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Zhodnocení celoroční činnosti Beznot z.s. 
 
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. Součástí 
tohoto působení jsou kulturní akce, koncerty a setkávání, kde se všechny zmíněné 
skupiny potkávají. Je to završení společné práce, jasný výsledek společného snažení. 
 
Činnost v uplynulém roce: 
 
Spolek se zaměřil již tradičně na práci s dětmi. Beznot z.s. nabídl své kurzy celkem 80 
dětem z běžného a 6 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, děti 
z dětských domovů Lety a Radost, děti z centra Sámovka). Pro tyto děti byl poskytován 
kurz zdarma, vzhledem k jejich sociální situaci. Našimi partnery pro výuku těchto dětí se 
stal Nadační fond Avast a soukromý dárce JUDr.Martin Foukal. 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. 
Beznot z.s. nabídnul dětem celoroční a konstantní výuku (vyjma prázdnin a státních 
svátků) rozdělenou do čtyř oddělených kurzů dle věku žáků. Spolek Beznot uspořádal pro 
žáky sboru Beznot tradičně dvě vystoupení. Závěrečný koncert se konal 20. května 2017 v 
rámci prestižního festivalu Struny dětem. Tento koncert byl doprovázen renomovaným 
jazzovým kytaristou, Liborem Šmoldasem.Slavnostní vánoční koncert proběhl 18.12.2016 
v industriálním prostoru Jatka 78, právě pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.   
 
Výukou sborového zpěvu Beznot z.s. integruje děti ze znevýhodněného sociálního 
prostředí do prostředí běžných rodin. Děti z dětských domovů a 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 domovů a pěstounských rodin pozornost a ocenění ostatních. 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.com 

http://www.beznot.com/


Letní koncert – květen 2017 (Struny dětem) 
 

 

 

 



Vánoční koncert – prosinec 2016 

 

 

 



 

 



 


