové premiéry souča

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je zapsaným 

 
Shromáždění členů 
Uměleckosprávní rada (dále jen USR)

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a člena pro 

Ivana Francánová, ved

 

vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří před

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

 

hnův smíšený sbor připravuje projekty i samosta

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

u kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Marti

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kult

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

představil světové premiéry současných českých a norských autorů.

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

zapsaným spolkem

(dále jen USR)

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
člena pro ekonomické

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 

  

vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří před

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

hnův smíšený sbor připravuje projekty i samosta

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Marti

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kult

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

sných českých a norských autorů.

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

spolkem (z.s.). 

(dále jen USR) 

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
ekonomické záležitosti

oucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 

 

vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady při přejezdech na místa koncertů, 

hnův smíšený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí 

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře grantu EHP, 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Marti

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele. 

2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kulturně

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

sných českých a norských autorů.

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. Je složená z vedoucích hlasových skupin, 
záležitosti.USR má 7 členů. 

oucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 

 

vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a prof

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

evším honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

i přejezdech na místa koncertů, 

tně, využívá možnosti žádostí 

grantu EHP, Ministerstva kultury ČR

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Marti

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

urně-sociální projekt Zpívejme! 

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

sných českých a norských autorů. 

složená z vedoucích hlasových skupin, 
USR má 7 členů.  

oucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 

 

vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální výkon. 

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí v Praze 2

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

evším honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

i přejezdech na místa koncertů, 

tně, využívá možnosti žádostí 

Ministerstva kultury ČR

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Marti

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

sociální projekt Zpívejme! 

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

složená z vedoucích hlasových skupin, 

oucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 

  

vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

íkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

esionální výkon. 

Praze 2. 

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

evším honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

i přejezdech na místa koncertů, za 

tně, využívá možnosti žádostí 

Ministerstva kultury ČR, 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů 

či Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

sociální projekt Zpívejme! 

z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

složená z vedoucích hlasových skupin, 

oucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
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skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro 
 
USR volí ze svého středu předsedu USR.
 
Jmenova
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková
 
O uměleckou úrove

zpráva 2019

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro 

USR volí ze svého středu předsedu USR.

ané funkce USR (
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková

O uměleckou úrove

zpráva 2019 

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.

USR volí ze svého středu předsedu USR.

né funkce USR (nejsou členy 
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková

O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru

 

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

ekonomické záležitosti.

USR volí ze svého středu předsedu USR. Předsedkyní 

nejsou členy správního orgánu) jsou sbormistři
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková

ň sboru pečuje sbormistr sboru

  

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

ekonomické záležitosti. 

Předsedkyní USR 

ávního orgánu) jsou sbormistři
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková 

ň sboru pečuje sbormistr sboru. 

 

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

USR je Ivana Fran

ávního orgánu) jsou sbormistři

 

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel,
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

je Ivana Francánová.

ávního orgánu) jsou sbormistři Jaroslav Brych a

 

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel, vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

ánová. 

Jaroslav Brych a

  

vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

Jaroslav Brych a Lenka 
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Přehled činnosti Kühnova

Počet událostí

Počet koncertů

Počet představení v

Počet natáčení

 

1. 2. 2019
Stars of Hollywood: John Powell

4. 2. 2019
Remember Them 
J. Powell: Pruské requiem

20. 2. 2019
smíšeného sboru
J. Ryant Dřízal: De Monstris Marinis
M. Orson Štědroň: Kouzla
J. Dvořáč
Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrát

2. 3. 2019
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

17. + 18. 4. 2019
A. Dvořák: Stabat Mater
Symfonický o

23. 4. 2019
Benefiční konc
A. Dvořák: Stabat Mater
ČF, SOČR, FOK, PKF

4.5. + 6. 5. 2019
Joe Hisaishi Symphonic Concert

8. 5. 2019
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

12. 5. 2019
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

zpráva 2019

Přehled činnosti Kühnova

událostí celkem

Počet koncertů 

Počet představení v 

Počet natáčení 

2. 2019, Praha, Rudolfinum
Stars of Hollywood: John Powell

2019, Praha, Palác Žofín
Remember Them – 
J. Powell: Pruské requiem

2019, Praha, Novoměstská rad
smíšeného sboru 
J. Ryant Dřízal: De Monstris Marinis
M. Orson Štědroň: Kouzla

Dvořáček: Missa Ostinata
Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrát

2019, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

+ 18. 4. 2019, Praha, 
A. Dvořák: Stabat Mater
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

2019, Praha, Rudolfinum
Benefiční koncert pro katedrálu Notre
A. Dvořák: Stabat Mater
ČF, SOČR, FOK, PKF, dirigent

+ 6. 5. 2019, Praha, 
Joe Hisaishi Symphonic Concert

2019, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

2019, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

zpráva 2019 

Přehled činnosti Kühnova

celkem 

 Národním divadle

Praha, Rudolfinum 
Stars of Hollywood: John Powell

Praha, Palác Žofín 
 benefiční koncert pro UNICEF

J. Powell: Pruské requiem, dirigent: 

, Praha, Novoměstská rad

J. Ryant Dřízal: De Monstris Marinis
M. Orson Štědroň: Kouzla 

ek: Missa Ostinata 
Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrát

raha, Národní divadlo
 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

Praha, Obecní dům
A. Dvořák: Stabat Mater 

rchestr hl. m. Prahy FOK

, Praha, Rudolfinum 
ert pro katedrálu Notre

A. Dvořák: Stabat Mater 
, dirigent: Tomáš Netopi

Praha, Kongresové centrum, Praha
Joe Hisaishi Symphonic Concert

raha, Národní divadlo
 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

raha, Národní divadlo
 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

 

Přehled činnosti Kühnova smíšeného sboru v roce 201

Národním divadle 

Stars of Hollywood: John Powell concert, dirigent: Miriam Němcová

koncert pro UNICEF
, dirigent: Christian Schumann

, Praha, Novoměstská radnice – Vlastní koncertní cyklus

J. Ryant Dřízal: De Monstris Marinis 

Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrát

raha, Národní divadlo 

dirigent: Jaroslav Kyzlink

ecní dům 

rchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

 
ert pro katedrálu Notre-Dame

Tomáš Netopil 

Kongresové centrum, Praha
Joe Hisaishi Symphonic Concert, dirigent: Joe Hisaishi

raha, Národní divadlo 

dirigent: Jaroslav Kyzlink

raha, Národní divadlo 

dirigent: Jaroslav Kyzlink

  

smíšeného sboru v roce 201

, dirigent: Miriam Němcová

koncert pro UNICEF 
Christian Schumann

Vlastní koncertní cyklus

Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrát

dirigent: Jaroslav Kyzlink 

dirigent: Jac van Steen

Dame 

 

Kongresové centrum, Praha 
, dirigent: Joe Hisaishi 

dirigent: Jaroslav Kyzlink 

dirigent: Jaroslav Kyzlink 

 

smíšeného sboru v roce 201

, dirigent: Miriam Němcová

Christian Schumann 

Vlastní koncertní cyklus Celebration 60 let Kühnova 

Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrát

Jac van Steen 

 

 

smíšeného sboru v roce 2019  

, dirigent: Miriam Němcová 

Celebration 60 let Kühnova 

Bharata Rajnošek, Ondřej Štajnochr, Jakub Dvořáček, dirigent: Lenka Navrátilová

 

31

19

5

7

Celebration 60 let Kühnova 

lová 

  

Celebration 60 let Kühnova 
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15. 5. 2019, Praha, Obecní
MHF Pražské jaro
H. Berlioz: Te Deum
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: John Nelson

31. 8. 2019
Festival SOUNDTRACK
Amadeus LIVE
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: 

