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1. HLAVNÍ ČINNOST 

Úvod 

Základními cíli spolku jsou: 
 

- sdružování hudebníků především z Brna a jihomoravského regionu za účelem 
společných aktivit na poli kultury zejména v oblasti hudby. 

- oslovení občanů České republiky, případně i občanů Evropské unie a podněcování 
jejich zájmu o kulturní dění.  

- příprava a organizace kulturních událostí, společenských aktivit, uměleckých tvůrčích 
dílen a vzdělávacích programů spojených se základním cílem pro členy sdružení i 
veřejnost. 

- vytváření nových cest marketingu pro kulturu, vytváření komunitních databází pro 
cílenou propagaci. 
 

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 
 

- provoz profesionálního brněnského big bandu B-SIDE BAND 
- příprava a realizace kulturních událostí, zejména hudebních vystoupení 
- vydávání tiskových materiálů sloužících k propagaci vlastní činnosti 

a k informovanosti veřejnosti 
- pořádání diskuzí, konferencí a přednášek 
- fundraising 
- pořizování, publikování a vydávání zvukových a audiovizuálních záznamů v souladu 

s cíli Spolku 
 
Předmětem vedlejší činnosti, které spolek vykonává, jsou:  

- reklamní činnost 
- prodej vstupenek na pořádané kulturní akce v rámci Hlavní činnosti spolku 
- prodej vydaných zvukových a audiovizuálních záznamů 
- poskytování licence k užití uměleckých výkonů a to jak ze záznamu tak živě  

 
 

Personální zajištění realizovaných projektů 

V roce 2015 nedošlo ke změnám v řídících orgánech společnosti ani k jiným personálním 

změnám. 

Výkonný výbor spolku:  

Josef Buchta – statutární orgán, předseda spolku a výkonného výboru 

Petr Kovařík – revizor spolku 

Lucie Karafiátová – pokladník spolku 
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Provoz profesionálního brněnského bigbandu B-SIDE BAND 

počet stálých členů kapely:   18  

počet stálých externích sólistů:  3 (Vojtěch Dyk, Michal Žáček, Tereza Černochová) 

počet vokalistek:   3 

 

počet veřejných koncertních vystoupení: 35 (tj. více než dvojnásobek (přesně 118% 

nárůst) oproti loňskému roku, koncerty byly pořádány jinými pořadateli) 

          z toho na festivalech: 8 

počet koncertů pro uzavřenou společnost:  8 

celkový počet koncertů:    43 

 

televizní pořady:     2 

 

Na základě několikaletého budovaní dobrého jména a objemného PR si kapela získala již 

skutečně celorepublikové, potažmo nadnárodní, renomé. Ve spojení s profesionálními 

kvalitami tělesa tak roste posluchačská základna i budoucí udržitelnost big bandu s dalším 

potenciálem zvýšení poptávky a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Díky těmto aspektům je 

v současnosti již možné plánovat aktivity ve víceletém horizontu.  

Pro rok 2015 bylo hlavním cílem úspěšné zvládnutí společného turné s Vojtěchem Dykem - 

Deska tour a zvýšení počtu koncertů v roce 2015 před roční pauzou formace Vojtěch Dyk & 

B-SIDE BAND. Dalšími cíli bylo připravit speciální rock cover set plný jazzových a swingových 

aranžmá pro letní festivaly, doplnit notový archiv B-SIDE BANDu o originální autorské skladby 

a nové aranže pro další rozvoj, rozšiřování PR aktivit do zahraničí a zvyšování povědomí 

o aktivitách kapely u zahraničních festivalů a promotérů. Všech daných cílů bylo dosaženo 

a jsou tak připraveny nové instrumentální programy a pro příští rok spolupráce s dalšími 

zahraničními hosty.  

