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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

název: Studio Kokos, z. 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
Milý čtenáři a příznivci studia Kokos, z.s.
právě jste otevřeli další výroční zprávu studia za rok 2019. Cílem výroční zprávy je krom
jiného hlavně shrnutí toho co jsme v dalším roce zvládli, ale také přehled námi pořádaných
akcí, úspěchů a v neposlední řadě také poděkování všem našim lektorům, sponzorům,
spolupracovníkům a příznivcům.
Rok  2019  pro  mě  osobně  znamenal  docela  veliký  skok.  Studio  Kokos,  který  často
nazývám jako jedno z mých “miminek”, se rozhoupalo k dalším akcím,
které budou mít pravidelné opakování. Povedlo se nám zorganizovat dva workshopy 
otevřené nejen pro naše žáky, ale pro širokou veřejnost. Pozvání na ,,lektorování“ 
workshopů přijaly osobnosti, které jsou ve svém oboru špička a dle jejich slov se za námi 
rádi vrátí. Pokud chtějí účastníci opakování akce a odjíždějí nadšení, beru to jako velký 
úspěch a naši žhavou novinku v pravidelně nabízených akcích.
Mám také velkou radost z našich dětí, které prezentují Kokos na mnoha akcích, sami si 
hledají příležitosti hrát a propagují naše studio. Baví je to, vznikají i kapely mimo naše 
učebny a hrají, hrají, hrají. Co víc si přát.. Letos dovezli ze soutěží zas o několik předních 
příček více než loni. Prostě paráda! Seznam termínů hraní za rok 2019 je minimálně o 
polovinu delší než za rok 2018. Jsem upřímně ráda, že nás místní pořadatelé zvou jako 
doprovodný program na své akce.
Sbor Studia Kokos, který sice pořád nemá své jméno, ale má za sebou první outdoorový 
koncert v pivovaru Volt u přehrady, kde nás slyšelo mnoho jabloneckých i nejabloneckých 
lidiček. V repertoáru zazněly písně s bicíma, s cajonem, s pianem, basou, kytarou.. 
nejsme jen tak obyčejný acapelový sbor, ale zapojujeme solove zpevaky i s jejich 
schopnosti nás doprovodit. Úspěch byl takový, že na květen 2020 máme hned 3 velká 
vystoupení, z toho jedno v hlavním programovém čase na libereckém festivale T-fest. Už 
teď se těším na víkendové soustředění, kde uděláme plno práce.
Já osobně mohu říci, že jsem na náš tým pyšná a z celého srdce díky Haničce Černé a 
Katce Šimonové, že vzaly na svá bedra mnoho administrativní práce, kterou jsem do 
letoška řešila já a neuměla ji předat. Mně se tak uvolnily ruce pro další plánování a 
zařizování. Je těžké někdy vydržet v plném kokosím nasazení, ale bez této bandy lektorů 
a žáků (kde už máme plno dospělých, proto nepíšu dětí :-)) bych si své fungování na 
tomto světě neuměla představit. Díky 

Za studio Kokos, z.s.
Ing. Alena Schernstein Vítová, DiS.

 

http://www.studiokokos.cz/


O SPOLKU

Důvod existence, poslání
Studio  Kokos,  z.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, bicí, hudební
nauku a pěvecký sbor. 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 (zástupce předsedy)
 Bc. Kateřina Šimonová 

SOUPIS ČLENŮ SPOLKU V ČÍSLECH:

leden – červen 
 Vedení (3)
 Lektoři (11)
 Klienti (140)

červenec – prosinec 
 Vedení (3)
 Lektoři (9)
 Klienti (103)

Markéta Poláková, Alena Schernstein, Dušan Kodym, Hana Černá, Marcela Jandová,
Anna Škodová, Anna Peštová, Helena Hausmannová,Soňa Dlugošová



DRUHY SLUŽEB:

PRAVIDELNÁ ČINNOST – soupis kroužků:
Výuka kroužků probíhá v pěti učebnách v Jablonci nad Nisou. Tři učebny jsou v sídle 
studia Kokos v Kokoníně (Rovná 336, Jablonec nad Nisou 46801) a dvě učebny v KD 
Kokonín (Dělnická 327, 468 01 Jablonec n. N. – Kokonín).
Výuka je nabízena žákům do 18 let, ale i individuální hodiny pro dospělé včetně sborového
zpěvu nebo hudební nauky.

 Hra na akustickou kytaru
 Hra na baskytaru 
 Hra na piano
 Populární zpěv
 Hra na flétnu
 Bicí, Rytmika
 Sborový zpěv
 Práce s kapelami 
 Hudební nauka

TÁBOROVÁ ČINNOST

• LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR Rakousy 25.8. -  30.8. 2018
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 – tématem tohoto programu byla 
soutěž nazvaná KokoVoice.

