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A. HLAVNÍ ČINNOST

Úvod

V roce 2014 vytvářela JAZZFESTBRNO, o.p.s. činnosti vedoucí k naplnění jejích hlavních cílů obsažených
v její zakládací smlouvě, a to zejména realizací projektů:

 třináctý ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2014

 Folklore Goes Jazz v rámci programu „Cíl 3  - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká  
republika 2007 – 2013“.

Složení správní rady:
MgA. Vilém Spílka, ředitel
Petr Herzán, člen správní rady
Hana Krejčí, člen správní rady
Vlastimil Trllo, člen správní rady
Složení dozorčí rady:
Pavel Fadrný, člen dozorčí rady
Vladimír Strakoš, člen dozorčí rady
Radek Zapadlo, člen dozorčí rady
Petr Kalousek, člen dozorčí rady
Jiří Levíček, člen dozorčí rady

V  roce  2014  nedošlo  ke  změnám  v  řídících  orgánech  společnosti,  došlo  pouze  k personální  změně
v dozorčí radě – Vladimír Strakoš, od 7. 2. 2014 Petr Kalousek.

Hlavním cílem a  účelem Společnosti  je  podpora  a  rozvoj  kultury,  pořádání  festivalů  a  jiných kulturních
a kulturně-vzdělávacích akcí, příp. jejich spolupořádání.

S cílem podpory a rozvoje kultury Společnost poskytuje následující obecně prospěšné služby:

• pořádání festivalů a jiných kulturních a kulturně vzdělávacích akcí, příp. jejich spolupořádání,
• organizace kulturních událostí, společenských aktivit, uměleckých tvůrčích dílen a vzdělávacích      

programů,
• ovzdělávací činnost v oblasti kultury,
• podpora efektivního využití moderních informačních technologií a médií, vytváření nových cest 

marketingu pro kulturu, vytváření komunitních databází pro propagaci kultury,
• organizace setkání pořadatelů kulturních a sportovních událostí a společenských aktivit, příprava 

a organizace diskusních fór a vzdělávacích programů pro členy sdružení a veřejnost, 
• oslovování občanů a podněcování jejich zájmu o kulturní dění, zvláště o kulturní dění v městě Brně 

a Jihomoravském kraji.
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Klíčovou  kulturní  akcí  a  společenskou  událostí,  kterou  Společnost  pořádá  v městě  Brně  je  mezinárodní
jazzový  festival  JAZZFESTBRNO.  Společnost  je  mimo  jiné  majitelem  kombinované  ochranné  známky  O-
474248, číslo zápisu 313643. 
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Mezinárodní jazzový festival JAZZFESTBRNO 2014
Termín konání: 6. 3. - 25. 5. 2014

Festival  JAZZFESTBRNO  je  přehlídkou mapující  současný stav jazzového žánru. Představuje nejen hlavní
proud, ale i  moderní  trendy široké paletě fanoušků hudby.  Za jeho vznikem stojí  brněnští  profesionální
hudebníci,  které  k založení  nové  hudební  tradice  podnítila  sílící  potřeba  zaplnit  mezeru  na  brněnském
hudebním trhu a absence výrazné mezinárodní jazzové platformy v Jihomoravském kraji.  JAZZFESTBRNO
popularizuje relativně minoritní hudební styl, jímž jazz je. Nabízí jej svým posluchačům jako žánr s hlubokou
tradicí, který je však zároveň velmi progresivní a otevřený veškerým vlivům uměleckého světa. Díky festivalu
se jarnímu Brnu každoročně představují jak světové jazzové hvězdy, tak vynikající domácí interpreti. Akce
dává příležitost také nadějným a sdělným kapelám z domova i zahraničí, pro aspirující hudebníky pořádá
workshopy, jamsessions a klubové akce. 

