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SYMPOSION – FP, z. s. se v roce 2017 věnoval rekapitulaci své činnosti 
vzhledem k tomu, že v tomto roce završuje 25 let své existence. 
Formálně se SYMPOSION různě proměňoval podle měnících se zákonů 
od formy občanského sdružení až po současný zapsaný spolek, ale 
obsahově zůstávala jeho činnost věrna základnímu poslání, tj. věnovat se 
důležitým celospolečenským tématům, které zpracovává formou projektů, 
propojujících výtvarnou, divadelní a hudební složku. 
Významnou součástí projektů pak je vždy dokumentární část, na které 
participuje osvědčený tým historiků, literárních historiků a kurátorů umění, 
vždy podle daného tématu. Během let se podařilo vytvořit spolupracující 
tým, především s grafikem Markem Jodasem, kurátory Jiřím T. Kotalíkem 
a Richardem Drurym z Galerie středočeského kraje /GASK/, historiky 
Petrem Blažkem a Petrem Kourou, publicistkou Hanou Benešovou, literární 
historičkou Libuší Heczkovou a dalšími, podle konkrétního tématu. 
Základní ideu projektů vytváří vždy Jiří Sozanský, který je také autorem 
většiny výtvarných artefaktů.



VINOHRADSKÉ FRAGMENTY
Městská část Praha 2, Alexandr Janovský
Výstava fotografií Alexandra Janovského dokumentující změny městské 
části Vinohrady v průběhu let 1965–2016. Autor v MČ Prahy 2 prožil 
významnou část svého dětství, opakovaně se sem vracel v dospělosti, 
sledujíc devastaci Vinohrad v průběhu socialistického budování – necitlivé 
zásahy do interiérů i exteriérů secesních domů, mizení cenných detailů až 
po „znovuzrození“ čtvrti po roce 1989. 

Vlevo nahoře: pozvánka k expozici
Vpravo nahoře a dole: fotografie z expozice



FRAGMENTY PAMĚTI
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, Valdštejnský palác, 
v rámci festivalu MENE TEKEL
Druhý ročník předávání ceny FRAGMENTY PAMĚTI, navazující na tematické 
zaměření Symposionu a oceňující autory, kteří ve své tvorbě připomínají 
společensky závažná témata naší minulosti a přítomnosti. Cena je spojena 
se stipendiem, které poskytuje donátor ceny Pavel Fairaisl. V roce 2017 
získali cenu za celoživotní dílo dokumentarista Martin Vadas, publicista 
Vladimír Kučera a student PF UK Tomáš Jirsa..

Fotografie z předávání cen Fragmenty paměti



OLYMPIA,  Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolovo 
Výstava Jiřího Sozanského inspirovaná propojením materiální a duchovní 
kultury antického Řecka, které zásadním způsobem ovlivnilo formování 
evropské kultury. Téma propojení sportovního soutěžení a kultury 
se v projektech SYMPOSIONU objevovalo opakovaně, především 
v letech olympijských, například v roce 2008 jako mezinárodní projekt 
KOLOSEUM – VÍTĚZOVÉ A PORÁŽENÍ  ve výstavní síni Mánes či 
v roce 2012 prjektem EKECHEIRIÁ – VZPOMÍNKY NA OLYMPII 
v Muzeu hl. města Prahy. Vystaveny byly olejomalby, kresby koláže.

Nahoře: první dva obrazy zleva z expozice
Vpravo: pozvánka k expozici

J I Ř Í  S O Z A N S K Ý  * 2 7 .  č e r v n a  1 9 4 6  v  P r a z e

Koloseum I 2008

Gladiátoři II 2008

Studia

1960 – 1963  vyučen zedníkem 
1963 – 1967  pracuje v dělnických profesích
1967 – 1973  studuje na Akademii výtvarných umění v Praze 
  (ateliér prof. Františka Jiroudka) 

Od roku 1973 se věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím  
a enviromentům, filmovým dokumentům 

Ceny a granty

1971  Cena 17. listopadu, Akademie výtvarných umění, Praha
1988  stipendium Pollock-Krasner Foundation, New York 
1995  grant Open Society Fund, Praha  
1995  čestné uznání od Sarajevo Peace Centre 
2007  medaile za dlouholetou spolupráci s Památníkem Terezín
2010  Pamětní medaile Úřadu vlády ČR za projekt Den dvacátý sedmý
2011  Cena festivalu …příští vlna / next wave… za projekt vernisáží 
 a výstav Den dvacátý sedmý (Projekt roku)
2016  Rytíř české kultury, titul udělený ministrem kultury 
2016   Fragmenty Paměti, cena Pavla Faiereisla a stipendium