O vydařených počinech kapely v roce 2015 vyšel nespočet článků, recenzí a dalších 

mediálních výstupů. Většinu z nich je možné najít v odkazech na webových stránkách:  

www.vojtechdyktour.cz (v sekci Press) 

www.bsideband.cz 

nebo na profilech na sociální síti Facebook:  

www.facebook.com/VojtechDykBSideBand?ref=bookmarks 

www.facebook.com/pages/B-SIDE-BAND/233905685904 
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Přehled koncertů v roce 2015: 

 

Veřejné koncerty 

18. 2. – Třebíč – Divadlo Pasáž 

1. 3. – Plzeň – Měšťanská beseda 

3. 3. – Brno – Sono centrum 

4. 3. – Brno – Sono centrum 

5. 3. – Brno – Metro Music Bar 

12. 3. – Ostrava – Garáž club 

17. 3. – Pardubice – Ideon 

18. 3. – Hradec Králové – Aldis 

20. 3. – Olomouc – Výstaviště Flora 

21. 3. – Krnov – Kofola music club 

22. 3. – Žďár nad Sázavou – Dům kultury 

8. 4. – Zlín – Kongresové centrum 

9. 4. – Bratislava – Hant aréna 

17. 4. – Praha – La Fabrika 

18. 4. – Praha – Fórum Karlín 

25. 4. – Piešťany – Dom umenia 

30. 4. – Brno – Riviéra – festival Čarodějáles 

9. 5. – Karlovy Vary – Městské divadlo 

6. 6. – Hradec Králové – festival Rock for people 

12. 6. – Kolín – festival Kmochův Kolín 

13. 6. – Rožnov pod Radhoštěm – amfiteátr ve Valašském muzeu 

14. 6. – Kyjov – Letní kino 

26. 6. – Znojmo – Loucký klášter 

5. 7. – Plzeň – festival Rock for People 

9. 7. – Jihlava – Vysočina fest 

17. 7. – Nové Město nad Váhom – Open jazz festival Zelená voda 
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28. 8. – Boskovice – Letní kino 

5. 9. – Havířov – Havířovské slavnosti 

12. 9. – Tábor – Husitské slavnosti 

15. 10. – Praha – Holešovická tržnice – Open office night 

13. 11. – Brno – Metro Music Bar 

14. 11. – Brno – Sono centrum 

16. 11. – Praha – La Fabrika 

17. 11. – Praha – La Fabrika 

23. 12. – Brno – Náměstí Svobody – Brněnské Vánoce 

 

Koncerty pro uzavřenou společnost: 

14. 3. – České Budějovice – Výstaviště – firemní ples  

24. 9. – Praha – Palác Žofín – firemní akce  

18. 11. – Praha – La Fabrika – firemní akce  

26. 11. – Praha – Fórum Karlín – firemní akce 

4. 12. – Praha – Fórum Karlín – firemní akce 

9. 12. – Brno – Boby centrum – Dobrovolní hasiči roku 

10. 12. – Brno – BVV – firemní akce 

18. 12. – Praha – Palác Žofín – firemní akce 

 

Televizní pořady:  

Kombo – dokumentární pořad České televize kombinující audiovizuální záznam koncertu 

Vojtěcha Dyka & B-SIDE BANDu v brněnském Sono centru dne 4. března s dokumentární 

částí o zpěvákovi a kapele 

Dobrovolní hasiči roku – vystoupení v rámci slavnostního vyhlašování ankety Dobrovolní 

hasiči roku se záznamem pro Českou televizi 
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2. EKONOMICKÁ ČINNOST 

Přehled dotací z veřejných zdrojů obdržených v roce 2015: 

Jihomoravský kraj: 200 000 Kč 

statutární město Brno: 80 000 Kč 

 

Náklady dle jednotlivých kapitol tvoří zejména: 

- autorské honoráře (aranže skladeb) 

- služby (rozpis not, administrativa, archivace not, technické zajištění akcí, produkce) 

- propagace 



JAZZ SIDE z.s. 
Poštovská 450/6, 602 00 Brno 
IČO: 27053172, DIČ: CZ27053172 

Stránka 8 z 9 

 

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty 
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