Značka JAZZFESTBRNO je synonymem vysoké dramaturgické kvality. Výběr kapel podléhá přísným kritériím
a vychází z filozofie představovat publiku celou šíři jazzového žánru. Řada interpretů světového jména, jako
např.  Take  6,  Dianne  Schuur,  Nnenna Freelon,  Janis  Siegel,  Jacky  Terrasson,  Kurt  Rosenwinkel,  Michael
Formanek, Jean-Michel Pilc, Dan Weiss, Dave Douglas, Alan Broadbent, Rez Abbasi, Kiran Ahluwalia, Tigran
Hamasyan, Igor Butman, Boris Kozlov, Joe Cohn či Arthur Blythe, vystoupila v České republice vůbec poprvé
právě  v  rámci  festivalu  JAZZFESTBRNO.  Jméno  festivalu  rovněž  nezanedbatelnou  měrou  přispívá
ke zviditelnění  města  Brna  i  posílení  jeho  reputace  jako  kulturního  centra  na  křižovatce  hlavních
středoevropských cest.  JAZZFESTBRNO  by ve stávající šíři a kvalitě nebylo možné uspořádat bez  podpory
partnerů pocházejících z veřejného,  komerčního a neziskového sektoru. Jeho podporovateli jsou subjekty
státní správy, různé nadace, kulturní instituty a ambasády i subjekty komerční sféry. Festival je každoročně
zaštiťován předními představiteli Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje, v roce 2010 se dostal mezi
prioritní projekty Ministerstva kultury ČR, v roce 2012 byl zařazen mezi prioritní projekty agentury Czech
Tourism.  Provází  jej  rozsáhlá  mediální  kampaň  nejen  v  regionálních,  ale  i  celostátních  a zahraničních
médiích.
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25. 5. 2014, 19:30, Bobycentrum
Gregory Porter (USA)

24. 4. 2014, 19:30, Divadlo Husa na provázku
Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart (USA)

Mezinárodní  jazzový  festival  JAZZFESTBRNO  je  brněnskou  kulturní  stálicí.  Třináctý  ročník  opět  přilákal
jazzové fanoušky z celé republiky i okolních zemí a není divu – v programu se chlubí největšími hvězdami
jazzového nebe a navzdory všeobecné nepříznivé ekonomické náladě nesundává pomyslnou nohu z plynu.
Jedinečnosti dramaturgie, profesionality organizace a celkového niveau akce si nevšímají jen její návštěvníci,
ale naštestí i ti, jejichž materiální podpora je nezbytná pro přežití akce při zachování stávajícího rozměru.
JAZZFESTBRNO patří mezi prioritní projekty Ministerstva kultury i agentury Czech Tourism, štědré podpory
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se  mu  dlouhodobě  dostává  ze  strany  Jihomoravského  kraje,  statutárního  města  Brna  i  vytrvalých
a velkorysých sponzorů.

Kvalitativní  atributy  staví  JAZZFESTBRNO  na  úroveň  prestižních  evropských  festivalů,  které  lákají  své
návštěvníky na nejjasněji zářící jména jazzového světa. Stačí jen nahlédnout do programových stránek jiných
významných evropských festivalů konajících se v podobný termín – např. Cully Jazz ve Švýcarsku, Jazz Fest
Torino,  London  Jazz  Festival,  Espoo  Jazz  a  dalších.  Na  jejich  pódiích  hraje  podobná  sestava  jazzových
superstars  jako  v  Brně.  JAZZFESTBRNO k  americkým headlinerům obvykle  dodává ty  nejlepší  domácí  a
evropské sestavy a přirozeně si tak upevňuje vedoucí pozici mezi zdejšími jazzovými přehlídkami. Festival je
natolik populární, že dokáže pobláznit dostatečné množství hudbymilovných „šílenců“, kteří jsou ochotni se
po celý duben přesouvat z místa na místo a potkávat ty nejšikovnější  jazzmany z domova i  zahraničí  ve
všemožných  divadlech,  koncertních  sálech  a  klubech  po  celém  Brně,  popřípadě  s  nimi  i  hudebně
komunikovat na vyvedených jamsessions.