1. 9. 2019
A. Bruckner: Te Deum
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

28. 9. 2019
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

16., 17. a 
Čtyři kroky do nového světa
L. Janáček: Její Pastorkyňa
Česká studentská filharmonie, dirigent: Marko Ivanović
 
24. 10. 2019
A. Hillborg: Sir
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Mar

28. 10. 2019
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

21. 11. 2019, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy
Slavnostní koncert k 60. výročí založení sboru
B. Martinů: Madrigaly
A. Tučapský: In honorem vitae!
Křest CD 
T. Suroví
B. Martinů: Kantáta Mikeš z
členové Zemlinského kvartetu
Brych, Lenka Navrátilová

4. + 5. 12.
Filmové melodie pro UNICEF
Symfonický o

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 

 

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

zpráva 2019

2019, Praha, Obecní
MHF Pražské jaro 

Berlioz: Te Deum
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: John Nelson

2019, Poděbrady
Festival SOUNDTRACK
Amadeus LIVE 
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: 

2019, Klášter Ebrach
Bruckner: Te Deum

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

28. 9. 2019, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

16., 17. a 18. 10. 2019, Praha, Rudolfinum
Čtyři kroky do nového světa
L. Janáček: Její Pastorkyňa
Česká studentská filharmonie, dirigent: Marko Ivanović

2019, Hradec Králové, Sál FHK
Hillborg: Sirens 

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Mar

. 10. 2019, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

2019, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy
Slavnostní koncert k 60. výročí založení sboru
B. Martinů: Madrigaly
A. Tučapský: In honorem vitae!
Křest CD - Celebration 60 let KSS
T. Surovíková - Nového léta vinšujem!
B. Martinů: Kantáta Mikeš z

vé Zemlinského kvartetu
Brych, Lenka Navrátilová

12. 2019, Praha, Obecní dům
Filmové melodie pro UNICEF
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

zpráva 2019 

2019, Praha, Obecní dům  

Berlioz: Te Deum 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: John Nelson

Poděbrady 
Festival SOUNDTRACK 

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: 

Ebrach 
Bruckner: Te Deum 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

raha, Národní divadlo
 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

2019, Praha, Rudolfinum
Čtyři kroky do nového světa, edukativní
L. Janáček: Její Pastorkyňa 
Česká studentská filharmonie, dirigent: Marko Ivanović

Hradec Králové, Sál FHK
 

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Mar

raha, Národní divadlo
 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

2019, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy
Slavnostní koncert k 60. výročí založení sboru
B. Martinů: Madrigaly 
A. Tučapský: In honorem vitae! 

Celebration 60 let KSS
Nového léta vinšujem!

B. Martinů: Kantáta Mikeš z hor
vé Zemlinského kvartetu, Jakub Dvořáček,

Brych, Lenka Navrátilová 

Praha, Obecní dům
Filmové melodie pro UNICEF 

rchestr hl. m. Prahy FOK

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

 

 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: John Nelson

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Ernst van Tiel

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

raha, Národní divadlo 

dirigent: Jaroslav Kyzlink

2019, Praha, Rudolfinum 
, edukativní koncerty 

Česká studentská filharmonie, dirigent: Marko Ivanović

Hradec Králové, Sál FHK 

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Marián Lejava

raha, Národní divadlo 

, dirigent: Jaroslav Kyzlink

2019, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy
Slavnostní koncert k 60. výročí založení sboru

 
Celebration 60 let KSS 

Nového léta vinšujem! 
hor 

, Jakub Dvořáček,

Praha, Obecní dům 

rchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2019

  

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: John Nelson

Ernst van Tiel 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: Gerd Schaller

dirigent: Jaroslav Kyzlink 

koncerty České filharmonie

Česká studentská filharmonie, dirigent: Marko Ivanović

ián Lejava 

, dirigent: Jaroslav Kyzlink 

2019, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy 
Slavnostní koncert k 60. výročí založení sboru 

