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Beznot z.s. v akademickém roce 2019/2020 navazuje na svou 
dosavadní hudebně-vzdělávací činnost. Stejně tak jako v minulých 
letech, i uplynulou sezónu byl naším hlavním cílem rozvoj 
hudebních schopností dětí a nácvik a uspořádání vánočního a 
letního závěrečného koncertu. Letos jsme také přijali milé pozvání 
reprezentovat hl.m. Prahu v přehlídce dětských sborů na pietní akci 
Světlo za Lidice.   

Z vytyčených plánů a pozvání se nám však podařilo uskutečnit 
pouze vánoční koncert a natáčení vokálního doprovodu pro 
hudební skupinu Zrní v profesionálním hudebním studiu.  

Vánoční koncert proběhl díky podpoře Magistrátu hlavního města 
Prahy na půdě holešovického divadla Jatka 78 za doprovodu 
kytaristy Tomáše Fuchse. Zde jsme s dětmi připravili hodinový 
repertoár, na kterém se podílely 4 skupinky našich zpěváků ve věku 
4 - 15 let. 

Bohužel následná činnost byla ovlivněna neočekávanou pandemií 
Koronaviru. Na základě vládního nařízení jsme přerušili naši činnost 
od 11.3.2020. Ani od 25.5. jsme kvůli doporučením MŠMT pro 
neziskové organizace v činnosti nepokračovali.  

Ačkoli přerušení činnosti nebylo způsobeno naší vinou, rozhodli 
jsme se uskutečnit kompenzační workshop, který by měl našim 
zpěváčkům vynahradit ušlé hodiny, a to ještě před zahájením 
nového akademického roku, konkrétně poslední srpnový víkend. V 
tomto víkendu si děti zopakují nacvičený repertoár, který doplníme 
taneční choreografií, bubenickým workhopem, základy herectví, 
hrami a hudební bojovkou. Nabízíme tak dětem zase trochu jiný 
pohled na písně a zpěv, ale opět s důrazem na prožitek a zážitek. 

Náš sbor se od ostatních liší nejen svým neformálním pojetím, 
výběrem repertoáru a spoluprací s profesionálními muzikanty, ale 
také tím, že své služby nabízíme zdarma dětem z pěstounských 
rodin. Za naši historii náš sbor navštevovalo zhruba 15 - 20 
takových dětí.  

Mimo MHMP naši kulturní, vzdělávací, nebo dobročinnou činnost 
podopřilo v letech 2012-2014 občanské sdružení Sámovka, v roce 
2014-2016 také nadační fond Avast a letos na naše účely přispěla 
společnost Renomia a další soukromý dárce. Za jejich podporu 



velice děkujeme, a to i s ohledem, že také v nadcházející sezóně 
očekáváme další 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. 

Činnost sboru Beznot byla v tomto akademickém roce 
uskutečňována ve čtyřech skupinkách.  Dvě skupinky mladších dětí 
se scházely jednou týdně v podkrovním prostoru Divadla Kampa. 
Kurzy pro dvě skupinky pokročilejších zpěváků probíhaly taktéž 
jednou týdně, nově v prostorách Konzervatoře Jana Deyla na Malé 
Straně. 

zkouška sboru v komorním sále KJD



kytarista Tomáš Fuchs během vystoupení s 

naším sborem
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