Letošní  ročník  opět  nabídl  hojnost  hudebních  zážitků  napříč  jazzovými  subžánry  od  jazzrocku  přes
mainstream, oklikou k world music  až po elektroniku a avantgardu.  Termín jazz už dávno ztratil  jasnou
konturu z dob počátků historie žánru a dnes pod svá křídla vítá bohaté inspirace z rocku, popu, klasiky, etna,
hiphopu,  elektroniky  i  jiných  žánrů.  Dlouhodobou  ambicí  festivalu  JAZZFESTBRNO  je  právě  tuto  šíři
postihnout.

Podle zpětné vazby, jíž se organizátorům dostává od festivalových návštěvníků, byl ročník 2014 jedním z
nejpovedenějšícvh  ročníků  dosavadní  historie.  Koncentrace  špičkových  umělců  byla  letos  opět  takřka
neuvěřitelná. Vedle fenomenálního vystoupení tria pianisty Brada Mehldaua, úžasných uměleckých výkonů
vokalisty Gregoryho Portera, bubenického šílence Chrise Davea a kultovního varhanního tria Larry Goldings,
Peter Bernstein,  Bill  Stewart  si  fanoušci  jazzu a world music užili  např. brněnskou premiéru virtuosního
libanonského trumpetisty Ibrahima Maaloufa 14. dubna v klubu Fléda.   

JAZZFESTBRNO  v  posledních  třech  letech  postupně  expanduje  do  celého  jara,  třináctý  ročník  začal  už
6. března a skončil 25. května. Navštívil tradičně nejrůznější místa konání od komorních klubů po  Janáčkovo
divadlo nebo Bobycentrum. Festival se těší mimořádné popularitě, závěrečný koncert Gregoryho Portera byl
v původně plánovaném prostoru vyprodán, a proto byl přesunut do většího a nakonec rovněž vyprodaného
Bobycentra. 

Festival si dlouhodobě buduje renomé jak koncerty světových hvězd, tak odvážnou a objevnou dramaturgií.
Vedle současných jazzových superstars nabízí i špičkové zahraniční hudebníky, kteří si popularitu v našich
končinách  teprve  budují.  U  nás  zatím  nedoceněným  fenoménem  je  jednoznačně  trumpetista  Ibrahim
Maalouf, prostor dostali např. i polský vibrafonista Bernard Maseli, italský houslista Luca Ciarla, izraelský
kytarista Assaf Kehati nebo mezinárodní formace Fly Agaric. 

Širokospektrální  jazzové  festivaly,  k nimž  se  JAZZFESTBRNO  hrdě  počítá,  dávají  cennou  příležitost  také
umělcům domácím. Tuzemskou jazzovou scénu reprezentovalo nové trio Roberta Balzara, kapela saxofonisty
Rostislava  Fraše  s  hostujícím  italským  pianistou  světové  úrovně  Antoniem  Faraem  i aktuální  projekty
Romana Pokorného a Víta Křišťana. Příležitost dostala také experimentální scéna v čele s kapelami Limbo,
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Fly  Agaric  a  E  Converso.  Mainstreamový  jazz  evropské  úrovně  zahrál  Miroslav  Hloucal  Quartet,
středoevropský jazz s příchutí balkánských rytmů naservíroval Luca Ciarla Quartet a fúzi folklóru s jazzem
zahrála kapela Radovana Tarišky s hostujícím klavíristou Benito Gonzalezem z Venezuely.

Již třetí samostatné vystoupení studentů nedávno založené katedry jazzové interpretace JAMU naznačuje
nový formát spolupráce mezi festivalem a Janáčkovou akademií, jež se i v letošní sezoně rozrostl o pásmo
workshopů s nejvýznamnějšími festivalovými interprety. Je radost sledovat, že česká špička ani  studenti
jazzové katedry JAMU za světem nezaostávají.

Dlouhodobou ambicí organizátorů festivalu je především rozproudit hudební dění ve městě a  okořenit je
přítomností  světových  jmen.  To  se  s  přispěním  veřejného  sektoru,  velkorysých  firem  a především
návštěvníků lačných kvalitní hudby bohudík už třináct let daří. Společně s našimi příznivci se proto těšíme
na čtrnáctý ročník na jaře příštího roku.

