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Představenstvo Společnosti tímto vydává Výročí zprávu za rok 2017 dle § 21 zák.
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zpráva“).

1. Hodnocení činnosti a plnění cílů Společnosti
v roce 2017
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Pořádání kulturních akcí
v Malostranské besedě 2017
V roce 2017 vstoupila Malostranská beseda do sedmé sezóny své
novodobé historie. Zcela nepochybně potvrdila svou pozici významného,
kulturního centra hlavního města. Historická budova skýtající tři patra
plná nejrůznějšího kulturního vyžití, byla maximálně využita a během
roku přístupna všem věkovým kategoriím. Také v letošním roce nabídla
Malostranská beseda bohatý program napříč uměleckými směry.
Cílem roku bylo obohatit stávající zavedený program o nové pořady
a vystoupení mladých umělců. Tento cíl byl z našeho pohledu naplněn. Dalším
cílem bylo propojit jednotlivé prostory domu a jejich multifunkční využití.

Hudební a divadelní klub
Nový rok jsme odstartovali s kapelou Blues Session, která je klubovou stálicí
a po loňském Silvestru byla číslem jedna pro první den roku 2017. Lednový
program byl plný dalších zajímavých interpretů jako např. Ivan Hlas, Robert
Křesťan, Magnum Jazz Bigband, Bratři Ebenové nebo Sto zvířat. Svůj
novoroční koncert předvedla i skupina Vltava.
Pro nejmenší návštěvníky byl připraven tradiční Purkmistrovský ples. Fanoušci
divadla mohli shlédnout představení spolku Zaseto anebo obdivovat umění
hráčů Improligy.
V únoru jsme na scéně klubu přivítali trio Prokop, Andršt, Hrubý. Stálice
klubu Krausberry nebo Jananas také přispěli do unorového programu Dalším
ročníkem pokračoval Zimní Vlčkovicefest, který podporuje sociální bydlení. Ze
slovenska dorazili Fragile. Flamenkem jsme vzdali poctu Paco de Lucia.
V březnu jsme oslavili sedmdesáté narozeniny Vladimíra Mišíka. Na třetích
narozeninách hudebního magazínu Headliner byly k vidění Vypsaná fixa,
Prago Union nebo Miro Žbirka. Dalším dílem pokračovala talk show 7 pádů
Honzy Dědka. Tančilo se v Tančírně s Mole Swing Orchestra a s novým
projektem se jako host představil Jarda Svoboda.
Dubnový program zahájil Turas bál. Svůj koncert odehráli například Ivan Hlas,
Lili Marlene, Jiří Shmitzer, Roman Dragoun nebo Ester Kočičková. Benefiční
výstavu pro nadaci Modrá rybka jsme zahájili příjemným koncertem s kapelou
-123 minut. Konec měsíce propukl v oslavu začátku jara s muzikou Tomáše
Kočka.
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V květnu, kromě jiných, vystoupil populární Olympic, Martina Trchová trio, T4
nebo Skyband. To je jen krátká ukázka z květnového programu, který v závěru
patřil tradičně převážně divadelnímu Fringe festivalu.
Letní měsíce zpestřilo vystoupení kolektivu Divadla Járy Cimrmmana, který
si zde připomněl své začátky. Na podiu Besedy se objevovali i mladé tváře jako
Markéta Krutská, Kristýna Peterková, vokální skupina VOSK nebo rapeři
Suvereno a Revolta.
S novým školním rokem bylo možné zajít do Malostranské besedy na nejrůznější
pořady. Mimo těch již tradičních jako je Barování se Sandrou Novákovou,
Potlach nebo Sedm pádů Honzy Dědka jsme představili zajímavý formát Eric
Clapton‘s birthday navazující na pořady v režii Petra Samšuka O veliké nadšení
se postaral Vojtaano, který zde pokřtil své debutové album. Konec měsíce
uzavřeli Špuntkvaně se svým tradičním narozeninovým vystoupením.
Říjen bez pochyby odstaroval svižně. Vystoupení Bena Cristovaa v rámci křtu
Fashion bible přilákalo značnou část jeho fanoušků. Své umění představil také
talentovaný David Stypka. S Čechomorem jsme oslavili šedesáté narozeniny
Franty Černého.
Listopad a prosinec byli měsíce, ve kterých jsme uvedli to nejlepší z proběhlého
roku. Návštěvník Besedy mohl tedy znovu vidět a slyšet své oblíbence (Robert
Křesťan, Jananas, Ivan Hlas, Krausberry, Jablkoň, 7 pádů, Barování a mnoho
dalších). Unikátní set zahráli Kurtizány z 25 Avenue, Poletíme? a nebo
Christmass Brass Band. Krásným dokreslením vánoční atmosféry bylo tradiční
vystoupení Luboše Pospíšila a 5P. Rok 2017 zahájili Blues Session, kteří jej
nakonec i zakončili vyprodaným silvestrovským koncertem.
Součástí kulturního programu v hudebníma divadelním klubu bývají i nejrůznější
výstavy. Spolupracujeme s Českou unií karikaturistů, vystavujeme fotografie Áji
Dvořáčkové a nebo také práce nejrůznějších organizací ze sociální oblasti.
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Videokavárna a Trickbar
2. patro Malostranské besedy nabízí pravidelné studiové pořady. Jedná se o akce,
které bývají cílené na užší divácké spektrum. Již čtvrtým rokem patří každý
čtvrtek mezinárodnímu improvizačnímu divadlu v podání spolku Blood Love
Rethoric. Tento formát se stal mezi diváky velice oblíbeným a láká do Besedy
stále větší procento zahraničních návštěvníků. Na milovníky starších, filmových
snímků od klasických režiserů čekají klubové pořady v režii Vlastimila Venclíka.
Tento známý režisér ve spojení s hercem Janem Kačerem připravuje i pravidelná
divadelní představení, která obohacují kulturní nabídku Malostranské besedy.
Příznivcům poezie je věnován pořad Zelené peří, který moderuje Miroslav
Kovářík. Prostor v druhém patře nabízí zázemí také pro cestovatelské besedy
s promítáním, vernisáže nebo spolkovou činnost. Pro děti zde byla mimo jiné
připravena mikulášská nadílka nebo pořad Škola písničkou s Karlem Maříkem
a Kristýnou Peterkovou.

Galerie
V roce 2017 jsme uspořádali nebo spolupořádali 2 dlouhodobé výstavy různých
zaměření a stylů. Ve spolupráci s Orbis Pictus Play jsme uspořádali výstavu
Magické Vikýře Play pod uměleckým dohledem autora Petra Nikla, která
navázala na velmi úspěšné Vikýře Play v Malostranské besedě z roku 2013,
a proto interaktivní expozici navštívilo téměř 20 000 návštěvníků. Opět jsme
velmi úspěšně spolupracovali se školami a školkami, a to v úzké spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy. Od září do listopadu v Galerii Malostranská beseda
vystavil své velkoplošné fotografie Prahy z nevšedních pohledů Pražský fotograf
– Jiří Píša. I tato výstava upoutala pozornost široké veřejnosti a přišlo si vychutnat
podmanivé podkroví vhodně doplněné převážně černobílými snímky téměř
2 000 hostů.

Celkově jsme uvedli 260 akcí se vstupným.
Celkem námi pořádané akce navštívilo přibližně 42 190 diváků.
Dalších 154 akcí proběhlo zdarma a navštívilo je okolo 20 000 návštěvníků.
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Propagace:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Media Channel – 5 velkoplošných LED obrazovek – Těšnov, V Holešovičkách,
Nové Butovice, Prosek, Smíchov
Plakáty a letáky s měsíčním programem ve vlastní distribuci po hlavním
městě
Plakáty a letáky na konkrétní jednotlivé akce – všechny pražské pobočky
prodejní sítě Ticketstream, Městská knihovna, kavárna UMPRUM, Národní
divadlo, Blues sklep, umělecké školy, hudební a divadelní kluby, kavárny…
Metropolis – kulturní přehled
Webové stránky zabývající se hudbou a divadlem ( Ireport, Headliner,
Bandzone, Musiserver, Muzikus, Divadlo...)
Vlastní webové stránky www.malostranska-beseda.cz
Sociální sítě (Facebook)
Pravidelná inzerce (FAN, PIS, Ateliér, ARTmapa...)
Měsíční kulturní přehledy (PIS, Co kdy v Praze...)
Kulturní přehledy
Pravidelné recenze Ondřeje Bezra – lidovky.cz
Deník Metro
Novinky.cz
Rádiové pozvánky na Country rádiu, rádiu Beat

Na všech našich propagačních materiálech uvádíme logo Magistrátu Hl. m. Prahy
a Prahy1.
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LETŇÁK – hodnocení sezóny 2017
Střelecký ostrov v Praze se od 1. května do 1. října stal, již po páté dějištěm
kulturního festivalu Letňák. Projekt pořádaný Malostranskou besedou
nabídl během léta celou řadu převážně hudebních akcí. Hudbou ale výčet
aktivit pouze začíná. Letňák láká návštěvníkyna zábavné akce pro děti
nebo pro seniory. V programu se například daly letos najít i festivaly jídla
nebo projekty zaměřené na sport. Nedílnou součástí Letňáku je i ponton
s barem a grillem, kde každý podvečer zněla hudba zdarma.
Dramaturgie Letňáku věnovala pozornost i letos předním českým umělcům
v oblasti hudby. Diváci mohli navštívit koncerty nejrůznějších interpretů.
Zahájili jsme Mezinárodním dnem tance. Pokračovali jsme v květnu koncertem
energických kapel Circus Problem/Terne Čhave a Vasilův Rubáš. Ponton
hostil řadu Djů a hudebníků menšího formátu. Závěr měsíce patřil Festivalu
kreativního a logického hraní, kde si na své přišli nejen děti ale i jejich rodiče.
Poslední květnová neděle ožila festivalem romské kultury Khamoro.
V červnu hostil ostrov Veletrh sociálních služeb. Spolupracovali jsme na akci
s názvem Multyfest a pro seniory jsme připravili Promenádní koncert pražského
komorního kytarového orchestru a Bigbandu Biskupská. Velkou událostí byl
hojně navštívený koncert skupiny Jelen (spolu s ní vystoupil i David Stypka
nebo zpěvačka Debbie.) Příznivce vína a jazzu jistě potěšil Jazz Wine fest.
Červenec začal vydatným Food festivalem. Ve spolupráci s radiem Rockzone
jsme zorganizovali hudební festival, na kterém vystoupili například Ukradený
ovoce, Lety mimo, Monna, Dr. PP a The Switch. Pražský pinik byl příjemným
spojením buskerů a foodfestivalu.
Začátek srpna na ostrově náležel festivalu Prague Pride, který přilákal tisíce
návštěvníků. Na velkém podiu vystoupil Vladimír Mišík s Ivanem Hlasem a Sto
zvířat.
Nejnabitějším měsícem bylo bezesporu září. Hned z kraje vypukl dvoudenní
festival vodních sportů Motosurf worldcup 2017. V následujícím týdnu jsme
uvedli vystoupení legendárního Ivana Krále. Xavier Baumaxa potvrdil, že
může každý rok nabídnout originální produkci. Dále proběhlo také Vinobraní
a Hudební festival ve spolupráci sTV Óčko. Sezónu jsme ukončili společně s akcí
navazující na tradiční Divadlení pouť, letos nazvanou Ostrov bláznů. Poslední
tečkou byl vydařený festival Zlatá Praha
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Hudba zněla také z malé scény umístěné na pontonu. Příjemné prostředí na vodě
lákalo nejen na dobré jídlo a pití, ale i na kvalitní kulturní programy. Každý si
mohl během léta příjít na své, což zaručoval dramaturgicky multižánrový mix,
od elektronické hudby přes rap, funk, swing, punk nebo rock až po folkové
písničkáře. Spolupráce s hudebním magazínem Headliner nám i letos přinesla
pestrou paletu výjimečných koncertů.
Celkově hodnotíme uplynulý ročník velmi pozitivně. Osvědčené spolupráce
nám fungovali i v letošním roce. Žánrová pestrost a rozdílnost cílových skupin
je předností naší dramaturgie, což se potvrdilo nejen nárůstem návštěvníků
ale i pozitivními recenzemi v mediích. Pro nadcházející sezónu chceme vybírat
interpety ještě kvalitněji a zlepšit i celkové technické zázemí akce. Opět se
zaměříme na pokrytí potřeb co nejširšího spektra návštěvníků.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Media Channel – 7 velkoplošných LED obrazovek – Těšnov , V Holešovičkách,
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prodejní sítě Ticketstream, Městská knihovna, kavárna UMPRUM, Národní
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Bandzone, Musiserver, Muzikus, Divadlo...)
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2. Zákonné náležitosti Zprávy dle § 21 zák.
č. 563/1991 Sb.
Obsahem této Zprávy jsou Ucelené, vyvážené a komplexní informace
o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení
Společnosti.
a)	Popis činnosti Společnosti:
Společnost se zabývá provozem kulturního centra Malostranská beseda
na adrese Praha 1, Malostranské náměstí 35/21, PSČ 11000, včetně dalších
přidružených sezónních akcí, jako garant pořádání kulturního dění na území
městské části Praha 1. Součástí činností Společnosti je provoz restauračních
zařízení.
b) Účetní výkazy
Účetní výkazy jsou součástí této Zprávy a tvoří přílohu č. 1 této Zprávy.
Zpráva auditora o ověření účetních výkazů Společnosti tvoří přílohu č. 2 této
Zprávy.
c) Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy
Nejsou známy
d) Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
Společnost má zájem pokračovat kontinuálně ve svém plnění cílů v rámci
provozu Malostranské besedy, včetně přidružených sezónních akcí, jako
garant pořádání kulturního dění na území městské části Praha 1
e) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Nejsou
f) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Nejsou
g) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztazích,
V rámci provozu restauračních zařízení, jakož i kulturních akcí pořádaných
Společností, se Společnost zaměřuje při svém působení zachovávat šetrný
přístup k životnímu prostředí, zejména pak při nakládání s odpady, jakož i při
vytváření příležitostí pro lepší živost v urbanistické zástavbě městké části Praha
1. Mottem Společnosti a jejích zaměstnanců je svou činností vytvářet lepší
život Pražanům
Výroční zpráva
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Při naplňování pracovněprávních vztahů je Společnost přátelská, snaží se dbát
na příjemné a komfortní mezilidské vztahy, jakož si ctí loajality zaměstnanců.
Neméně se pak stará o své zaměstnance při vytváření příjemného zázemí pro
výkon jejich práce.
h) Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část
obchodního závodu v zahraničí
Žádné pobočky neexistují
i) Informace požadované podle zvláštních právních předpisů
Žádné nejsou vyžadovány
j) Další informace
Společnost nepoužívá investiční nástroje.
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Výkaz zisku a ztráty, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2017
(v celých tisících Kč)
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Rozvaha

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2017
(v celých tisících Kč)
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Za představenstvo:
V Praze dne 24. 6. 2018

předseda představenstva
člen představenstva
Ing. Pavel Smeták	David Hanzlík

Zprávu přezkoumala dozorčí rada společnosti bez výhrad. O výsledcích svého
přezkumu informovala o představenstvo.
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