 
Od roku 1976 realizoval více než osmdesát samostatných výstav  
a účastnil se stovky kolektivních výstav a přehlídek doma i v zahraničí.  
Je členem spolku grafiků Hollar. Spolu s prof. Jiřím T. Kotalíkem a svojí  
ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení  
Symposion, které realizuje projekty navazující na Sozanského neo-
ficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého 
století. Činnost Symposionu je zaměřena výhradně na nekomerční  
projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje několik desítek domácích 
i mezinárodních projektů. Jiří Sozanský je svými díly zastoupen v řadě 
veřejných a soukromých sbírek (např. Národní galerie v Praze, Památník 
Terezín, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, GASK – Galerie  
Středočeského kraje, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Benedikta  
Rejta v Lounech, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,  
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie umění Kar-
lovy Vary, Galerie Klatovy / Klenová, Moravská galerie v Brně, Musée  
National d‘Art Moderne v Paříži, Centre Georges Pompidou v Paříži,  
Musée Saint Denis v Paříži, Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris,  
Helsingin kaupungin taidemuseo, Národní galerie Bosny a Hercegoviny  
v Sarajevu, Museum Kampa Praha, Vojenský historický ústav Praha).

1982  Památník Terezín
1988  FORUM 88, Holešovická tržnice
1992  BAROK A DNEŠEK,  Kostel Zvěstování P.Marie, Litoměřice
1995  PRAHA SARAJEVU, Národní galerie Bosny a Hercegoviny
2000  PRÁCE S TĚLEM,  Výstavní síň Mánes, Praha
2008  KOLOSEUM – VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ, Výstavní síň Mánes, Praha
2011  METROPOLIS, Muzeum hlavního města Prahy
2011  MENE TEKEL, Karolinum, Křížová chodba
2012  EKECHEIRIÁ – VZPOMÍNKY NA OLYMPII,  
 Muzeum hlavního města Prahy
2012  POCTA VÁCLAVU HAVLOVI , Rada Evropy, Palác Evropy,  
 Štrasburk
2012  POCTA VÁCLAVU HAVLOVI, Armádní muzeum Žižkov

Koloseum II 2008
Gladiátoři III 2008

SOZANSKY_skladacka_296x210.indd   2 28.06.17   13:33
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J A N  Z A H R A D N Í Č E K 
17. ledna 1905 Mastník – 7. října 1960 Vlčatín 

Český básník, novinář, překladatel a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století 
a vrcholný představitel české katolické poezie. Jeho otevřeně katolická a ostře protikomunistická tvorba 
jej přiváděla do ostrého konfliktu s levicovými autory již před druhou světovou válkou.  Po komunistic-
kém převratu v únoru 1948 byl nejprve vyloučen z Československého svazu spisovatelů a posléze odsouzen 
ve vykonstruovaném procesu k třinácti letům vězení. Dlouhodobé a kruté věznění vedlo ke zhoršení jeho už 
tak trvale špatného zdraví. Dne 9. května 1960 byl na základě všeobecné amnestie propuštěn, krátce po pro-
puštění zemřel na následky věznění. Příčinou smrti byla srdeční choroba, která se během pobytu ve vězení 
silně zhoršila – jednak kvůli krutému zacházení, jednak proto, že mu byly odepřeny nutné léky. V době po-
litického uvolnění, tzv. pražského jara, byl rehabilitován. V témže roce spáchal sebevraždu soudce Vladi-
mír Podčepický, který podepsal mnoho podobných rozsudků nevinných lidí. Jeho poezie vychází z tragického 
životního pocitu, trvale se u něj objevuje motiv noci a temnoty jako symbol smutku a smrti. Ve věznici 
v Praze na Pankráci napsal báseň Dům strach, která se stala inspiračním zdrojem Jiřího Sozanského.

… Ale dokud takové domy, takové hrozné domy
budou stát v našich ulicích, v našich městech,
vychýlen úpěnlivě tak zůstane Kříž Čihošťský.
 Ukázka ze sbírky Dům strach

Monumentální básnická skladba Znamení moci, kterou 
dokončil těsně před svým uvězněním, 
je považována za nejostřejší a nejlepší české 
básnické protikomunistické a protitotalitní 
dílo. Komunistický režim jej vyškrtl z učebnic 
a oficiální historie české literatury, po dobu jeho 
trvání se Zahradníčkova díla (s výjimkou několika 
málo vydavatelských počinů v čase uvolnění okolo 
roku 1968) šířila pouze samizdatem a v zahraničí.

76

V A L D I C E 

byly od roku 1948, kdy se komunistický režim chopil 
moci, nejobávanějším kriminálem v Čechách. 
V 50. letech zde byli internováni především 
duchovní, odsouzení ve vykonstruovaných 
politických procesech. Většina z nich byla 
propuštěna až v průběhu šedesátých let. 
V sedmdesátých a osmdesátých  letech tvořili 
většinu kriminální vězni, kteří výrazně 
ovlivňovali klima tohoto zařízení. Právě sem 
komunistický režim s oblibou zavíral nepohodlné 
oponenty, intelektuály a reprezentanty nezávislé 
kultury, které obvykle odsoudil za kriminální činy, 
jichž se nedopustili. Když se v listopadu 1989 
zhroutil totalitní režim v Československu, problém 
věznic bylo nutné řešit. Dosud platná pravidla 
již neplatila a nová ještě nebyla stanovena. Toto 
vakuum bylo rizikem, které mohlo ve věznicích 
přerůst ve vzpoury. Taková situace vznikla právě 
ve Valdicích. Do Valdic jsem vyjel s komisí České 

národní rady poprvé v lednu 1990 jako nezávislý 
pozorovatel. Úkolem komise bylo monitorovat 
situaci uvnitř věznice a navrhnout opatření, jež 
by vedla k uklidnění napětí. V době prvního výjezdu 
to bylo již dva měsíce poté, co se totalitní 
režim zhroutil, ale do prostředí tohoto kriminálu 

LA CASA MIEDO, Segovia, Španělsko
Zpracování projektu výstavy Jiřího Sozanského v bývalém frankistickém 
vězení. Ve spolupráci s historiky Petrem Blažkem a Petrem Kourou vytvořili 
Jiří Sozanský a Marek Jodas koncept projektu, který představí španělskému 
publiku významné  osobnosti české kultury, které se svojí tvorbou 
a životním osudem postavily komunistické totalitě. V kresbách, 
kolážích, plastikách a fotografiích připomíná projekt Miladu Horákovou, 
Záviše Kalandru, Jana Zahradníčka a Ivana M. Jirouse.
Projekt se připravoval  ve spolupráci s Českým centrem v Madridu 
a GASK v Kutné hoře. 

1 2

Dům strach
La casa miedo

Narozen 27. června 1946 v Praze

1960–1963  vyučen zedníkem 

1963–1967  pracuje v dělnických profesích

1967–1973  studuje na Akademii výtvarných umění v Praze 

 (ateliér prof. Františka Jiroudka)

Od roku 1973 se věnuje malbě, kresbě, grafi ce, plastice, instalacím 

a environmentům, fi lmovým dokumentům

C E N Y  A   G R A N T Y

1971  Cena 17. listopadu, Akademie výtvarných umění, Praha

1988  stipendium Pollock-Krasner Foundation, New York 

1995  grant Open Society Fund, Praha

1995  čestné uznání od Sarajevo Peace Centre 

2007  medaile za dlouholetou spolupráci s Památníkem Terezín

2010   Pamětní medaile Úřadu vlády ČR 

za projekt Den dvacátý sedmý

2011   Cena festivalu … příští vlna / next wave… za projekt vernisáží 

a výstav Den dvacátý sedmý (Projekt roku)

2016   Rytíř české kultury, 

titul udělený ministrem kultury ČR

2016   Fragmenty paměti, cena Pavla Faiereisla a stipendium

Od  roku 1976 realizoval přes osmdesát samostatných výstav a  účastnil 

se stovky kolektivních výstav a  přehlídek doma i  v  zahraničí. Je členem 

spolku grafi ků Hollar. Spolu s prof. Jiřím T. Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou 

Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion, které realizuje 

projekty navazující na  Sozanského neofi ciální aktivity ze sedmdesátých 

a konce osmdesátých let dvacátého století. Činnost Symposionu je zaměřena 

výhradně na nekomerční projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje 

několik desítek domácích i  mezinárodních projektů. Jiří Sozanský je svými 

díly zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírek (např. Národní galerie 

v  Praze, Památník Terezín, Alšova jihočeská galerie v  Hluboké nad Vltavou, 

GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Oblastní galerie v Liberci, 

Galerie Benedikta Rejta v  Lounech, Severočeská galerie výtvarného umění 

v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie umění 

Karlovy Vary, Galerie Klatovy / Klenová, Moravská galerie v  Brně, Musée 

National d‘Art Moderne v Paříži, Centre Georges Pompidou v Paříži, Musée Saint 

Denis v Paříži, Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, Helsingin kaupungin 

taidemuseo, Národní galerie Bosny a Hercegoviny v Sarajevu, Museum Kampa 

v Praze, Vojenský historický ústav Praha).

Nacido el 27 de junio de 1946 en Praga

1960–1963  aprende el ofi cio de albañil

1963–1967  trabaja de obrero en varias profesiones

1967–1973    estudia en la Academia de Bellas Artes de Praga

(taller del prof. František Jiroudek)

Desde el año 1973 se dedica a la pintura, el dibujo, el diseño gráfi co, 

la escultura, las instalaciones, la creación de ambientes y los documentales.

P R E M I O S  Y  B E C A S

1971  Premio 17 de Noviembre, Academia de Bellas Artes de Praga

1988  Beca de la Pollock-Krasner Foundation, Nueva York 

1995  Beca de la Open Society Fund, Praga

1995  Mención de Honor del Sarajevo Peace Centre 

2007   Medalla por la prolongada colaboración con el Monumento de Terezín

2010   Medalla conmemorativa del Gobierno de la República Checa 

por el proyecto Día veintisiete

2011   Premio del festival … próxima ola / next wave… por el proyecto de 

inauguración y las exposiciones de Día veintisiete (Proyecto del año)

2016   Caballerode la cultura checa, título otorgado por 

el ministro de Cultura de la República Checa

2016   Fragmentos de memoria, Premio Pavel Faiereisl y beca

Desde el año 1976 ha realizado más de ochenta exposiciones individuales 

y participado en cientos de exposiciones colectivas y muestras en su país 

y el extranjero. Es miembro de la sociedad de dibujantes Hollar. Junto al 

profesor Jiří T. Kotalík y su mujer Olga Sozanská, fundó en 1992 la asociación 

cívica Symposion que realiza proyectos ligados a la actividad clandestina 

de los años 70 y 80. La labor de Symposion está orientada exclusivamente 

a proyectos sin fi nes de lucro de alcance educativo, cubriendo decenas de 

proyectos en el país y el extranjero. Jiří Sozanský está presente por medio 

de sus obras en numerosas colecciones públicas y privadas (por ejemplo, 

la Galería Nacional de Praga, el Monumento de Terezín, la Galería Aleš de 

Bohemia del Sur en Hluboká nad Vltavou, GASK – Galería de la Región de 

Bohemia Central, la Galería Provincial de Liberec, la Galería Benedikt Rejt de 

Louny, la Galería de Artes Plásticas de Bohemia del Norte en Litoměřice, la 

Galería de Arte Moderno en Roudnice nad Labem, la Galería de Arte Karlovy 

Vary, la Galería Klatovy / Klenová, la Galería Morava de Brno, el Museo Nacional 

de Arte Moderno de París, el Centro Georges Pompidou de París, el Museo 

Saint Denis de París, el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, el Museo 

de Arte de Helsinki, la Galería Nacional de Bosnia y Herzegovina de Sarajevo, 

el Museo Kampa de Praga o el Instituto de Historia Militar de Praga).

JIŘÍ SOZANSKÝ Starší projekty Jiřího Sozanského, jako byly například výstava a  intervence v  bývalé pevnosti a  nacistickém 
kriminále v Terezíně v sedmdesátých letech minulého století, znám jen z fotek. Stejně tak znám jen z fotek jeho 
umělecké instalace ve Valdicích z let devadesátých, které uskutečnil v prostorách mimořádně tvrdého kriminálu, 
kterým prošla řada politických vězňů komunistického režimu.