, Jakub Dvořáček, Barbara Solazzo, Ondřej Holub,

dirigent: Peter Vrábel

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy 

dirigent: Jaroslav Brych

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2019

 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: John Nelson 

Gerd Schaller 

České filharmonie

Česká studentská filharmonie, dirigent: Marko Ivanović 

Barbara Solazzo, Ondřej Holub,

Peter Vrábel 

Jaroslav Brych 

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2019

 

České filharmonie 

Barbara Solazzo, Ondřej Holub,

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2019

 

Barbara Solazzo, Ondřej Holub, dirigenti: Jaroslav 

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2019 

  

dirigenti: Jaroslav 
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I v roce 2019

roku celkem 5 repríz

Turandot

v nastoleném trendu.

 

Na letitou spolupráci

projekty 

a vánočním dvojkoncertem 

spoluprací bylo dvojí uvedení díla Sinfonia Fišeriána Luboše Fišera v

pro UNICEF

 

Kühnův 

s Bratislavským filharmonickým sborem, pod vedením dirigenta 

Hectora Berlioze

 

Pokračovala spolupráce

uvedeny 

Sbor se nadále věnuje 

rokem spolupracuje 

třech koncertec

koncertech filmových melodií

filmu Amad

v srpnu 2019

 

V září pak sbor společně se 

Ebrachu, kde v

Schallera

 

Podzim přinesl ještě j

pořádaných 

z opery Její P

 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významn

Prahy, Státní fond kultury

zpráva 2019

roce 2019 pokračovala spol

roku celkem 5 repríz

Turandot, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

nastoleném trendu.

Na letitou spolupráci

projekty – již tradičním veliko

vánočním dvojkoncertem 

spoluprací bylo dvojí uvedení díla Sinfonia Fišeriána Luboše Fišera v

pro UNICEF pod taktovkou 

 smíšený sbor 

Bratislavským filharmonickým sborem, pod vedením dirigenta 

Hectora Berlioze. 

ovala spolupráce

uvedeny Sirény Ander

nadále věnuje 

spolupracuje 

třech koncertech uváděných v

koncertech filmových melodií

Amadeus s živou 

2019. 

pak sbor společně se 

Ebrachu, kde v místním 

Schallera. Koncert byl živě nahráván za úče

Podzim přinesl ještě j

pořádaných Českou filharmonií

Její Pastorkyňa. Koncerty řídil dirigent 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významné podpory partnerů 

, Státní fond kultury

zpráva 2019 

pokračovala spolu

roku celkem 5 repríz opery Libuše

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

nastoleném trendu. 

Na letitou spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK

již tradičním velikonočním provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka v

vánočním dvojkoncertem České mše vánoční

spoluprací bylo dvojí uvedení díla Sinfonia Fišeriána Luboše Fišera v

pod taktovkou Petera Vrábela

smíšený sbor se jako interpret 

Bratislavským filharmonickým sborem, pod vedením dirigenta 

ovala spolupráce s Filharmonií Hradec Králové

Sirény Anderse Hillborga

nadále věnuje interpretaci filmové hudby 

spolupracuje s festivalem

váděných v Rudolfinu 

koncertech filmových melodií japonského skladatele Jo His

živou hudbou se konalo také v

pak sbor společně se Symfonickým o

místním klášteře provedl Bruc

. Koncert byl živě nahráván za úče

Podzim přinesl ještě jednu novou spolupráci a tou bylo

Českou filharmonií

astorkyňa. Koncerty řídil dirigent 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

é podpory partnerů 

, Státní fond kultury a OSA 

 

upráce s Národním divadlem

Libuše. Na podzim roku 2019 začala příprava nové insce

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK

nočním provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka v

České mše vánoční

spoluprací bylo dvojí uvedení díla Sinfonia Fišeriána Luboše Fišera v

Petera Vrábela. 