           Hudebními hosty: skupina John Silver a skupina On the road band



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 MAJÁKU  5.4. – 7.4. 2019
Nová Ves n.N.
Téma: Nebe

 HUDEBNÍ VÍKEND NA LUČANCE 1.11. – 3.11. 2019 
Lučany nad Nisou
Téma: Indiáni

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 DĚTSKÁ PORTA – duben 2019
 PŘEDKOLO SOUTĚŽE PORTA – duben 2019
 PŘEDKOLO SOUTĚŽE FOLKY TONK – listopad 2019 
 PŘEDKOLO SOUTĚŽE BRÁNA  - listopad 2019
 PŘEDKOLO SOUTĚŽE KYTAROVÁ STRUNA  - listopad 2019

ve spolupráci s DDM Vikýř



KOKOS NA PÓDIU aneb seznam vystoupení a ocenění
Naši  žáci  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 2019 tyto:
 11.1. Ples Liaz – v Eurocentru. celovečerní hudební produkce.

• 24.1. Liberec – Kino Varšava – vernisáž kalendáře Slaných žen.
(charitativní akce pro CF klub). Vystoupí Sbor studia Kokos a sólisté.

• 25.-26.1. Plzeň – finále Zlaté Struny
3.místo – Tomáš Doktor
2.místo v autorské soutěži – Eliška Jaroušová
ocenění za originalitu – Tomáš Hejkal
naděje struny – Eliška Jaroušová

• 1.-3.2. Finále FolkyTonk v Praze v Bohnicích.
Vendy Salabová – 3.misto
Ornament – 3.misto 
BlueNight – 3.misto 
Golden Creek – 2.misto a absolutní vítěz
Tom Hejky – nejzábavnější vykon
Vojta Šlajs -instrumentální vykon

• 1.-3.3. Workshop na cajon s Michaelem Cábou.
• 15.3. open mic u Grace (Liberec) (Petra Ouhelová a Annie Škodová)
• 5.-7.4. Hudební víkend – NEBESKÝ
• 5.4. Liberec – obchůdek V Hrsti (Petra Ouhelová a Annie Škodová)
• 13.4. Porta – severočeské předkolo Porty – Klub Na Rampě
• 14.4. Severočeské předkolo Dětské Porty – Klub Na Rampě
• 17.4. Velikonoční slavnosti – Jablonec nad Nisou – 12:15
• 4.5. Narozkyfest – soukromá akce
• 16.5. Praha – vernisáž – prazska Tripartit Galerie a studio Evans 

(Petra Ouhelová a Annie Škodová)
• 18.5. – Dětská Porta – finále v Kroměříži

Eliška Jaroušová – 2.místo
Nikola Domácí – 2.místo
Tomáš Hejkal – 3.místo
Ornament a Tomáš Doktor – účast

• 30.5. Knihovna Jbc – vyhlašování soutěže
• 7.6. John Silver na Kokosu – Sbor jako hosté bigbítové kapely – Na Rampě
• 8.6. Trhy na Dobré Vodě – lesní školka
• 9.6. Godyho Memorial – organizační výpomoc – indiánské stanoviště
• 14.6. Interporta 2019 – Usti n/L – kapela Golden Creek
• 14.6. Zahradní slavnost – Vikýř

(Tomáš Doktor a Tomáš Hejkal)
• 15.6. Sloupský FolkyTonk – festival ve Sloupu v Čechách

(vystoupí Ornament, Tomáš Hejkal a Golden Creek)
• 16.6. Den otců – Tajvan (Jablonec nad Nisou)

(Anežka Palánová, Tomáš Hejkal, Kája Rudolfová a Eliška Jaroušová)
• 20.6. Závěrečný koncert SBORU Studia Kokos – pivovar Volt

(u jablonecké přehrady, outdoor koncert, oslava konce školního roku)
• 21.6. Firemní akce – Atrea Jablonec n/N



• 25.-31.8. Hudební tábor v Rakousech
• 5.9. Kroužkofest – OC Central v Jablonci n. N.
• 8.9. busking – v Žitavě – Tatrhy
• 15.9. Tatrhy v JBC u přehrady
• 26.9. předkolo Hvězdy nad Ještědem – Divadlo JBC
• 28.9. Jizerská Nota v Hejnicích – soutěž Dětská Nota

Eliška Jaroušová – 1.místo
Tomáš Doktor – 3.místo a ocenění za zpěv

• 4.10. AMOS – veletrh vzdělávání – Jablonec 9:30 a v 12:00
• 22.10. Sbor Studia Kokos – Eurocentrum – Akce Hospodářské komory
• 1.-3.11. Indiánský hudební víkend – penzion Lučanka
• 10.11. předkola hudebních soutěží Brána a FolkyTonk
• 23.11. HandMadeMarket – Kino Varšava – doprovodný program
• 23.11. Hvězdy Nad Ještědem. finále soutěže v jabloneckém divadle.

