
Výroční zpráva za rok 2018



Rok 2018 patřil k těm náročnějším. Opět jsme posunuli pomyslnou laťku výše, 
jak z hlediska kvality programů, tak i z hlediska jejich kvantity. Byli jsme úspěšní 
v dotačních programech a získali jsme prostředky na realizaci dvou nových 
projektů — vlastní inscenace V hlavě Edvarda Beneše a celoročního projektu 
Dance UP! Rostoucí úroveň festivalu KULT nás v hodnocení MKČR posunula 
mezi 10 nejlépe hodnocených festivalů v republice.

Již tradičně jsme v létě rozjeli náš divadelní motorový vlak Kredenc a v průběhu 
roku jsme přivezli do Ústí nad Labem celou řadu skvělých divadel. Na aktivitách 
spolku se kromě nás podílelo více než 50 kolegů, z nichž většina s námi spolu
pracuje dlouhodobě a tvoří 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 2018 a s našimi plány pro rok 2019.

Jan Kvasnička
ředitel spolku

KULT, spolek
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598
kultprodukce.cz

Úvodní slovo
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http://www.kultprodukce.cz


Rok 2018 byl z hlediska kvality a návštěvnosti akcí velmi úspěšný. Zrealizovali jsme 
všechny plánované projekty. Podíleli jsme se celkem na 62 akcích, které celkem 
navštívilo více než 7 600 diváků.

Zhodnocení
roku 2018
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2016 26 akcí

52 akcí2017

2018 62 akcí

Počet akcí produkovaných v letech 2016—2018



21. ročník festivalu KULT se uskutečnil v deseti dnech od 10. do 20. října. Téma 
festivalu nastolovala otázka Kdo jsme?, která nepřímo odkazovala i na 100. výročí 
našeho státu, k naší historii a k současnosti, k níž jsme se dopracovali. Připravili jsme 
celkem 26 hlavních a ve spolupráci s Filosofickou fakultou UJEP 9 doprovodných 
programů, představilo se 14 divadel, z toho jedno německé, jedno francouzské 
a jedno česko anglické, proběhly čtyři premiéry, dvě derniéry, několik koncertů 
a celá řada besed.

Uvedli jsme celou řadu cenami ověnčených inscenací — Nora (Domeček pro 
panenky) Divadla pod Palmovkou, Jasno lepo podstín zhyna divadla MeetFactory 
nebo Up End Down Cirku La Putyka. Vysokou kvalitu potvrdily i další inscenace, 
především v premiéře uvedené Pornografie Činoherního studia a Untitled 
souboru 616. Rozmanitou dramaturgii festivalu skvěle doplnila klaunerie něme
ckého divadla Zirkusmanufaktur, drobná loutkohra francouzských Théâtre de la 
Massue nebo kabaret s balkánskými kořeny v podání Fekete Seretlek a Studia 
DAMÚZA či ne typické spojení žonglérů Bratři v tricku s tanečnicemi Holektiv 
a jejich představení LOV.

Silným zážitkem bylo dle reakcí diváků uvedení naší vlastní site specific inscenace 
V hlavě Edvarda Beneše. Festival tradičně proběhl v prostorách Činoherního studia, 
Veřejného sálu Hraničář, Domu kultury, Severočeského divadla, Galerie Emila Filly, 
Filosofické fakulty UJEP a Café MAX. Open air zahájení bylo v režii studentů DAMU. 
Show obřích loutek nazvaná Industriální safari oživila zapadlé uličky areálu bývalé 
Severočeské armaturky.

Festival navštívilo více než 5 tisíc diváků a KULT tak potvrdil své místo mezi největší
mi kulturními akcemi v Ústeckém kraji.
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Fotografie: Studio DAMÚZA a Fekete Seretlek, 
Bratři v tricku a Holektiv, DIvadlo pod Palmovkou a La Putyka



Po loňském velkém úspěchu naší divadelní inscenace Kredenc v motorovém vlaku 
jedoucím na lovosicko mostecké Švestkové dráze, jsme se rozhodli zrealizovat další 
reprízy i v roce 2018. Vzhledem k vysokým nákladům projektu jsme nakonec byli 
schopni odjet 10 repríz představení. Vstupenky byly i přes vysokou cenu vyprodány 
během pár dnů a poptávka značně převyšovala možnou nabídku.

