
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019 



Beznot z.s. v akademickém roce 2018/2019 navazuje na svou dosavadní činnost. I letos je 
naším hlavním cílem nejen rozvoj hudebních schopností dětí, ale taky nácvik a uspořádání 
vánočního a letního závěrečného koncertu. Jelikož je náš sbor orientován na kreativitu a 
prožitek z hudby, děláme koncerty opět s kapelou nebo jednotlivými profesionálními 
muzikanty. Letos nás dvakrát doprovodil kytarista Libor Šmoldas a dále pak kapela ve 
složení Martim Krč (klávesy), Rasťo Uhrík (basa), Vítek Patočka (bicí). 

V minulých letech jsme uspořádali koncerty v Malostranské besedě, v Muzeu hudby, 
kostele sv. Jana na Prádle, na lodi Avoid Floating Gallery na oblíbené pražské Náplavce. 
Několikrát jsme akademický rok uzavírali s kapelou v Jazzdocku, nejen po boku 
profesionální rockové kapely, ale také dětmi oblíbených zpěváků (Lenkou Dusilovou, 
Anetou Langerovou, Sketami, Ondřejem Rumlem, Matějem Ruppertem, Ivanem Hlasem, 
Mateřská.com,..). Měli jsme možnost vystoupit opakovaně také v rámci prestižního 
festivalu Struny dětem.  

Letos, tedy již třetím rokem, na výčtu akcí nechybí oblíbená Vánoční vystoupení v 
industriálním prostoru Jatka 78 a už tradiční letní JazzDock. Jelikož se náš sbor rozrostl o 
malé zpěváčky, uspořádali jsme z kapacitních důvodů navíc doplňkový koncert na 
domovké půdě, tedy v Divadle Kampa, v jehož podkroví probíhá pravidelná činnost 
našeho pěveckého sboru.  

Náš sbor se od ostatních liší nejen “lehkým” pojetím, výběrem repertoáru a spoluprací s 
profesionálními muzikanty, ale také tím, že své služby nabízíme zdarma dětem z dětských 
domovů a pěstounských rodin. Za naši historii náš sbor navštevovalo zhruba 15 - 20 
takových dětí. Mimo MHMP naši činnost podopřilo v letech 2012-2014 občanské sdružení 
Sámovka a v roce 2014-2016 také nadační fond Avast. V nadcházející sezóně očekáváme 
dlaší zájemce z řad pěstounských rodin. 

Náš sbor byl založen s jasným cílem: vzdělávat a vést děti v hudebním směřování tak, aby 
to bavilo především je a věříme, že na našich koncertech se radost přenáší i na 
posluchače. I nadále chceme dětem nabízet zážitek z hudby v příjemném a uvolněném 
prostředí, s hudebníky a osobnostmi, které umocní jejich vztah k hudbě. To vše kreativně, 
nenuceně, hrou.  

Nad tím vším je ale ještě jedna myšlenka a cíl, tedy nabídnout tento kurz a možnost 
koncertování i dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí, zejména dětem z dětského 
domova nebo pěstounských rodin a tyto skupiny se záměrem socializace a integrace 
propojit. Podle nás je totiž hudba a kultura velkým přínosem pro rozvoj dětí a měla by se 
týkat všech bez rozdílů. Hudba je pro nás prostředí pro sblížení a setkávání se. Ať už se 
spolu setkávají děti z různých sociálních vrstev, nebo třeba děti se seniory. Všem nám jde 
o stejný cíl, tedy užít si společný moment a podpořit se navzájem. Beznot tedy pokračuje  
a i nadále poskytuje těmto dětem výuku zdarma. 

Sbor se letos opět scházel jednou týdně v podkrovním prostoru Divadla Kampa a byl 
rozdělen podle věku dětí v pěti skupinách.  



17.12.2018, Vánoce, Jatka 78, Beznot bez bot, foto: Barbora Žentelová 

19.5.2019 JazzDock, koncert velkých zpěváků, foto: Dora Velková 



 

22.5.2019 Divadlo Kampa, koncert malých zpěváčků, foto: Dora Velková 



 

1 x příslušnému fin. orgánu

BEZNOT, z.s.
Na Bělidle  64/3
Praha 5
150 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

03188833

IČO

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

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 13862
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 62 138B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 13862

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 22

13Jmění celkemA. I.
14Výsledek hospodaření celkem 22A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 11662
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 40B. III.
19Jiná pasiva celkem 62 76B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 13862

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 27.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČOpříslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

03188833

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

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2242 224A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 4A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 6A. V.

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

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 22422410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 12B. I.

Přijaté příspěvky 5013 50B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 19614 196B. III.

Ostatní výnosy 15B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 24624617Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 2222C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 2222D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 27.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



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 


