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ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

název: Studio Kokos, o. s. 

sídlo: Rovná 336, Jablonec nad Nisou – Kokonín, 468 01 

IČO: 02295873 

číslo účtu: 2400531774/ 2010 

email: info@studiokokos.cz 

web: www.studiokokos.cz 

 

 

ÚVODNÍ  SLOVO 
Studio Kokos, o. s. má za sebou další rok, ve kterém se naše činnost 

opět rozrostla. Studio se profesionálně posouvá vpřed, kdy se snaží 

stále vylepšovat svou nabídku služeb a celkové fungování. Mimo 

pravidelnou činnost kroužků jsme v roce 2016 zorganizovali dětské 

tábory, hudební víkendy, několik předkol hudebních soutěží a vánoční 

besídku. Když hovoříme o táborech, tak zajisté byla úspěchem 

návštěva zahraniční kapely z Anglie na hudebním táboře, která zde 

udělala dětem koncert, a pak její jednotlivý členi vedli s dětmi 

workshop. 

 Mezi lektory byli přijati noví členové, kteří se v práci s klienty velmi 

osvědčili. V roce 2016 také vznikly nové stanovy studia. 

Studio Kokos navštěvuje poměrně velké množství klientů a ten v tomto 

roce opět narostl - zajisté díky dobré reklamě v podobě médií, ale i 

doporučení stálých klientů.  Za fungováním studia stojí mnoho 

dobrovolníků, přátel, sponzorů a klientů, kterým rozhodně patří velké 

díky za jejich nadšení a zainteresovanost. Proto děkujeme všem, kteří 

rok 2016 strávili se studiem Kokos.    

Studio Kokos 

 

 

 

 

mailto:info@studiokokos.cz
http://www.studiokokos.cz/
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O SPOLKU 
 

DŮVOD EXISTENCE ,  POSLÁNÍ  

Studio Kokos, o.s. je nezisková organizace, která se věnuje hudebnímu 

vzdělávání mládeže a jiným volnočasovým aktivitám. Jedná se o 

skupinu několika mladých lidí z Jablonce nad Nisou, kterou tato práce 

baví. Studio Kokos celoročně nabízí hudební kurzy zaměřující se na 

kytaru, populární zpěv, hru na piano, zobcové flétny, basu. Umí 

připravit na přijímací zkoušky na konzervatoř, vznikají zde nové mladé 

kapely, kterým lektoři pomáhají s aranžemi písní. 

 

CÍLE SPOLKU  

1. Sdružování zájemců o hudbu, divadlo, kulturu, historii a tanec. 

2. Propagování umění. 

3. Prevence sociálně patologických jevů. 

4. Podpora kreativity mládeže. 

5. Vytváření materiálních a organizačních podmínek pro provozování 

kulturních a společenských aktivit.  

6. Pořádání a realizace uměleckých produkcí včetně technického či 

dramaturgického zajištění.  

7. Pořádání celoročních uměleckých kurzů. 

8. Pořádání dětských táborů. 

9. Poradenské a konzultační činnosti. 

 

ORGÁNY SPOLKU: 
 

VEDENÍ:  

předseda:  

 Ing. Alena Schernstein, DiS. 

 

členská schůze:  

 Bc. Hana Černá 

 Bc. Kateřina Šimonová  

(změna příjmení z důvodu svatby 29/04/2016, za svobodna 

Ťukalová) 
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SOUPIS ČLENŮ SPOLKU V ČÍSLECH: 
 

únor - červen 

 Vedení (3) 

 Klienti (73) 

září – leden 

 Vedení (3) 

 Lektoři (9) 

 Klienti (84) 
 
 

DRUHY SLUŽEB: 
 

PRAVIDELNÁ ČINNOST –  SOUPIS KROUŽKŮ: 

Výuka kroužků probíhá ve čtyřech učebnách v Jablonci nad Nisou. Tři 

učebny jsou v sídle studia Kokos v Kokoníně (Rovná 336, Jablonec nad 

Nisou 46801) a jedna učebna se nalézá ve staré budově Eurocentra 

v centru města (Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou 46601).  

Výuka je nabízena žákům do 18 let, ale i individuální hodiny pro 

dospělé. 

 

 Hra na akustickou kytaru 

 Hra na elektrickou kytaru 

 Hra na baskytaru  

 Hra na piano 

 Populární zpěv 

 Hra na flétnu 

 Rytmika 

 Práce s kapelami  

 

TÁBOROVÁ ČINNOST  

 LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR Rakousy 10.7. -  16.7. 2016  

Letní tábor, kde jeho téma a náplň je jasná již z názvu. Celý 

týden se dětem věnujeme v oblasti hudební, ale i vytváříme 

program, ve kterém si odpočinou od hudby a naopak vyvětrají 

hlavy někde v přírodě.  
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 INDIÁNSKÝ TÁBOR na Vítově 31.7. – 6.8. 2016 

Na indiánském táboře si hrajeme týden na indiány v prostředí 

tee-pee, ohně, koňí, lesa apod. 

 

HUDEBNÍ VÍKENDY  

Pořádané dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Každý tento 

víkend má dané téma, kterému se podřizují kostýmy, hry a zpěvník. 

 HUDEBNÍ VÍKEND NA KRÁSNÉ 15.4. – 17.4. 2016 

Téma: Pohádky, pohádková 

 

 HUDEBNÍ VÍKEND NA KRÁSNÉ 14.10. – 16.10. 2016  

Téma: Desátý duhový víkend 

 

 

 

 

SOUTĚŽE  
Věnujeme se také organizování předkol jednotlivých níže uvedených 

soutěží, kde děti případně i dospělí soutěží o postup do republikových 

kol a jejich výkony vždy hodnotí odborná porota. 

 PŘEDKOLO SOUTĚŽE FOLKOVÝ KVÍTEK – duben 2016 

 PŘEDKOLO SOUTĚŽE PORTA – duben 2016 

 PŘEDKOLO SOUTĚŽE DĚTSKÁ PORTA – říjen 2016 

 PŘEDKOLO SOUTĚŽE FOLKY TONK – říjen 2016  

 PŘEDKOLO SOUTĚŽE BRÁNA  - říjen 2016 

 PŘEDKOLO SOUTĚŽE KYTAROVÁ STRUNA  - listopad 2016 

- ve spolupráci s DDM Vikýř 
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KOKOS  NA PÓDIU ANEB  
SEZNAM VYSTOUPENÍ  
Naši svěřenci jsou mimo jiné také vedeni k tomu, aby se nebáli 

veřejného vystupování, koncertování, uvádění, komunikace se 

zvukařem a k tomu jim dopomáhají nasmlouvané akce. V roce 2016 se 

tyto:  

 Finále soutěže Kytarová Struna (Plzeň) - leden 

 Finále dětské porty (Praha) – leden 

 Euroregion toure (Jbc) – březen 

 Velikonoční slavnoti (Jbc) – březen 

 Hudební víkend na Krásné – duben 

 Předkolo Folkového kvítku – duben 

 Narozkyfest (Dobrá Voda) – květen 

 Finále Folkového kvítku (Konopiště) – květen 

 Dětský den (Maršovice) – květen 

 Den otců (Jbc) – červen 

 Folklórní festival (Jbc) – červen 

 Předkolo soutěže Brána (Jbc) – říjen 

 Předkolo soutěže Dětská Porta (Jbc) – říjen 

 Předkolo soutěže Folky Tonk (Jbc) – říjen  

 Předkolo soutěže Kytarová struna (Jbc) – listopad 

 Vánoční besídky (Jbc) – prosinec 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SUBJEKTY  
- Spolupořádání akcí, sponzorské dary, reklama 

 zvukar.com 

 Eurocentrum - Jablonec nad Nisou 

 klub na Rampě – Jablonec nad Nisou 

 tiskárna Macek– tiskem.cz – Jablonec nad Nisou 

 Magistrát města Jablonec nad Nisou 

 Texo Plus 

 DDM Vikýř 

 Sdružení Květ   

 Chráněné dílny Maxov 

 Ursulus Craft - Václav Nikendey 

 Chatkyceskyraj.cz – Rakousy 

 Pension Krásná - Krásná 
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VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH, VÝKAZ 

PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STUDIA KOKOS  
Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů právnických osob u neziskových organizací, které 

vedou jednoduché účetnictví  

za rok :  2016 

Název organizace:       IČ:02295873 

Studio KOKOS 
z.s. 
 
A.  Výkaz o majetku a závazcích (upravený pro neziskové organizace) :     Údaje v Kč 

Majetek ( vlastní ) Č. ř. Stav k 1.1. roku Stav k 31.12. roku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
v zůstatkové ceně 

1 0 0 

Peníze v hotovosti a ceniny  2 866 21444 

Bankovní účty 3 108654 13841 

Cenné papíry, peněžní vklady, ostat. fin.majetek 4   

Zásoby 5   

Pohledávky 6   

 7   

Součet aktiv  (řádek 1 až 7) 8 109520 35285 

Závazky 9   

Úvěry a půjčky  10 12000 0 

Zákonné rezervy  11   

 12   

Součet pasiv  (řádek 9 až 12) 13 12000 0 

Stav majetku celkem  (ř. 8 - 13) 14 97520 35285 

 
B. Výkaz příjmů a výdajů (upravený pro neziskové organizace).       

           Údaje v Kč  

Příjmy za zdaňovací období (rok) 
Č. 
ř. 

Zdaň. činnost 
A 

Nezdaň. činnost 
B 

Činnost celkem 
C 

Příjmy z reklamy, pronájmu a podnikání 1 457950 XXXXXXXXXXX 457950 

Příjmy z hlavní činnosti (dle Stanov) 2 0 20000 20000 

Členské příspěvky 3 XXXXXXXXXX   

Příjmy zdaněné srážkovou daní  4 XXXXXXXXXX   

Dotace ze státního rozpočtu  5a XXXXXXXXXX   

Dotace a podpory z rozpočtu obcí 5b XXXXXXXXXX 94000 94000 

Dary, úvěry, půjčky – přijaté 6 XXXXXXXXXX   

Ostatní (úroky)  7    

Příjmy celkem ( řádek 1 až 7) 8 457950 114000 571950 

Výdaje související s reklamou, pronájmem a 
podnikáním 

9  XXXXXXXXXXX  

Výdaje na hlavní činnost (dle Stanov) 10 504540 129645 634185 

Nákup hmot.,nehmot. a finančního majetku 11 XXXXXXXXXX   

Odvody, dary a půjčky - poskytnuté 12 XXXXXXXXXX   

Ostatní (poplatky, daně) 13    

Výdaje na činnost (řádek 9 až 16) 14 504540 129645 634185 

Rozdíl příjmů a výdajů - zisk (ř. 8  minus 17) 15 -46590 -15645 -62235 

Pozn. - údaje označené  xxxxxxxx se nevyplňují (nepřicházejí v úvahu)  
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SEZNAM PŘÍLOH 
V přílohách si můžete prohlédnout stručně sepsané programy a fotky 

některých akcí. 

 Příloha č.1: Program – Hudební tábor Rakousy 10. - 16.7. 2016 

 Příloha č.2: Program – Hudební víkend na Krásné duben 2016 

 Příloha č.3: Program – Hudební víkend na Krásné říjen 2016 

 Příloha č.4: Program – Indiánský tábor 2016 

 

 