Karolína Rudolfová – 1.místo
Tereza Sejnová – cena za originalitu

• 24.11. Předkolo soutěže Kytarová Struna – Klub Na Rampě
• 30.11. finále soutěže Brána – Brno

Ornament – 1.místo (kapely do 15let)
Raplapla – 3.místo (kapely do 18let)
Nika – 3.místo (sólo do 18let)
Tom Hejkal – ocenění za originalitu
Štěpán Kočárek – ocenění za instrumentální výkon

• 6.12. Koncert lektorky Annie Pity Škodové – hosté ze řad kolagů a žáků Studia 
Kokos

• 6.12. Liberec – vernisáž kalendáře Slané ženy – charitativní akce pro CF Klub.
• 10.12. Liberec – náměstí – pro sdružení Tulipán – kapela Ornament v 17:00
• 22.12. Vánoční besídka Studia Kokos – Klub Na Rampě
• 24.12. Vánoční kaplička na Dobré Vodě



SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SUBJEKTY

- Spolupořádání akcí, sponzorské dary, reklama
 zvukar.com
 Eurocentrum - Jablonec nad Nisou
 Klub na Rampě – Jablonec nad Nisou
 Město Jablonec nad Nisou
 Liberecký kraj
 tiskárna Macek– tiskem.cz – Jablonec nad Nisou
 Magistrát města Jablonec nad Nisou
 Texo Plus
 DDM Vikýř
 Ursulus Craft - Václav Nikendey
 Chatkyceskyraj.cz – Rakousy
 Pension Maják, Nová Ves nad Nisou
 Chata Lučanka, Lučany nad Nisou
 Nausnicky.com
 Hudebniny Pavel Barbora – Jablonec nad Nisou
 folkytonk
 Brána, česká tábornická unie
 Pavel Pospíšil – ladění a opravy pianin a klavírů
 Miroslav Šlambora – oprava hudebních nástrojů
 Sponzorský  100kč  měsíční  příspěvek  od  rodiče

P.Pochop
 Sponzorský dar v podobě bubnů – Jiří Bártl s rodinou



Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů právnických
osob u neziskových organizací, které vedou

jednoduché účetnictví 

za rok :  2019
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 88 43

Bankovní účty 3 85893 67586

Cenné papíry, peněžní vklady, ostat. 
fin.majetek

4

Zásoby 5 0 9000

Pohledávky 6

7

Součet aktiv  (řádek 1 až 7) 8 85981 76029

Závazky 9

Úvěry a půjčky 10 70200 75300

Zákonné rezervy 11

12

Součet pasiv  (řádek 9 až 12) 13 70200 75300

Stav majetku celkem  (ř. 8 - 13) 14 15781 729



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 729361
XXXXXXXXX

XX
729361

Příjmy z hlavní činnosti (dle Stanov) 2 0

Členské příspěvky 3
XXXXXXXX

XX

Příjmy zdaněné srážkovou daní 4
XXXXXXXX

XX

Dotace ze státního rozpočtu 5a
XXXXXXXX

XX

Dotace a podpory z rozpočtu obcí 5b
XXXXXXXX

XX
102000 102000

Dary, úvěry, půjčky – přijaté 6
XXXXXXXX

XX
5300 5300

Ostatní (úroky) 7

Příjmy celkem ( řádek 1 až 7) 8 729361 107300         836661

Výdaje související s reklamou, 
pronájmem a podnikáním

9 732581
XXXXXXXXX

XX
732581

Výdaje na hlavní činnost (dle 
Stanov)

10          104000         104000

Nákup hmot.,nehmot. a finančního 
majetku

11
XXXXXXXX

XX

Odvody, dary a půjčky - poskytnuté 12
XXXXXXXX

XX

Ostatní (poplatky, daně) 13

Výdaje na činnost (řádek 9 až 16) 14 732581 104000          836581

Rozdíl příjmů a výdajů - zisk (ř. 8  minus 17) 15 -3220 3300
80

Pozn. - údaje označené  xxxxxxxx se nevyplňují (nepřicházejí v úvahu) 

Datum: 30.6.2020 Podpis předsedy: Ing. Alena 
Schernstein
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