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Identita našeho spolku
Spolek Madleine je spojení lidí, kteří mají zájem zejména aktivně se podílet na
podpoře kultury a organizování kulturních akcí v rámci své působnosti
v Moravskoslezském kraji, zlepšovat vzájemné vztahy mezi občany a pozitivní
„public relations“ a zajistit zlepšování společenského a životního prostředí v
kraji.
Formou činnosti spolku je především pořádání společenských, vzdělávacích a
jiných kulturních akcí na podporu kultury města v kraji, spolupráce s různými
státními i jinými organizacemi v zájmu realizace cílů spolku, účast ve správních
a jiných řízeních se správními orgány, a to jak s orgány samosprávy, tak
s orgány státní správy, při nichž mohou být dotčeny zájmy kulturních činností
apod.

Činnosti spolku v roce 2019
Benefiční koncerty v rámci projektu "Děti k dětem"
V roce 2019 vystoupily v rámci projektu Děti k dětem – Benefiční koncerty:
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BENEFIČNÍ KONCERT PETR BENDE & SÓLO CIMBÁL & BASA
Farní kostel Narození Panny Marie, Orlová
2. 12. 2019 od 19 hod.
Koncert pořádá Spolek Madleine v rámci projektu „Děti k dětem“. Dále
vystoupil Smíšený pěvecký sbor Artep, Goa a děti z Dětského domova Vizina.
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

BENEFIČNÍ KONCERT VAŠO PATEJDL a host Markéta Konvičková
Evangelický Kristův kostel, Ostrava
3. 12. 2019 od 19 hod.
Koncert pořádá Spolek Madleine v rámci projektu „Děti k dětem“. Dále
vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a děti z Dětského
domova Úsměv.
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

BENEFIČNÍ KONCERT MARKÉTA KONVIČKOVÁ a host Vašo Patejdl
Evangelický kostel na Husově ulici, Frýdek-Místek
4. 12. 2019 od 19 hod.
Koncert pořádá Spolek Madleine v rámci projektu „Děti k dětem“. Dále
vystoupil Pěvecký sbor při ZŠ Baška a děti z Dětského domova Na Hrázi.
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
Pod záštitou města Frýdek-Místek.

BENEFIČNÍ KONCERT JITKA ZELENKOVÁ
Farní kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná
10. 12. 2019 od 19 hod.
Koncert pořádá Spolek Madleine v rámci projektu „Děti k dětem“. Dále
vystoupil Permoníček starší a děti z Dětského domova Srdce.
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
Pod záštitou primátora města Karviná.
2

BENEFIČNÍ KONCERT LUBOMÍR BRABEC
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého, Čeladná
11. 12. 2019 od 19 hod.
Koncert pořádá Spolek Madleine v rámci projektu „Děti k dětem“. Dále
vystoupili žáci ze ZŠ Čeladná a děti z Dětského domova Čeladná.
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
Pod záštitou starosty obce Čeladná.

PETRA JANŮ
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava-Radvanice.
17. 12. 2019 od 19 hod.
Koncert pořádá Spolek Madleine v rámci projektu „Děti k dětem“. Dále
vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a děti z Dětského
domova Ostrava-Hrabová.
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

Před samotným započetím všech koncertů a po jeho skončení, děti z dětských
domovů rozdávaly za dobrovolný příspěvek vlastnoručně vyráběné dárečky, na
které jim Spolek Madleine poskytl materiál a finanční prostředky. Návštěvníci
koncertů tak mohli následně přispět dětem jakoukoliv částkou na rozvoj jejich
aktivit v den konání jednotlivých koncertů.
Účastí na koncertech návštěvníci podpořili vybrané dětské domovy a to formou
výtěžku, který z koncertů byl. Ten pak byl rozdělen na jednotlivé dětské
domovy na jejich potřeby a jejich přání.
V roce 2019 se podařilo v sérii Benefičních koncertů Děti k dětem získat na
volnočasový rozvoj dětí v dětských domovech téměř 200.000 Kč (v podobě
finančních i nefinančních příspěvků, darů)!
Návštěvníky koncertů na začátku koncertů ihned okouzlily děti z dětských
domovů svým zpěvem a nacvičeným programem, po dětech z dětských domovů
vystoupili interpreti, kteří na závěr zazpívali se zúčastněnými dětmi závěrečné
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vánoční písně. Publikum mohlo obdivovat jak tradiční vánoční písně, tak písně
známé od interpretů.
Benefiční koncert zajistil u značného počtu návštěvníků naladění krásné vánoční
atmosféry a přinesl tradiční kulturní potěšení. Projekt se tak i v roce 2019 ukázal
jako projekt se svou již silnou kulturní a charitativní tradicí.
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Vize a plány do budoucna
Pořádání série šesti Benefičních předvánočních koncertů v Ostravě-Moravská
Ostrava a Přívoz, v Ostravě-Radvanicích, Orlové a Frýdku – Místku ve
spolupráci s Múzickou školou se speciálním zaměřením na děti a mládež se
zdravotním postižením v Ostravě, smíšeným pěveckým sborem Gymnázia
v Orlové, dětským domovem v Ostravě, Frýdku – Místku, ve Farním kostele
Povýšení sv. Kříže v Karviné a v Obci Čeladné se sborem ZŠ Čeladná a s dětmi
z Dětského domova Čeladná apod. včetně významného interpreta.
Cílem projektu je připomenout široké veřejnosti potřebu altruismu, významně
podpořit motivaci spolupracujících dětských domovů a zvýšit pocit jejich osobní
důležitosti, motivovat děti z dětských domovů a děti handicapované k dalšímu
studiu, zvýšit angažovanost dětí v jejich nesnadné komunitě a naplnit princip
rovného přístupu ke kulturním službám (dostupnost pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné skupiny, pro menšiny apod.)

Finanční zpráva
Majetek
Spolek Madleine v roce 2019 nepořídilo hmotný investiční majetek.
Příjmy
Financování činnosti spolku v roce 2019 bylo zajištěno členskými příspěvky
spolku, dotacemi a sponzorskými dary podnikatelských subjektů působících v
regionu.
Členské příspěvky
Přijaté dotace, dary
Tržby za vlastní výkony a za
zboží
Celkem

70.000,- Kč
452.000,- Kč
548.000,- Kč
1.070.000,- Kč
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Výdaje
Průběžná kontrola výdajů probíhala na základě účetních dokladů během celého
roku.
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdy
Ostatní náklady
Celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

15.000,- Kč
1.027.000,- Kč
4.000,- Kč
2.000,- Kč
1.048.000,- Kč
22.000,- Kč
22.000,- Kč
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