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Členové KULT, spolek se již po dvě desetiletí podílejí na kulturním životě v Ústeckém 
kraji. Z původně malého festivalu nezávislých filmů a amatérských divadel s názvem 
KULT se za 20 let vyprofilovala jedna z největších divadelních přehlídek v republice. 

Rostoucí úroveň festivalu, rozsah festivalu a rozsah dalších aktivit spolku si vyžádaly 
profesionalizaci spolku a personální rozšíření produkčního týmu. Nové kolegyně 
Lenka Havelková a Martina Lišková zaměstnané od listopadu 2016 přinesly do spolku 
novou energii a spoustu nových nápadů. Spolu se stálými externími spolupracovníky 
se nám podařilo vytvořit tým, který svou činností významně přispívá ke kulturnímu 
dění v Ústí nad Labem a okolí. Tým, který postupně posiluje značku KULT jako 
značku kulturní kvality. Tým, který má důvěru diváků, spolupracujících institucí 
i sponzorů a dárců. 

Dovolte mi, abych vás na následujících stranách stručně seznámil s realizovanými 
aktivitami v roce 2017 a s našimi plány pro rok 2018.

Jan Kvasnička
ředitel spolku

KULT, spolek
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598
kultprodukce.cz
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Rok 2017 byl z hlediska kvality a návštěvnosti akcí velmi úspěšný. Podíleli jsme se 
na 52 akcích, které celkem navštívilo více než 7 tisíc diváků.

 • Tři podoby svobody
 • KULT 20
 • Kredenc
 • Celoroční činnost

Zhodnocení
roku 2017

5



Po třech letech jsme úspěšně ukončili projekt Tři podoby svobody, který byl 
podpořen grantem EEA financovaným z Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Všechny 
tři inscenace projektu — Zámek, Kopanec a Don Quijote — měly v průběhu roku 
svou derniéru. Nejprve Zámek v prostoru Jatka 78 v Praze, poté Kopanec 
a Don Quijote v ústeckém Činoherním studiu. 

Projekt Tři podoby svobody byl realizován v letech 2014–2017 a jeho celkem 
41 divadelních repríz navštívilo přes 5 tisíc diváků po celé ČR. Na jaře 2017 jsme 
podali závěrečnou monitorovací zprávu projektu a úspěšně prošli závěrečnou 
kontrolou z MFČR.

Tři podoby
svobody
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Na začátku roku 2017 jsme pro festival KULT získali prestižní známku kvality 
Evropské asociace festivalů EFFE label. KULT je jedinou akcí v Ústeckém kraji, 
která je držitelem této značky.

Jubilejní 20. ročník festivalu KULT se uskutečnil v deseti dnech od 11. do 21. října. 
Tématem festivalu byly mosty, v tom pravém i přeneseném slova smyslu. 
Připravili jsme celkem 17 hlavních a ve spolupráci s Filosofickou fakultou UJEP 
také 9 doprovodných programů, představilo se 14 divadel, z toho jedno německé 
a jedno česko ‑britské, proběhly tři premiéry, jedna derniéra, jeden křest, jedna 
výstava a celá řada besed. Uvedli jsme několik cenami ověnčených inscenací — 
Sólo Radima Vizváryho, Mlčení bobříků Divadla pod Palmovkou, O bílé lani Divadla 
Drak, Skugga Baldur Studia Hrdinů nebo Čechy leží u moře Naivního divadla 
Liberec. Vysokou kvalitu potvrdily i další inscenace, především v premiéře 
uvedená Korespondence souboru 6‑16 nebo Unhappy happy Divadla Bufet. 

Festival tradičně proběhl v prostorách Činoherního studia, Veřejného sálu Hraničář, 
Domu kultury, Filosofické fakulty UJEP a Café MAX. Kromě toho se rozšířil 
do nádherné industriální kulisy Galerie Emila Filly. 

Největší festivalovou akcí bylo samotné open air zahájení na Střekovském nábřeží 
s názvem Facio Pontem/Stavět most. Pod režijní taktovou Radima Vizváryho se 
představilo 15 performerů — mimů, akrobatů, tanečníků. Show byla doplněna 
o laserovou projekci na železniční most v produkci 3dsense. Zahájení navštívilo 
cca 700 diváků. Většina programů festivalu byla dlouho dopředu vyprodaná. 
Festival navštívilo více než 5 tisíc diváků a KULT tak potvrdil své místo mezi 
největšími kulturními akcemi v Ústeckém kraji.