se jako interpret 

Bratislavským filharmonickým sborem, pod vedením dirigenta 

Filharmonií Hradec Králové

Hillborga. 

interpretaci filmové hudby 

festivalem Film Music Prague

Rudolfinu a v 

japonského skladatele Jo His

hudbou se konalo také v

Symfonickým o

klášteře provedl Bruc

. Koncert byl živě nahráván za účelem vydání kompaktního disku.

ednu novou spolupráci a tou bylo

Českou filharmonií. V rámci cyklu Čtyři kroky 

astorkyňa. Koncerty řídil dirigent 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

é podpory partnerů – v roce 

OSA – Ochranný svaz autorský

  

Národním divadlem

. Na podzim roku 2019 začala příprava nové insce

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK

nočním provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka v

České mše vánoční skladatele

spoluprací bylo dvojí uvedení díla Sinfonia Fišeriána Luboše Fišera v

 

se jako interpret zúčastnil festivalu

Bratislavským filharmonickým sborem, pod vedením dirigenta 

Filharmonií Hradec Králové –

interpretaci filmové hudby na živých koncertních provedeních. Již několikátým 

Film Music Prague, kde v

 paláci Žofín, kde zazněla hudba Johna

japonského skladatele Jo His

hudbou se konalo také v rámci 

Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu

klášteře provedl Brucknerovo Te Deum

lem vydání kompaktního disku.

ednu novou spolupráci a tou bylo 

cyklu Čtyři kroky 

astorkyňa. Koncerty řídil dirigent Marko Ivanović

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let vlastní koncertní řadu

roce 2018 to byly 

Ochranný svaz autorský

 

Národním divadlem. Kühnův smíšený 

. Na podzim roku 2019 začala příprava nové insce

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK

nočním provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka v

skladatele J. J. Ryby v

spoluprací bylo dvojí uvedení díla Sinfonia Fišeriána Luboše Fišera v

festivalu Pražské jaro

Bratislavským filharmonickým sborem, pod vedením dirigenta Johna Nelsona 

– v rámci festivalu 

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

, kde v rámci letošního ro

, kde zazněla hudba Johna

japonského skladatele Jo Hisaishiho, který 

rámci festivalu 

rchestrem Českého rozhlasu

nerovo Te Deum

lem vydání kompaktního disku.

 spoluúčinkování na edukativních

cyklu Čtyři kroky do nového světa byly uvedeny ukázky 

Marko Ivanović. 

vlastní koncertní řadu

to byly Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

Ochranný svaz autorský. Letošní koncerty byly spojeny

 

Kühnův smíšený 

. Na podzim roku 2019 začala příprava nové insce

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK  navázal sbor tentokrát třemi 

nočním provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka v

v kostele sv. Šimona a Judy.

 rámci koncertu Filmové 

Pražské jaro, kde ve spolupráci 

Johna Nelsona 

rámci festivalu Hudební fó

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

letošního ročníku 

, kde zazněla hudba Johna

aishiho, který je sám dirigoval

festivalu Soundtrack festival Poděbrady

rchestrem Českého rozhlasu vystoupil v

nerovo Te Deum pod vedením dirigenta 

lem vydání kompaktního disku. 

spoluúčinkování na edukativních

do nového světa byly uvedeny ukázky 

vlastní koncertní řadu. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

Letošní koncerty byly spojeny

 

Kühnův smíšený sbor provedl během 

. Na podzim roku 2019 začala příprava nové inscenace opery 

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

navázal sbor tentokrát třemi 

nočním provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka v Obecním domě 

kostele sv. Šimona a Judy.