14. 4. 2014, 19:30, Fléda
Ibrahim Maalouf (RL/FRA)
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Program JAZZFESTBRNO 2014

6. 3. 2014, 19:30, Janáčkovo divadlo
Brad Mehldau Trio (USA)

30. 3. 2014, 19:30, Fléda
Robert Balzar Trio (CZ)
Rostislav Fraš Quartet featuring Antonio Farao (CZ/SK/ITA)

1. 4. 2014, 19:30, Fléda
E Converso (CZ/SK)
Limbo (CZ)
Vít Křišťan Imprints Project (CZ/SK/PL)

6. 4. 2014, 19:30, Alterna
Dixie Company (PL)

7. 4. 2014, 19:30, Divadlo na Orlí
Koncert posluchačů Katedry jazzové interpretace JAMU (CZ/SK)

8. 4. 2014, 19:30, Fléda
Fly Agaric featuring Jiří Slavík (CZ/UK/ESP)
Folklore to Jazz featuring R. Tariška/B. Gonzalez (SK/YV/USA)

13. 4. 2014, 19:30, Divadlo Husa na provázku
Chris Dave and the Drumhedz (USA)

14. 4. 2014, 19:30, Fléda
Ibrahim Maalouf (RL/FRA)

15. 4. 2014, 19:30, Alterna
MaBaSo Trio Maseli-Baranski-Šoltis (SK/PL)

24. 4. 2014, 19:30, Divadlo Husa na provázku
Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart (USA)

27. 4. 2014, 19:30, Alterna
Assaf Kehati Trio (IL/USA)
Roman Pokorný: Tribute to Grant Green (CZ)

29. 4. 2014, 19:30, Alterna
Miroslav Hloucal Quartet (CZ/SK)
Luca Ciarla Quartet (ITA)

25. 5. 2014, 19:30, Bobycentrum
Gregory Porter (USA)
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Série workshopů Folklore Goes Jazz

Termín konání: 6. - 9. 8. 2014

Popis realizace projektu
Projekt navázal na předchozí spolupráci sdružení JAZZFESTBRNO a Poysdorf Jazz&Wine Summer při realizaci
projektu JAZZALOGUE (podpořeného Fondem malých projektů v roce 2012), jehož obsahem byla organizace
jazzových  workshopů  a  vystoupení  ve  městech  Brno,  Břeclav,  Tišnov  a  Poysdorf.  Dosavadní  kooperace
ukazála,  že snahy propojovat  regionální  umělce  z  jižní  Moravy a  oblasti  Weinviertel  a  zprostředkovávat
obyvatelům  těchto  regionů  poznání  kulturního  prostředí  sousedů  z  opačné  strany  hranice  mají  své
opodstatnění a reagují na existující potřeby.
Projekt Folklore Goes Jazz, který se uskutečnil na začátku srpna v Tišnově, Znojmě, Břeclavi a Poysdorfu,
přinesl několik inovativních prvků. Téma, propojení jazzu s folklorem daných regionů, vedení workshopů,
stejné lektory po celou dobu konání projektu, hudební záznam, nastudování a následné nahrání skladeb,
které byly složeny speciálně pro účely projektu. Jako výstupy projektu byly plánovány 4 workshopy a na ně
navazující koncerty, vytvoření skladeb a následné zpracování do podoby CD nosiče a jejich distribuce.

Termín konání workshopů (dále též „WS“)
Série workshopů se uskutečnila na začátku srpna a kurzy byly kumulovány do 4 po sobě jdoucích dní. Jedním
z důvodů bylo  velké  časové  vytížení  lektorů  a  sladění  jejich  časových  možností.  Dalším důvodem bylo
rozhodnutí organizátorů zařadit WS po sobě, aby se zájemci mohli zúčastnit všech 4 workshopů. Intenzivní
čtyřdenní  workshop a kontinuální  práce umožnila  lektorům rozvíjet  výuku frekventantů a navazovat  na
probíraná témata.  Díky opakovanému setkávání mohli  čeští  i  rakouští  účastníci  workshopů lépe navázat
kontakty a domluvouvat budoucí spolupráci.