KULT 20
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Náklady

56 % Platby za divadla, vč. dopravy, honorářů a autorských poplatků

1 % Spotřeba materiálu

1 % Ubytování

2 % Ostatní služby (překlady, prodej vstupenek, poplatky aj.)

4 % Propagace (plakáty, plachty, teaser, web, PR)

6 % Technické zajištění (ozvučení, světla, stavba scény)

8 % Zdravotní a sociální pojištění

22 % Mzdy

 801 741 Kč

20 930 Kč

21 560 Kč

30 139 Kč

58 352 Kč

80 005 Kč

108 684 Kč

319 659 Kč

100 % Celkem 1 441 250 Kč

KULT 20
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KULT 20
Zdroje financování 100 % Celkem

50 % Dotace

18 % Dary

5 % Sponzoři

0,01 % Ostatní

65 000 Kč

260 000 Kč

27,99 % Vstupné 399 270 Kč

1 980 Kč

715 000 Kč
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Dalším větším projektem jsme se rozhodli navázat na naše vlastní inscenační počiny 
realizované v rámci projektu Tři podoby svobody. 

Vytvořili jsme originální divadelní show v motorovém vlaku na Švestkové dráze. 
Pojmenovali jsme ji Kredenc podle slangového označení vlaku řady 831, který 
jsme pro inscenaci využívali. Kredenc jsme pojali jako rozmarnou poctu Českému 
středohoří. Inscenované příběhy vycházely z bohaté historie regionu. Hrálo se 
ve vlaku, na železničních zastávkách, v sadu i v okolních kopcích. Krásné scenérie 
Českého středohoří dotvářely atmosféru inscenace. 

Extrémně náročné zkoušení jsme završili 16. srpna úspěšnou premiérou následovanou 
patnácti vyprodanými reprízami. V představení účinkovalo 26 herců, loutkoherců, 
mimů a performerů, kteří se na 40 km dlouhé trase přepravovali vlakem a čtyřmi auty. 
Celkem 800 vstupenek se prodalo během několika málo dnů. Netradiční kombinace 
divadla a výletu po Českém středohoří zaujala mnohá média, a tak byla Kredenci 
zajištěna více než slušná publicita.

Kredenc
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Kredenc
Náklady

35 % Honoráře

7 % Ostatní služby (překlady, prodej vstupenek, poplatky aj.)

2 % PHM

2 % Ubytování

4 % Zdravotní a sociální pojištění

5 % Spotřeba materiálu na výrobu kulis, rekvizity apod.

6 % Propagace (focení, teaser, web, inzerce, PR)

7 % Technické zajištění (ozvučení, světla, stavba scény)

12 % Mzdy

20 % Pronájem vlaku a automobilů

518 632 Kč

100 532 Kč

58 612 Kč

24 293 Kč

26 820 Kč

104 000 Kč

92 501 Kč

181 088 Kč

76 687 Kč

296 275 Kč

100 % Celkem 1 479 440 Kč
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Kredenc
Zdroje financování

64 % Dotace

9 % Dary

5 % Sponzoři

3 % Vlastní zdroje

75 000 Kč

135 000 Kč

19 % Vstupné 283 920 Kč

40 420 Kč

945 100 Kč
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Mimo výše uvedené podniky jsme v průběhu roku 2017 produkovali i několik 
dalších akcí. Do ústeckého Domu kultury jsme přivezli akrobatické představení 
Losers souboru Losers Cirque Company, do Veřejného sálu Hraničář inscenaci 
Proton!!! od Vosto5. Pro Euroregion Elbe/Labe jsme připravili performance přímo 
do speciálního vlaku, který byl vypraven z Drážďan do Litoměřic na oslavu 25. výročí 
Euroregionu Elbe/Labe. Ve spolupráci se Střekovskými matkami a Státní vědeckou 
knihovnou v Ústí nad Labem jsme přichystali program pro rodiny s dětmi na akci 
Nábřeží žije.

Posílili jsme spolupráci s Filosofickou fakultou UJEP. Realizovali jsme první 
projekt podpořený z Euroregionu Elbe/Labe, v rámci kterého jsme navázali 
spolupráci s německými divadelními subjekty. Průběžně jsme posilovali spolupráci 
a vztahy s klíčovými partnery — městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem, 
Ministerstvem kultury ČR a společnostmi ČEZ, Innogy a CzechPak Manufacturing, 
které jsou největšími podporovateli našich akcí. Podařilo se nám získat několik 
nových partnerů — CDL SYSTEM, Saltek a AŽD. Postupně roste i podíl dárců 
na financování spolku.
 
Přes vše výše uvedené jsme v minulém roce hospodařili se ztrátou 186 tisíc Kč. 
Ztráta byla způsobená nešťastnou kombinací dvou skutečností. Tou první byla 
špatná ekonomická situace dvou sponzorů festivalu, kteří nakonec nemohli 
poskytnout přislíbenou podporu a tuto informaci oznámili několik měsíců před 
festivalem, kdy už byl program hotový. Tuto skutečnost jsme nemohli nijak ovlivnit. 
Částka ztráty odpovídá původně přislíbeným financím od těchto společností. 
Druhou je fakt, že jsme chtěli zrealizovat jubilejní 20. ročník festivalu KULT s minimem 
programových kompromisů a výjimečně jsme postavili rozpočet bez rezervy. 
Chtěli jsme důstojnou oslavu jubilea a zároveň jsme měli zájem posunout úroveň 
festivalu zase o stupínek výše, což vnímáme jako jistý druh investice, která by 
se v následujících letech měla vrátit v podobě zvýšených dotací z veřejných 
zdrojů a možná i zvýšených příjmů z reklamy a darů.

Celoroční
činnost
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Počátkem roku bychom rádi spustili nový projekt Dance UP! Společně s našimi 
německými partnery TanzNetz Dresden chceme v Ústí nad Labem prezentovat 
různorodé divadelní formy tance. Zatím jsou naplánovány celkem tři bloky obsahující 
rezidence, workshop a performance. Cílem projektu je rozšířit cílovou skupinu diváků, 
kteří budou navštěvovat taneční inscenace s přesahem do různých uměleckých 
forem a žánrů. Hlavními partnery projektu jsou TanzNetz Dresden, Česko ‑německý 
fond budoucnosti a Euroregion Elbe/Labe.

V roce 2018 se chystáme znovu realizovat projekt Kredenc. Uvažujeme o 10 až 
20 reprízách v červnu, červenci, srpnu a září. Vzhledem k nákladnosti projektu se 
bude počet repríz odvíjet od získaných finančních prostředků. Náklady jedné jízdy 
jsou totiž 125 tisíc Kč, ale maximální tržba z jedné jízdy vzhledem ke kapacitě vlaku 
činí pouze 25 tisíc Kč.

Na říjen již tradičně připravujeme festival KULT. Pro 21. ročník opět použijeme 
úspěšný formát open air zahájení ve veřejném prostoru formou site‑specific 
výstupů. Tentokrát jsme vybrali průmyslový areál bývalé Severočeské armaturky. 
Ve spolupráci se studenty katedry alternativního divadla DAMU pod vedení Noriho 
Sawy a Jana Bažanta se přímo pro areál připraví show Monsters — industriální safari. 

V areálu Severočeské armaturky proběhne i premiéra a reprízy naší nové inscenace 
V hlavě Edvarda Beneše. Inscenací ve formátu imerzivního divadla si připomeneme 
sté výročí české státnosti. Další festivalovou premiérou bude Pornografie domácího 
Činoherního studia. Rádi bychom přivezli představení Nora Divadla pod Palmovkou, 
Kar Studia Damúza, Jasno lepo podstín zhyna z Meetfactory, Vraždu krále Gonzaga 
Dejvického divadla a další. Celkem plánujeme 25 festivalových programů pro 5 tisíc 
diváků. Rádi bychom zvýšili podíl zahraničních umělců na programu. V jednání jsou 
Zirkusmanufaktur z Německa, Managerie z Velké Británie a Théâtre de la massue 
z Francie. Pokračujeme tak v trendu zvyšování atraktivity festivalu originálním 
programem. Zároveň máme za cíl držet vyvážený mix vysoké umělecké kvality 
inscenací různorodých žánrů s přitažlivostí pro diváky i donory festivalu, a to 
v rámci limitů rozpočtu.

Plány a cíle
pro rok 2018 1/2
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V rámci celoroční činnosti jsou zatím naplánované následující akce: 15. 3. Divadlo 
Vizita: Bez hranic, 6. 4. Cirk La Putyka: Biograf, 23. 5. Losers Cirque Company: 
Kolaps, 16. 6. Nábřeží žije (ve spolupráci se Střekovskými matkami a Severočeskou 
vědeckou knihovnou). V koprodukci s Činoherním studiem chystáme na 
20. 8. premiéru inscenace Titus Andronicus. Další akce záleží na výši grantů, 
které získáme na celoroční činnost.

Celkem očekáváme další rozšiřování divácké základny. V Ústí nad Labem se snažíme 
oslovovat nové cílové skupiny a vychovávat si z nich pravidelné diváky akcí spolku. 
Diváky se snažíme získávat také mimo Ústí nad Labem rozšířením propagačních 
aktivit do spádových oblastí Děčína, Teplic, Lovosic a Litoměřic. Naše databáze 
diváků v současnosti obsahuje zhruba dva a půl tisíce kontaktů. Předpokládáme, 
že v roce 2018 navštíví naše akce přes 8 000 diváků.

KULT, spolek se v roce 2018 přihlásí ke členství v Asociaci nezávislých divadel ČR, 
která hájí zájmy nezávislých divadelních souborů v jednáních se všemi stupni 
veřejné správy.

V roce 2018 očekáváme náklady ve výši 4,8 milionu Kč. Z toho 1,75 milionu Kč činí 
náklady festivalu KULT, 1,25 milionu Kč projektu Kredenc, 800 tisíc Kč Dance UP!, 
500 tisíc Kč inscenace V hlavě Edvarda Beneše a 500 tisíc Kč jsou očekávané 
náklady ostatních aktivit včetně celoroční činnosti. Plánujeme převis výnosů 
nad náklady tak, aby se vyrovnala ztráta 186 tisíc Kč z roku 2017.

Plány a cíle
pro rok 2018 2/2
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o lidech zajišťujících
Informace

provoz organizace

ČLENSKÁ SCHŮZE
 • MgA. Filip Nuckolls
 • Ing. Petra Burešová
 • Mgr. Martina Kvasničková
 • Mgr. Tereza Silbernaglová
 • Michal Tůma
 • Ing. Jan Kvasnička

ŘEDITEL SPOLKU
 • Ing. Jan Kvasnička

DOZORČÍ ORGÁN
 • Ing. Petra Burešová

VEDENÍ PROJEKTŮ
 • Ing. Lenka Havelková

festival KULT a celoroční činnost

 • MgA. Martina Lišková
Kredenc a Dance UP!
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partnerům, sponzorům
Poděkování

a dárcům spolku

I přesto, že většina akcí spolku je vyprodaná, tvoří tržba ze vstupného 
pouze 29 % potřebných příjmů. Zbylá část je pokryta formou dotací, grantů, 
sponzorských příspěvků či darů od níže uvedených partnerů. Za jejich 
laskavou podporu jim patří naše poděkování.

Ministerstvo kultury ČR, Euroregion Elbe/Labe, Ústecký kraj, Statutární město 
Ústí nad Labem, město Lovosice, Státní fond kultury ČR, Česko‑německý fond 
budoucnosti, Nadace Život umělce

Skupina ČEZ, Nadace ČEZ, Innogy, CzechPak Manufacturing, AŽD, MKM projekt, 
Agentura práce Gadasová, CDL SYSTEM, Saltek, Greif, KONE, Spolchemie, 
T Konzult, JAPETIS, JAPETAX, 2H Holinger, tiskárna Slon, Jan Novák, Helgos

FF UJEP, Dobrovolnické centrum, Činoherní studio, Veřejný sál Hraničář, 
Galerie Emila Filly, Café MAX, Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Manželé Winklerovi, Martin Klomínský, Jiří Seman, Iva Pešková, Petra Burešová, 
Petr Bureš, Lenka Gadasová a David Dvořák
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 • Příloha č. 1 Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017
 • Příloha č. 2 Vybrané údaje z Rozvahy ke dni 31. 12. 2017

Přílohy



č. 1 Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017
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č. 2 Vybrané údaje z Rozvahy ke dni 31. 12. 2017
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