rámci koncertu Filmové 

, kde ve spolupráci 

Johna Nelsona zaznělo Te Deum 

Hudební fórum 2019

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

čníku participoval

, kde zazněla hudba Johna Powella a na třech 

sám dirigoval. Promítání 

Soundtrack festival Poděbrady

vystoupil v německém 

pod vedením dirigenta 

spoluúčinkování na edukativních koncertech 

do nového světa byly uvedeny ukázky 

. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

Letošní koncerty byly spojeny

  

sbor provedl během 

nace opery 

, která měla premiéru na začátku roku 2020. Spolupráce KSS a Národního divadla pokračuje 

navázal sbor tentokrát třemi 

Obecním domě 

kostele sv. Šimona a Judy. Třetí 

rámci koncertu Filmové melodie 

, kde ve spolupráci 

zaznělo Te Deum 

2019 byly 

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

participoval na 

Powella a na třech 

. Promítání 

Soundtrack festival Poděbrady 

německém 

pod vedením dirigenta Gerda 

koncertech 

do nového světa byly uvedeny ukázky 

. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

Letošní koncerty byly spojeny s výše 
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zmíněnými oslavami 60. 

proběhl 

Uvedeny byly skladby soudobých autorů 

které byly 

vydány na prvním samostatném CD sboru. Druhým

KSS konaný 21. 

Zemlinského kvarteta

let KSS. 

 

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V

7 projektů ve spolupráci s

 

Mimo uvedenou 

Dvořáka 
 

  

 

zpráva 2019

zmíněnými oslavami 60. 

proběhl 20. února 

Uvedeny byly skladby soudobých autorů 

které byly věnované přímo KSS.

vydány na prvním samostatném CD sboru. Druhým

konaný 21. listopadu 

Zemlinského kvarteta

 

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V

projektů ve spolupráci s

uvedenou standardní činnost 

Dvořáka v rámci Benefičního koncertu pro katedrálu Notre Dame v

zpráva 2019 

zmíněnými oslavami 60. výročí založení sboru.

 2019 pod vedením sborm

Uvedeny byly skladby soudobých autorů 

věnované přímo KSS.

vydány na prvním samostatném CD sboru. Druhým

istopadu v kostele 

Zemlinského kvarteta a sólisté Barbara Solazzo a Ondřej Holub.

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V

projektů ve spolupráci se společnostmi

standardní činnost 

Benefičního koncertu pro katedrálu Notre Dame v

 

založení sboru.

pod vedením sborm

Uvedeny byly skladby soudobých autorů Jana Ryanta Dřízala, Miloše Štědroně a Jakuba Dvořáčka, 

věnované přímo KSS. Všechny byly následně nahrány ve Studiu Martínek 

vydány na prvním samostatném CD sboru. Druhým

kostele sv. Šimona a Judy. Koncert řídil Jaroslav Bry

a sólisté Barbara Solazzo a Ondřej Holub.

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V

e společnostmi Parma 

standardní činnost se zpěváci 

Benefičního koncertu pro katedrálu Notre Dame v

  

založení sboru. První sborový

pod vedením sbormistryně Lenky Navráti

Jana Ryanta Dřízala, Miloše Štědroně a Jakuba Dvořáčka, 

Všechny byly následně nahrány ve Studiu Martínek 

vydány na prvním samostatném CD sboru. Druhým koncertem byl 

sv. Šimona a Judy. Koncert řídil Jaroslav Bry

a sólisté Barbara Solazzo a Ondřej Holub.

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V

Parma Recordings 

zpěváci KSS účastnil

Benefičního koncertu pro katedrálu Notre Dame v

 

sborový koncert

Lenky Navráti

Jana Ryanta Dřízala, Miloše Štědroně a Jakuba Dvořáčka, 

Všechny byly následně nahrány ve Studiu Martínek 

koncertem byl Slavnostní koncert k

sv. Šimona a Judy. Koncert řídil Jaroslav Bry

a sólisté Barbara Solazzo a Ondřej Holub. Proběhl zde křest CD 

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V

Recordings a MUSA s.r.

