
Výroční zpráva 
 
Kdo jsme 
Nadace Agosto Foundation, založená v roce 2013, je soukromou neziskovou organizací se sídlem v Praze, která 
byla vytvořena na podporu kulturních a sociálních programů. 
 
Naše cíle v roce 2014 
 
Naše strategie improvizovaných sítí pro udržitelný růst 
 
Vzhledem k tomu, že náš cíl podpory kulturních a sociálních programů se týká značně širokého rámce činností, 
jako nově založená organizace jsme si vytkli za cíl zvýšit úroveň mezinárodní spolupráce a kolektivního 
regionálního vlivu našich činností a aktivně jsme vyhledávali partnerství s mezinárodními organizacemi a 
intelektuály na základě synergických hodnot a cílů. Tento přístup založený na získávání kontaktů zlepšil 
flexibilnost struktury, zdraví a efektivnost naší rostoucí sítě. Dále jsme rozvíjeli strategii na podporu stávajících 
transdisciplinárních iniciativ, které byly v minulosti úspěšné, pokud jde o (nebo prokázaly vysoký potenciál pro) 
zapojení veřejnosti a lepší pochopení pozitivních společenských postupů. Výše uvedených cílů jsme mohli 
dosáhnout nebo tyto cíle překročit díky začlenění rozmanitosti, vytvoření prostoru pro vlastní organizaci a 
plánování (nebo měření výsledků) naší činnosti tak, aby docházelo k rozvíjení vztahů mezi spolupracujícími 
osobami či společnostmi. Naše cíle týkající se získávání kontaktů budou přecházet i do roku 2015, jak budeme 
stále více shledávat, že přizpůsobující se spolupracující sítě jsou životně důležité pro nápaditější a účinnější vliv.    
 
Jsme upřímně vděční za příležitosti a spolupráci s každou jednotlivou osobou i organizací, které nám pomáhaly 
plnit naše poslání, a proto velice rádi představujeme následující nejvýznamnější události roku 2014. 
 
 
Nejvýznamnější události roku 2014 
 
Festival a sympozium „vs. Interpretation“ 
  
Náš program se během roku 2014 zaměřil na otázky mezioborovosti a na improvizaci jakožto metodologický 
nástroj, který může katalyzovat sociální změnu. Ve spolupráci s týmem místních a mezinárodních pedagogů, 
výzkumníků, umělců a kurátorů nadace připravila a zorganizovala první uvedení 5denního festivalu a sympozia s 
názvem vs. Interpretation.   
 
Hlavními účinkujícími a interprety na této akci byli uznávaní odborníci a průkopničtí skladatelé/improvizátoři 
George E. Lewis a Pauline Oliveros, zatímco sympozium společně řídili Miloš Vojtěchovský, v Česku působící 
kurátor, zakladatel intermediálních projektů a vysokoškolský pedagog, a David Rothenberg, hudebník zabývající 
se improvizací, autor a profesor filozofie. 
 
Projekt vs. Interpretation se zaměřil na přirozené, spontánní získávání kontaktů, diskuzi a interpretaci světově 
proslulých improvizátorů a rovněž nabídl představení výzkumu mezi rozmanitými improvizačními komunitami, 
v jejichž řadách byli přítomni zástupci ze všech kontinentů. Dílny pro dospělé a děti poskytly možnost přímo se 
ponořit do tématu improvizace a nabídly hlubší pochopení myšlenek festivalu, které jsou zásadně prosazovány: 
empatie, rovnosti a společné tvorby.   
 
Pozitivní energie, vzájemná výměna myšlenek a zpětná vazba po celou dobu akce i po skončení akce by nebyla 
možná bez našeho pevného partnerství s Galerií Školská 28. Toto partnerství poskytlo platformu zavedené 
regionální komunity a světového renomé tak, aby i větší mezinárodní komunita mohla pokročit ve svém 
výzkumu a vývoji progresivních kulturních a vzdělávacích postupů. Jsme zejména vděční, že jsme mohli jak 
čerpat z této myšlenkově bohaté improvizační komunity, tak pro ni fungovat, což se osvědčilo jako nesmírná 
inspirace pro udržitelný růst komunity a inovaci společenské odpovědnosti.  
 
 
Letní residence Agosto 
Po dobu dvou týdnů následujících po festivalu a sympoziu vs. Interpretation 2014 byl uspořádán 
interdisciplinární residenční pobyt u Tábora v České republice pro vizuální, zvukové, divadelní a multimediální 
umělce, jakož i výzkumníky a pedagogy. Ti si během pobytu vzájemně představili svoji práci, vyměnili nápady, 



navázali nové spolupráce přímo na místě a také prozkoumali a vytvořili nové individuální projekty, z nichž 
některé byly později představeny při různých kulturních událostech. 
 
18. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 
V říjnu roku 2014 měla nadace Agosto Foundation tu čest podpořit první uvedení improvizátorů Ivana Palackého 
a Burkharda Stangla, kteří vystoupili v rámci doprovodného programu experimentální sekce Fascinace 18. 
mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nad nímž převzal záštitu hudební publicista Pavel 
Klusák. 
 
Granty 
V březnu roku 2014 poskytla nadace Agosto Foundation grant občanskému sdružení KIZUKI, o.s. na podporu 
uspořádání výstavy reportážních fotografií z doby velkého zemětřesení a tsunami ve východním Japonsku, 
kterou si mohli návštěvníci připomenout tragédii v japonské Fukušimě a která vyzdvihla kolektivní odezvu na 
mimořádnou událost a snahy o obnovení postižené oblasti od té doby, co ke katastrofě došlo. Dvoutýdenní 
veřejná výstava byla uspořádána ve spolupráci s novinami The Asahi Shimbun a společností Mitsubishi 
Corporation a konala se v prostorách Paláce Koruna v Praze. 
 
Dále jsme podpořili práci umělce, autora knihy pro děti, skladatele písní a pedagoga Marka Srazila, a to za 
účelem projektu souvisejícího s propagací hudby, který osobně představil na více než deseti základních školách a 
ve veřejných knihovnách po celé České republice.  
 
Třetí grant byl v roce 2014 poskytnut kurátorce a animátorce Tess Martin, a to na veřejnou prezentaci programu 
Strange Creatures týmu SEAT (Seattle Experimental Animation Team / tým pro experimentální animaci v 
Seattlu) v Kavárně Liberál v Praze 7. 
 
Dary 
Naše vděčnost a poděkování patří také všem soukromým sponzorům a dárcům, kteří umožnili naši činnost.  
 
 
Cynthia Plachá 
statutární předsedkyně nadace Agosto Foundation 
Praha, Česká republika 
 



Rozvaha
Zpracováno v souladu  s vyhláškou 31.12.2014
č.504/2002 Sb.ve znění pozdějších  (v celých tis. Kč)
předpisů

IČO Název a sídlo účetní jednotky

 021 78 001 Nadace Agosto Foundation
Vojtěšská 196/18
110 00 Praha 1

Stav k posl. dni  Stav k prvnímu dni období
AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek 0 0
I. Nehmotný majetek
II. Hmotný majetek
III. Finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B. Krátkodobý majetek 1581 1000
I. Zásoby
II. Pohledávky 15 0
III. Krátkodobý finanční majetek 1566 1000

Pokladna 18 0
Banka 1548 1000

C. Jiná aktiva
Aktiva celkem 1581 1000
Kontrolní číslo 6309 4000

PASIVA

A. Vlastní zdroje 1581 1000
I. Jmění 1849 1000

Vlastní jmění 1000 1000
Fondy 849 0

II. Výsledek hospodaření ‐268 0
Účet výsledku hospodaření ‐268 0
Výsledek hospodaření ve schval. Řízení
Nerozdělený zisk/ztráta min. let

B. Cizí zdroje 0 0
I. Rezervy
II. Dl.závazky
III. Krátkodobé závazky
C. Jiná pasiva 0 0

Pasiva celkem 1581 1000
Kontrolní číslo 6324 4000

Schváleno dne: Sestavil: Ing. Kristýna Valentová
Podpis odpovědné osoby:



Výkaz zisku a ztráty
Zpracováno v souladu  s vyhláškou 31.12.2014
č.504/2002 Sb.ve znění pozdějších  (v celých tis. Kč)
předpisů

IČO Název a sídlo účetní jednotky

 021 78 001 Nadace Agosto Foundation
Vojtěšská 196/18
110 00 Praha 1

č.účtu Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem 5 0 5
501 Spotřeba materiálu 5 5

II. Služby celkem 2203 2203
518 Ostatní služby 2203 2203

III. Osobní náklady celkem 0 0
IV. Daně a poplatky celkem 0 0
V. Ostatní náklady celkem 134 134
545 Kurzové ztráty 28 28
546 Dary 106 106

VI. Odpisy, prodaný majetek 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0
VIII. Daň z příjmu celkem 0 0

Účtová třída 5 celkem 2342 0 2342
Kontrolní číslo 7026 7026

0
0

B. VÝNOSY 0
I. Tržby za vlastní výkony celkem 0 0
II.   0 0
III.   0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 24 24
649 Ostatní jiné výnosy celkem 24 24

V.   0 0
VI. Přijaté příspěvky  celkem 2051 2051
682 Přijaté příspěvky (dary) 2051 2051

  Účtová třída 6 celkem 2075 0 2075
  Rezervy 0
C. Výsledek hospodaření před zdaněnín ‐267 0 ‐267
591 Daň z příjmu 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění ‐267 0 ‐267
 
Kontrolní číslo 19743 0 19743

Schváleno dne: Sestavil: Ing. Kristýna Valentová
Podpis odpovědné osoby:


