VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

Cíl Beznot z.s.:
Cílem a hlavní činností BezNot z. s. je dle stanov zajištění hudebního
vzdělávání dětí a seniorů a jejich sociální inkluze především skrze posilování
mezigeneračních vztahů a integraci dětí z dětských domovů a pěstounských
rodin do kolektivů dětí z běžných rodin. Spolek chce také přispět k utváření
podnětného prostředí pro komplexní rozvoj dětí a k cílenému budování
vzájemného respektu, tolerance a přátelské atmosféry, ve které se cítí
komfortně příslušníci všech cílových skupin.
Dále podle stanov je hlavní činnost spolku naplňována zejména
prostřednictvím:
- vzdělávání v oboru sborového zpěvu pro zmíněné cílové skupiny
- pořádáním společných akcí propojujících jednotlivé cílové skupiny
- zájmové, kulturní a vzdělávací činnosti pro zmíněné cílové skupiny
- činností podporujících zdravý vývoj a vzájemnou integraci dětí z rodin a
dětských domovů
- činností podporujících aktivní stárnutí
Propojení všech zmíněných bodů spatřujeme v pořádání kulturních akcí,
koncertů a setkání, kde se všechny zmíněné skupiny potkávají. Je to
završení společné práce, jasný výsledek společného snažení, které dál
generuje společenské benefity.
Činnost v uplynulém roce:
Spolek se zaměřil již tradičně na práci s dětmi. Beznot z.s. nabídl své kurzy
celkem 80 dětem z běžného prostředí a 3 dětem z pěstounské péče. Pro tyto
děti byl poskytován kurz zdarma, vzhledem k jejich sociální situaci. Našimi
partnery pro výuku těchto dětí soukromý dárce JUDr.Martin Foukal. Beznot
z.s. nabídnul dětem celoroční a konstantní výuku (vyjma prázdnin a státních
svátků) rozdělenou do čtyř oddělených kurzů dle věku žáků.
Naši zpěváci letošní akademický rok absolvovali celkem 3 vystoupení.
Vánoční koncert v prostoru Jatka 78, kde je doprovodil respektovaný jazzový
kytarista Libor Šmoldas. Na jaře sbor vystoupil na prestižním rodinném
festivalu Struny Dětem (také za doprovodu kytaristy Libora Šmoldase) a v
létě sbor vystoupil na závěrečném koncertu v JazzDocku za doprovodu velké
rockové kapely. Pozvání na koncert přijal také Ivan Hlas, který si s dětmi
zazpíval a zahrál.
Finanční záštitu nad slavnostním závěrečným koncertem v JazzDocku a také
nad vánočním koncertem v prostoru Jatka 78 převzal Magistrát hlavního

města Prahy. Stejně tak nám laskavě pomohl podílet se na nákladech
spojených s přípravou a realizací těchto kulturních událostí.
Výukou sborového zpěvu Beznot z.s. integruje děti ze znevýhodněného
sociálního prostředí do prostředí běžných rodin. Děti dříve z dětských
domovů, nyní spíše z pěstounských rodin jsou promíchány s dětmi z
normálních rodin, a to během pravidelných zkoušek sboru a koncerů.
Sbližujeme tedy dvě oddělené skupiny. Vedle společné zkušenosti hudebního
vzdělávání a zpívání koncertů ať už s rockovou kapelou nebo předními
sólovými hudebníky, zažijí děti z pěstounských rodin pozornost a ocenění
ostatních, které se jim jejména v minulosti nedostávalo. Děti z běžných rodin
zase mají možnost pochopit situaci dětí z domovů. Získají pozitivní zkušenost
a přátelství. Zabraňujeme stigmatizaci sociálně znevýhodněných a
podporujeme uvědomění si hodnoty rodiny.
Odhlédneme-li od sociálního přesahu, kterým jsou děti v našem sboru
obklopené, věnujeme se kontinuální výchovně-kulturní činnosti. Směřujeme
děti k lásce ke kulturnímu dědictví a českému hudebnímu odkazu tak, aby je
to bavilo a motivovalo k další práci a pozitivnímu vztahu k hudbě.
Orgány Beznot z.s.:
dipl.um. Zuzana Kropáčová
Mgr. Markéta Tošovská, DiS.
Kontaktní a identifikační data:
Beznot z.s. registrace 10.7.2014
do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze L 61058-RD5/MSPH Na
Bělidle 64/3, Praha 5 - Smíchov, 150 00 IČ:031 88 833
číslo účtu: 107-8264230287/0100
beznot@beznot.com
www.beznot.cz

11.12.2017, Vánoce, Jatka 78, Foto: Michaela Hermína

25.3.2018, Struny Dětem, foto: Z. Hanáková a M. Tošovská

13.5.2018, Letní koncert v JazzDocku, foto: A. Vašáková

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

BEZNOT, z.s.
Na Bělidle 64/3
Praha 5
150 00

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03188833

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c
Součet A.I. až A.IV.

1

2

1

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

11

73

Označení

5
Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

73

62

9

63

62

10

10

6

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

a

Stav k posled. dni
účetního období

b

c
Součet A.I. až A.II.

62
Stav k posled. dni
účetního období

3

4

12

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

14

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

59

62

20

73

62

13
14
Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

26.03.2018

Právní forma účetní jednotky

73

15

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

62

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

BEZNOT, z.s.
Na Bělidle 64/3
Praha 5
150 00

IČO
03188833

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

171

171

10

10

181

181

8
9

Součet A.I. až A.VIII.

Náklady celkem

10

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

7

7

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

174

174

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

181

181

16

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Součet B.I. až B.V.

17

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

ř. 18 - ř. 9

19

26.03.2018

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