KSS účastnili také provedení Stabat Mater Antonína 

Benefičního koncertu pro katedrálu Notre Dame v dubnu 

 

koncert s názvem Celebration 60 let KSS

Lenky Navrátilové na Novoměst

Jana Ryanta Dřízala, Miloše Štědroně a Jakuba Dvořáčka, 

Všechny byly následně nahrány ve Studiu Martínek 

Slavnostní koncert k

sv. Šimona a Judy. Koncert řídil Jaroslav Brych a hosty byli členové 

Proběhl zde křest CD 

Kromě živých koncertů se KSS věnuje také nahrávací činnosti. V letošním roce to bylo celkem 

MUSA s.r.o  

provedení Stabat Mater Antonína 

dubnu 2019. 

 

Celebration 60 let KSS

na Novoměstské radnici

Jana Ryanta Dřízala, Miloše Štědroně a Jakuba Dvořáčka, 

Všechny byly následně nahrány ve Studiu Martínek a na podzim 

Slavnostní koncert k výročí 

ch a hosty byli členové 

Proběhl zde křest CD Celebr

roce to bylo celkem 

provedení Stabat Mater Antonína 

 

  

Celebration 60 let KSS 

ké radnici. 

Jana Ryanta Dřízala, Miloše Štědroně a Jakuba Dvořáčka, 

a na podzim 

výročí 60. let 

ch a hosty byli členové 

Celebration 60 

roce to bylo celkem 

provedení Stabat Mater Antonína 
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zpráva 2019

  

zpráva 2019    

 

 

     

 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

31.12.2019
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Kuhnuv smíseny sbor o.s.˚ ˇ ´

namestí Borislavka 2075´ ˇ ˇ
Praha

4 5 2 5 0 3 6 7 16000

9 0

0 0

155 155

0 0

-146 -155

739 448

0 0

103 80

460 265

176 103

748 448

637 363

100 100

537 263

111 85

0 0

0 0

111 85

0 0

748 448

23.3.2020

zapsany spolek´ Ivana Francanova´ ´

sborovy zpev´ ˇ Petra Fojtíkova ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2019

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Kuhnuv smíseny sbor o.s.˚ ˇ ´

namestí Borislavka 2075´ ˇ ˇ
4 5 2 5 0 3 6 7 Praha

16000

3 029 3 029

10 10

0 0

1 1

0 0

13 13

3 005 3 005

0 0

0 0

0 0

0 0

126 126

126 126

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

2 2

7 7

0 0

0 0

0 0

2 2

5 5

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

45250367

9 9

9 9

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 173 3 173
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

45250367

446 446

446 446

166 166

0 0

166 166

0 0

2 283 2 283

4 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 899 2 899

-274 -274

-274 -274

23.3.2020

zapsany spolek´ Ivana Francanova´ ´

Petra Fojtíkova ´

776234306
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P íloha k ú etní záv rce podle
ODSTAVEC 1 

Firma: 

Sídlo:

Právní forma ú etní jednotky: 

P edm t podnikání (pop . ú el z ízení):

Rozvahový den: Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): 

Okamžik sestavení ú etní záv rky: 

Datum vzniku ú etní jednotky (pop . zahájení innosti): Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): 

V dne Podpisový záznam 

I :

vyhl. c. 504/2002 Sbˇ

Kuhnuv smíseny sbor˚ ˇ ´

namestí Borislavka 2075/11, 16000 Praha´ ˇ ˇ

45250367

zapsany spolek´

umelecka cinnost - sborovy zpevˇ ´ ˇ ´ ˇ

31.12.2019

23.3.2020

27.3.1992

Ivana Francanova´ ´

Petra Fojtíkova ´

Praha 13.3.2019

Jmena a príjmení clenu statutarních organu:´ ˇ ˇ ˚ ´ ´ ˚
Ivana Francanova - predsedkyne umeleckospravní rady´ ´ ˇ ˇ ˇ ´
Miroslava Damcova - clenka umeleckospravní rady´ ´ ˇ ˇ ´
Veronika Sindelova - clenka umeleckospravní radyˇ ´ ˇ ˇ ´
Zdenka Pruskova - clenka umeleckospravní radyˇ ˚ ˇ ´ ˇ ˇ ´
Marketa Lajnerova - clenka umeleckospravní rady´ ´ ˇ ˇ ´
Jan Nedbal - clen umeleckospravní radyˇ ˇ ´
Vladimír Scigel - clen umeleckospravní radyˇ ˇ ˇ ˇ ´