Workshopy a na ně navazující koncerty se uskutečnily v následujících termínech a místech:

 středa 6. 8. 2014 v Tišnově
Workshop: Základní umělecká škola, Dvořáčkova 316 (11:00 – 13:00, 14:00 – 16:00)
Koncert: Café U Palce, Jungmannova 70 (/20:00)

 čtvrtek 7. 8. 2014 ve Znojmě
Workshop: Základní umělecká škola, Rooseveltova 21 (11:00 – 13:00, 14:00 – 16:00)
Koncert:  Základní umělecká škola – koncertní sál, Rooseveltova 21 (17:00)

 pátek 8. 8. 2014 v Břeclavi
Workshop: Základní umělecká škola, Křižkovského 4 (11:00 – 13:00, 14:00 – 16:00)
Koncert:  Synagoga, U Tržiště 10 (20:00)

 sobota 9. 8. 2014 v Poysdorfu
Workshop: Hauptschule Wienerstrasse 2-5 (10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00)
Koncert:  Eisenhuthaus Oberer Markt 10 (20:00)
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Během každého dne se konaly hudební workshopy rozdělené na dopolední, odpolední část a závěrečnou
večerní prezentaci spojenou s koncertem lektorů a účastníků WS pro širokou veřejnost.
Každý den byl  specifický a jeho průběh se odvíjel  od složení  českých a rakouských účastníků WS, jejich
úrovně, zájmů a zastoupení hudebních nástrojů. Lekce probíhaly jak ve skupině, tak individuálně v několika
učebnách, spojovací linkou bylo nastudování skladby složené pro každé město, která pak byla prezentována
a nahrána na večerním koncertu. Jazyky WS byla čeština, angličtina a němčina. Na celou akci  byl  vstup
zdarma.

Lektory hudebních workshopů se staly respektované umělecké osobnosti propojující  jazz a folkor, Marta
Töpferová, Stanislav Palúch, Tomáš Liška, Marcel Commendant a David Dorůžka. Autory skladeb jsou Tomáš
Liška a Marta Töpferová.
Zmínění lektoři fungují v uskupení Milokraj, které se věnuje propojování folkloru a jazzu, hledání nových
přístupů, kombinování, fúzí. V českém prostředí neexistuje vhodná alternativa, která by na tak profesionální
úrovni dokázala skupinu Milokraj nahradit. Proto organizátoři oslovili právě ji, kde je složení osob česko-
slovenské.

Návštěvnost workshopů:
6. 8. 2014 v Tišnově, plánovaných: 20 (10 z ČR, 10 z RAK). Kapacita večerního koncertu: 200 návštěvníků,
celkem 30 vystupujících. Reálná účast: 18, (14 z ČR, 4 z RAK), účast na večerním koncertu: cca 176, celkem
21 vystupujících (z toho 16 účastníků WS a 5 lektorů).
7. 8. 2014 ve Znojmě, plánovaných 20 ((10 z ČR, 10 z RAK). Kapacita večerního koncertu: 120 návštěvníků,
celkem 30 vystupujících. Reálná účast: 24, (18 z ČR, 6 z RAK), účast na večerním koncertu: 118, celkem 27
vystupujících, z toho 22 účastníků a 5 lektorů.
8. 8. 2014 v Břeclavi, plánovaných: 20 (10 z ČR, 10 z RAK). Kapacita večerního koncertu: 150 návštěvníků,
celkem 30 vystupujících. Reálná účast: 45, (36 z ČR, 9 z RAK), účast na večerním koncertu:  150, celkem 47
vystupujících, z toho 42 účastníků a 5 lektorů.
9. 8. 2014 v Poysdorfu, plánovaných: 20 (10 z ČR, 10 z RAK). Kapacita večerního koncertu: 110 návštěvníků,
celkem 30 vystupujících. Reálná účast: 21, (9 z ČR, 12 z RAK), účast na večerním koncertu: 106, celkem 21
vystupujících, z toho 16 účastníků a 5 lektorů.