Když jsem byl před dvěma lety v bývalé věznici v Segovii na výstavě fotografi í skvělého fi lmového režiséra 
Carlose Saury, které pořizoval jako mladík v  padesátých a  šedesátých letech na  různých místech Španělska, 
okamžitě jsem si na práce Jiřího Sozanského vzpomněl. Napadlo mě, jaké úžasné možnosti by tomuto českému 
výtvarníkovi mohly zrekonstruované, ale přesto syrové prostory věznice dát. 

Jiří Sozanský nyní v Segovii představuje svoji výstavu Dům strach. Její součástí jsou i tematické bloky věnované 
vězňům a obětem komunistického režimu v Československu – popravené sociálnědemokratické političce Miladě 
Horákové, komunisty vězněným básníkům Janu Zahradníčkovi a Ivanu M. Jirousovi. Konce komunistického režimu 
se dožil jen Ivan M. Jirous, sociálnědemokratická politička Milada Horáková a  katolický básník Jan Zahradníček 
byli semleti, stejně jako tisíce dalších Čechoslováků, totalitní mašinérií. I  segovijská věznice má svoje příběhy 
nespravedlivě stíhaných i mnoha anonymních vězňů. Je skvělé, že dnes slouží jako prostor pro kulturní akce a 
výstavy výtvarného umění, zároveň je ale svědkem moderní historie. 

Děkuji radnici města Segovia, paní starostce Claře Luquerové a radní pro kulturu Marife Santiago Bolañosové 
a jejímu týmu za to, že umožnily vznik této výstavy. Děkuji paní Janě Šorfové, ředitelce GASK, která se zasloužila jako 
málokdo o to, že se podařilo tuto výstavu dotáhnout do zdárného konce. Taktéž díky pánům Richardovi Drurymu, 
Marku Jodasovi a jejich kolegům. A především Olze Sozanské a Jiřímu Sozanskému.  

 S TA N I S L AV  Š K O D A

Conozco solo por fotos los proyectos más antiguos de Jiří Sozanský como, por ejemplo, la exposición e intervención 
de la antigua fortaleza y campo de concentración nazi de Terezín en los años 70 del siglo pasado. De igual modo, 
conozco solo las fotos de su instalación artística de los años 90 en la cárcel de Valdice, un centro penitenciario 
de extrema dureza por el que pasaron numerosos presos políticos del régimen comunista. Cuando hace dos años 
visité la antigua cárcel de Segovia con motivo de la exposición del excelente director Carlos Saura de fotografías 
que había realizado de joven en los años 50 y 60 por diferentes lugares de España, inmediatamente me acordé 
del trabajo de Jiří Sozanský. Pensé en las fantásticas posibilidades que ofrecería al artista checo el espacio 
reconstruido, pero crudo, de la cárcel segoviana. 

Jiří Sozanský presenta ahora en Segovia su exposición La casa miedo. Forman parte de ella unos bloques 
temáticos dedicados a  los presos y a  las víctimas del régimen comunista en Checoslovaquia: la política 
socialdemócrata ejecutada Milada Horáková y los poetas encarcelados por los comunistas Jan Zahradníček e Ivan 
M. Jirous. De estos tres, solo vivió para ver el fi nal del régimen comunista Ivan M. Jirous; la política socialdemócrata 
Milada Horáková y el poeta católico Jan Zahradníček fueron machacados por la maquinaria totalitaria, al igual que 
miles de otros checoslovacos. También la cárcel de Segovia tiene sus historias de personas conocidas procesadas 
de forma injusta, así como las de muchos reclusos anónimos. Es magnífi co que la cárcel sirva hoy de espacio para 
la cultura y el arte, pero también como testigo de la historia moderna de su país.

Gracias al Ayuntamiento de Segovia, a la alcaldesa Clara Luquero y a la concejala de Cultura Marifé Santiago 
Bolaños y a su equipo por haber hecho posible esta exposición. Gracias a Jana Šorfová, directora de la Galería de 
la Región de Bohemia Central, que se esforzó lo indecible para que este proyecto llegara a buen puerto. También 
gracias a Richard Drury, Marek Jodas y sus compañeros. Y, sobre todo, a Olga Sozanská y a Jiří Sozanský.