K 30.1.2019 doslo k pridaní clenu Umeleckospravní rady:ˇ ˇ ´ ˇ ˚ ˇ ´
Vladimír Scigelˇ ˇ
Jan Nedbal

Popis organizacní struktury UJ, popr. zasadní zmeny behem UO:ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´
Kuhnuv smíseny sbor byl zalozen 27.3.1993 u Mestskeho soudu v Praze pod spisovou ˚ ˇ ´ ˇ ˇ ´
znackou L3248. ˇ
Nazvem nejvyssího organu je shromazdovaní clenu´ ˇ ˇ ´ ˇ ’ ´ ˇ ˚
Ucetní jednotka spada do kategorie : mikro ucetní jednotka´ ˇ ´ ´ ˇ

ODSTAVEC 3

Prum. prepocteny pocet zamestnancu behem UO: 1    Osobní naklady: 126000˚ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˚ ˇ ´ ´
Clenove rídících organu (pocet): 0       Osobní naklady: 0ˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´
Odmeny osobam, ktere jsou statutarním organem: 0ˇ ´ ´ ´ ´
Odmeny clenum statutarních a dozorcích organu: 0ˇ ˇ ˚ ´ ˇ ´ ˚
Vyse vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu´ ˇ ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ˇ ˚
vyjmenovanych organu: 0´ ´ ˚

ODSTAVEC 5

Pouzite obecne ucetní zasady:ˇ ´ ´ ´ ˇ ´
ucetní období 1.1.2019 - 31.12.2019´ ˇ
archiv - sídlo spolecnosti ˇ

Zpusob ocenovaní:˚ ˇ ´
zasoby nakupovane a vytvorene ve vlastní rezii - nebyly´ ´ ˇ ´ ˇ
hmotny a nehmotny dlohodoby majetek vytvoreny z vlastní cinnosti - nebyl´ ´ ´ ˇ ´ ˇ

Zpusob odpisovaní:˚ ´
dlohodoby majetek do 40tis. byl odepisovan v souladu s vnitrní smernicí spolku´ ´ ˇ ˇ

Odchylky od verneho a poctiveho obrazu predmetu ucetnictví:ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ
nebyly

Zpusob stanovení opravnych polozek:˚ ´ ˇ
nebyly

Zpusob stanovení opravek k majetku:˚ ´
nebyly

Zpusob prepoctu udaju v cizích menach na ceskou menu:˚ ˇ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ˇ ˇ
dle platneho kurzu CNB´ ˇ
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45250367IC:ˇ

ODSTAVEC 7

Pohledavky a zavazky po lhute splatnosti:´ ´ ˚ ˇ
Pohledavky                       Zavazky´ ´
-----------------------------------------------------------------Kc ˇ
0                                0

Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti´ ´ ´ ´
delsí nez pet let:ˇ ˇ ˇ
nejsou

Pronajaty majetek:´
není

Majetek zatízeny zastavním pravem nebo vecnym bremenem, s uvedenímˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ
prevedeneho nebo poskytnuteho zajistení:ˇ ´ ´ ˇ ˇ
není

Drobny nehmotny a hmotny majetek neuvedeny v rozvaze, uvadeny´ ´ ´ ´ ´ ˇ ´
v príloze s ohledem na princip vyznamnosti:ˇ ´
není

Vyznamne udalosti, ktere se stanou mezi rozvahovym dnem a okamzikem´ ´ ´ ´ ´ ˇ
sestavení ucetní zaverky:´ ˇ ´ ˇ
nejsou
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