Účast na WS byla monitorována pomocí prezenčních listin, na večerní koncerty měla přístup široká veřejnost
a vstup byl zdarma. Organizátoři počet osob sečetli a zdokumentovali fotografiemi. Uvedená čísla účastníků
večerních koncertů jsou proto orientační.

Skladby
Pro každý z workshopů byla zkomponována skladba inspirovaná regionem, v němž byl workshop realizován.
Skladbu frekventanti workshopů nastudovali v průběhu dne, během večerní části ji  prezentovali  a při té
příležitosti byla zaznamenána, aby mohla být poté přetvořena v prezentační CD nosič. Vyrobeno bylo celkem
120 nosičů,  z nichž  část  byla  zdarma distribuována účastníkům workshopu (  62  ks)  a  zbylé  nosiče  byly
rozděleny mezi partnery, kteří je využijí pro účely propagace. Jednalo se o základní umělecké školy (4 ks:
Tišnov,  Znojmo,  Břeclav,  Poysdorf),  v  nichž  se  hudební  WS  konaly,  místa  večerních  koncertů  (4  ks),
spolupracovníky – rakouský parner (20 ks), lektory (10 ks) a část CD zůstala organizátorovi projektu pro
vlastní prezentaci (20 ks).
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Přihlašování  a účast na WS
Pro zájemce o účast na WS byl zřízen elektronický formulář na webových stránkách Folklore Goes Jazz.cz,
a to v českém a německém jazyce. Prostřednictvím online přednášky se mohli zájemci přihlásit na všechny 4
workshopy.  Kurzy  byly  otevřeny  jakémukoliv  zájemci,  který  splňoval  podmínku  začínajícího
neprofesionálního hudebníka, pocházejícího z podporovaného území a se základními schopnostmi ovládat
hudební nástroj. Cílem bylo umožnit účast na WS všem zájemcům, nebo alespoň většině, současně však
nepřekročit limit, který by snižoval kvalitu WS a neumožňoval věnovat se účastníkům individuálně.
Nejvyšší účast byla v Břeclavi, kde byl velký zájem ze strany žáků ZUŠ. Účast rakouských hudebníků byla o 9
osob nižší, než bylo plánováno. Důvodem byl hlavně termín konání na začátku srpna, který se ukázal jako
problematický. Většina žáků a lektorů z oslovovaných ZUŠ ve Wienviertel se účastnila v té době vlastního
programu nebo zájezdu.

Propagace
Propagační kampaň k jednotlivým akcím, zaměřená na české a rakouské zástupce cílových skupin, probíhala
v  období  od  června  do  srpna  2014.  Byly  zřízeny  webové  stránky  www.folkloregoesjazz.cz,  propagace
probíhala  na  sociálních  sítích  organizátora  projektu  (na  socíální  síti  Facebook),  na  webových  stránkách
organizátora a partnera projektu, pomocí letákové a billboardové kampaně. Součástí kampaně byla také
spolupráce s řediteli  ZUŠ, kteří informovali  žáky o možnosti účasti,  a s majiteli  míst veřejných večerních
koncertů,  kteří  se  podíleli  na  distribuci  letáků.  Rovněž  probíhala  propagace  formou  direct  mailingu
s využitím kontaktní databáze organizátora. Do propagační kampaně se zapojila také Znojemská beseda,
příspěvková organizace zřizovaná městem Znojmo, která bezplatně poskytla distribuci letáků do turistických
míst Znojma.
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Koncert zpěvačky ZAZ
Termín konání: 1. 12. 2014

Koncert  nejpopulárnější  francouzské  zpěvačky  současnosti  Isabelle  Geffroy,  známé  pod  uměleckým
pseudonymem ZAZ hostila 1. prosince 2014 zaplněná hala Vodova. Pořadatelé z festivalu JazzFestBrno tímto
večerem završili dlouhé úsilí uspořádat v moravské metropoli koncert zpěvačky, která si v Česku získala velké
množství fanoušků díky svým festivalovým vystoupením, nicméně na samostatný koncert do České republiky
do té doby nikdy nezavítala.