 S TA N I S L AV  Š K O D A

Instalace Sozanského výstavy v bývalé věznici svědčí o jeho až posedle 
soustavném přístupu k znázorňování situace osamělého jedince, který zápolí 
s všemohoucím režimem. Ponořujeme se do celistvého prostředí klaustrofobické 
uzavřenosti vymezované obnaženou architekturou osudového bytí. Autorova 
instalace neumožňuje ani optický ani duševní odstup; zahlcuje nás, vtahuje 
do sebe, nenechá nás ani na chvíli v klidu. Místo pojetí klasické výstavy 
je u Sozanského proto lépe mluvit o jakémsi totálním ponoru do krizových 
stavů mysli. Vězeňská cela se zde jeví fyzicky neproniknutelnou klecí; stává 
se však i místem nejsoustředěnější kontemplace, která se naopak nenechává 
omezovat ani těmi nejtlustšími zdmi. 

Odcházíme z tohoto místa možná otřeseni, zato s pocitem, že nad lidstvem 
stále visí to, co Josef Čapek v jedné své básni z koncentračního tábora 
nazval „hvězdou naděje“. Svým projektem v bývalé věznici v Segovii nám 
Jiří Sozanský říká, že neztratíme tuto hvězdu z očí, jen když neztratíme 
z paměti zločiny lidské zběsilosti.

 R I C H A R D  D R U R Y 

La instalación de la exposición de Sozanský en la antigua cárcel es un testimonio 
de su enfoque sistemático, y hasta obsesivo, de la representación de la situación 
del individuo aislado que lucha contra un régimen todopoderoso. Nos sumergimos 
en un entorno integral de introversión claustrofóbica acotado por la arquitectura 
desnuda del destino fatal del ser. La instalación del autor no permite mantener 
una distancia óptica o mental; nos engulle, nos atrae hacia ella, no nos deja 
ni un momento de tranquilidad. En lugar del concepto clásico de exposición, 
con Sozanský es mejor hablar de una especie de inmersión total en los estados 
de crisis del pensamiento. El calabozo de la prisión se muestra como una jaula 
físicamente impenetrable; pero, por otra parte, se convierte también en un lugar 
de contemplación con la máxima concentración que no conoce las limitaciones 
siquiera de los más gruesos muros.  

Puede que salgamos de este lugar estremecidos pero con el sentimiento de que 
sobre la humanidad aún prevalece lo que Josef Čapek llamó en su poema del campo 
de concentración “esperanza estelar”. Con su proyecto en la antigua cárcel de 
Segovia Jiří Sozanský nos dice que no perderemos de vista esta estrella mientras 
conservemos en la memoria los crímenes de la furia humana.

R I C H A R D  D R U R Y
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Vlevo nahoře: Titulní strana publikace 
Dům strach – La casa miedo

Foto 1–2 strany z expozice
 Vpravo dole: foto modelu expozice  



Ze dne: 
11. 5. 2018 963 – ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT

SYMPOSION – FP z.s. 
Jeseniova 500/8 
130 00 Praha – Žižkov

Za období: 1. 1. 2016–31. 12. 2016
Účet N = Nedaňový Popis Náklady (Částka MD) Výnosy (Částka Dal)
501.100 Režijní materiál 1 174,00
501.400 Výtvarný materiál 4 354,00
512.000 Cestovné 2 892,00
518.100 Nájemné 75 600,00
518.300 Výkony spojů 564,00
518.400 Ostatní služby 6 500,00
518.600 Doprava, ubytování, produkční práce, organizace 15 311,00

518.700 Umělecké práce 30 000,00

518.800 Kopírování, tisk, foto 241,00

538.000 Ostatní daně a poplatky 4 030,00

549.100 Bankovní poplatky 2 885,00

549.200 Jiné ostatní náklady 226,32

582.000 Poskytnuté příspěvky 380 000,00

602.000 Tržby z prodeje služeb 20 445,25
644.000 Úroky 10,52
682.100 Přijaté příspěvky, dary 410 000,00

Celkem: 523 777,32 430 455,77

Výsledek hospodaření  (Ztráta): 93 321,55

Výsledky hospodaření v roce 2017

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na projektech SYMPOSIONU – FP 
podíleli, ať již odborně, na produkci či materiálně a doufám, že nám svoji přízeň 
zachovají i do budoucna.

PhDr. Olga Sozanská, předsedkyně spolku
V Praze dne 28. 4. 2018



Statutární zástupce Symposionu – FP z.s.

PhDr. Olga Sozanská, předsedkyně

Adresa: Jeseniova 8, Praha 3
E-mail: olga.sozanska@gmail.com
Mobil: +420 602 660 196
IČO: 68380623