O koncertu ZAZ, která ve své tvorbě navazuje na tradici francouzského šansonu, informovali pořadatelé na
tiskové konferenci 3. září 2014, a že se jedná o skutečně zásadní kulturní událost, okamžitě potvrdil velký
zájem ze strany médií  i  veřejnosti.  Prestiž koncertu ocenili  i  partneři  a  podporovatelé,  přičemž mezi  ty
nejvýznamnější patřilo již tradičně Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, agentura Czech Tourism,
Česká televize či zpravodajský server ČTK České noviny.cz. O koncertu pak krátce před jeho konáním znovu
informovaly všechny české deníky a přední weby. Rozhovor se zpěvačkou vyšel i v příloze Hospodářských
novin Víkend a krátce před brněnským koncertem odvysílala rozhovor i ČT Art.

ZAZ přijela do Brna s koncertem ke své druhé desce Recto Verso, ale publikum potěšila i několika skladbami
z čerstvě vydaného alba Paris, které se v době koncertu vyšplhalo na přední příčky českých žebříčků. ZAZ tak
v Brně opět ukázala mnoho hudebních tváří od jazzu přes šanson až k popu. Brněnský koncert ZAZ měl
silnou „zeměpisnou“ konkurenci, když zpěvačka v rámci svého turné navštívila i Prahu a Bratislavu. Přesto se
v Brně nejednalo o žádnou regionální záležitost. Do Městské sportovní haly Vodova přijeli fanoušci z celé
Moravy i její početný fanklub ze Slezska. Čtyři a půl tisíce diváků si téměř po dvě hodiny užívalo jedinečnou
podívanou plnou hudební energie. O úspěchu celé akce pak v následujících dnech informovaly pozitivní
recenze v předních českých médiích.

Festival  JazzFestBrno  je  dlouhodobě  zárukou  vysoké  dramaturgické  kvality.  V  dosavadních  třinácti
ročnících na něj zavítali přední interpreti z celého světa jako Bobby McFerrin, Pat  Metheny, Chick Corea,
George Duke, Take 6, Avishai Cohen, Gregory Porter, Brad Mehldau a desítky dalších. 
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B. EKONOMICKÁ ČINNOST

Krátké zhodnocení hospodaření v roce 2014

V roce 2014 vytvářela JAZZFESTBRNO, o.p.s. činnosti vedoucí k naplnění jejích hlavních cílů obsažených
v její zakládací smlouvě, a to zejména realizací projektů:

 třináctý ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2014
 Folklore Goes Jazz v rámci programu „Cíl  3  -  Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007 – 2013“.

Rozpočty  jednotlivých  projektů  stejně  tak  jako  celkový  rozpočet  Společnosti  se  podařilo  udržet  jako
vyrovnaný při dodržení principu vícezdrojového financování. 

Výnosy byly tvořeny zejména:
 dotacemi ze zdrojů státní správy a samosprávy (MKČR, statutární město Brno, městské části)
 dotacemi ze zdrojů EU
 tržbami ze vstupného na koncerty mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2014
 z darů fyzických a právnických osob 

Přehled dotací obdržených v roce 2014:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 520 066 Kč
Ministerstvo kultury ČR: 750 000 Kč
Státní fond kultury: 85 000 Kč
Statutární město Brno: 850 000 Kč
Městská část Brno - střed: 15 000 Kč
Městská část Brno - Královo Pole: 10 000 Kč
Město Znojmo: 50 000 Kč

Celkové výnosy Společnosti byly v daném období spolu s výše uvedeným, provozními výnosy a úroky
ve výši 8 313 tis. Kč.

Náklady  byly  vynaloženy  s  maximálním  důrazem  na  vyvíjení  hlavní  činnosti  s  přihlédnutím  k  faktu,
že Společnost není zřízena za účelem podnikání a vytváření zisku.

Náklady dle jednotlivých kapitol tvoří zejména:

• honoráře vystupujících umělců a lektorů
• srážkové daně z honorářů zahraničních umělců a lektorů
• poplatky bookingovým agenturám
• produkční náklady bookingových agentur
• mzdové náklady a odvody
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• pojištění
• odměny DPP
• služby (technické zajištění – ozvučení, osvětlení, velkoplošné projekce, stavby pódií, stěhování,
ladění)
• služby (ubytování umělců)
• služby další
• pronájmy
• propagace
• výroba propagačních materiálů a tiskovin
• grafické a dtp práce
• poplatky OSA

Celkové náklady Společnosti byly v daném období uzavřeny v celkové výši 8 313 tis. Kč*.

JAZZFESTBRNO, o.p.s. měla v roce 2014 hospodářský výsledek 0 tis. Kč*.

JAZZFESTBRNO, o.p.s. za dobu své existence nevytvořila jakékoli fondy.

JAZZFESTBRNO, o.p.s. nemá dlouhodobý majetek. 

*Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou součástí příloh materiálu.
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C. ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY

Nebyly žádné změny v zakládací listině.
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SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 : Rozvaha
Příloha č. 2 : Výkaz zisku a ztráty
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ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 v plném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem         (sou�et A.I.1. až A.I.7.)   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem          (sou�et A.II.1. až A.II.10.)   

A. II.   1. Pozemky   

   2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky   

   3. Stavby   

   4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí   

   5. P�stitelské celky trvalých porost�   

   6. Základní stádo a tažná zví�ata   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et A.III.1. až A.III.7.)   

A. III.  1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. Záp�j�ky organiza�ním složkám   

  5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky   

  6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   

  7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem     (sou�et A.IV.1 až A.IV.11.)   

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky k ocenitelným práv�m   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem a soubor�m 
hmotných movitých v�cí   

  8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost�   

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                               (sou�et B.I.1. až B.I.9.)   

B. I.    1. Materiál na sklad�   

    2. Materiál na cest�   

    3. Nedokon�ená výroba   

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6. Zví�ata   

    7. Zboží na sklad� a v prodejnách   

    8. Zboží na cest�   

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                     (sou�et B.II.1. až B.II.19.)   

B. II.   1. Odb�ratelé   

   2. Sm�nky k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za zam�stnanci   

   7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

 10. Da� z p�idané hodnoty   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

B. II. 11. Ostatní dan� a poplatky   

 12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem   

 13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� 
územních samosprávných celk�   

 14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti   

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopis�   

 17. Jiné pohledávky   

 18. Dohadné ú�ty aktivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et B.IV.1. až B.IV.8.)   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. Ú�ty v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek   

  8. Peníze na cest�   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou�et. B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Náklady p�íštích období   

 2. P�íjmy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem                                                  (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

A. I.    1. Vlastní jm�ní   

    2. Fondy   

    3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk�   

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem                     (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

A. II.   1. Ú�et výsledku hospoda�ení   

   2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení   

   3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                        (B.I.1.)   

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                        (sou�et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1. Dlouhodobé bankovní úv�ry   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4. P�ijaté dlouhodobé zálohy   

   5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�   

   6. Dohadné ú�ty pasivní   

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                     (sou�et B.III.1. až B.III.23.)   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. Sm�nky k úhrad�   

  3. P�ijaté zálohy   

  4. Ostatní závazky   

  5. Zam�stnanci   

  6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m   

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

10. Da� z p�idané hodnoty   

11. Ostatní dan� a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu   

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávních 
celk�   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl�   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

IC:ˇ 27028194

0 1 919

130 81

130 81

1 408 4 489

22.6.2015

obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ MgA.Vilem Spílka´

poradaní kulturních akcíˇ ´ ´ MgA.Vilem Spílka´
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