Kredenc je naší rozmarnou poctou Českému středohoří. Inscenované příběhy 
vychází z bohaté historie regionu. Hraje se ve vlaku, na železničních zastávkách, 
v sadu i v okolních kopcích. Krásné scenérie Českého středohoří dotváří atmosféru 
inscenace. V souvislosti se 100. výročím české státnosti jsme do představení 
přidali několik scén. V Kredenci nakonec účinkovalo 26 herců, loutkoherců, mimů 
a performerů, kteří se na 40 km dlouhé trase přepravovali vlakem a čtyřmi auty. 
Netradiční kombinace divadla a výletu po Českém středohoří opět slavila úspěchy, 
a kromě diváků jí věnovala pozornost i mnohá média.

Kredenc
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Fotografie: Jiří Dvořák
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V hlavě Edvarda Beneše

V rámci festivalu KULT jsme zrealizovali neopakovatelnou divadelní sondu do 
života Edvarda Beneše. Na čtyřech poschodích ústecké Armaturky, na 15 scénách, 
se různými divadelními prostředky zobrazily některé momenty ze života našeho 
druhého prezidenta.

V hlavě Edvarda Beneše nebyl historický exkurz a neměl ambici suplovat náročný 
výzkum historických monografií. Byla to touha a sen ukázat dr. Beneše jako lidskou 
bytost žijící v dramatických chvílích evropských dějin, podstupující mnohé obří 
politicko společenské zkoušky. Obraz člověka, kterého nelze černobíle soudit. 

Významnou roli hrála scénografie, kdy se obřím úsilím Jana C. Löbla, Ivany Zochové 
a jejich pomocníků podařilo v budově Armaturky vytvořit prezidentské kanceláře 
v dramatických letech 1918, 1938 a 1948, sokolovnu, anglický azyl, francouzský 
venkov i Benešův domov v Sezimově Ústí. Po celou dobu představení byl v provozu 
bar Československo, který se proměňoval v čase od roku 1918 po 1948.

Představení, které se hrálo po tři dny, navštívilo přes 600 diváků a dle reakcí 
mnohých se jednalo o jedinečný zážitek.



Fotografie: Petr Kubáč



Dance UP! 1/2
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Česko německý projekt Dance UP! věnovaný tanečnímu divadlu na obou stranách 
hranice měl sloužit k rozšíření cílové skupiny našich projektů o diváky, kteří mají 
blízko k různým formám tance. Zároveň měl poskytnout nové úhly pohledu na tanec 
v divadle našim stávajícím divákům. 

Projekt od jeho počátku provázely komplikace. Náš německý partner z důvodu 
cashflow náročnosti projektu nakonec nepodal žádost o podporu z německé 
strany Euroregionu Elbe/Labe, z níž měla být hrazena část uměleckých honorářů. 
Z tohoto důvodu muselo dojít k redukci plánovaného programu. Kolegyně Martina 
Lišková, která měla projekt na starosti, nastoupila do nového zaměstnání a předání 
projektu neproběhlo hladce. Došlo k posunům termínů plánovaných akcí a s částí 
programu jsme se dostali mimo uznatelné termíny pro přislíbenou dotaci z české 
strany Euroregionu Elbe/Labe. Nakonec z výše uvedených důvodů došlo ke 
krácení dotačních prostředků, což negativně ovlivnilo celkové hospodaření spolku 
v roce 2018 a je hlavním důvodem výsledné ztráty. I přes výše uvedené potíže 
proběhly všechny tři plánované bloky.

První byl realizován v termínu 29. května – 1. června 2018 ve Veřejném sále Hraničář. 
Proběhl celodenní taneční workshop pod vedením Jany Novorytové a Michaely 
Raisové. Výstupem workshopu pak byly tři taneční performance, odehrané 
30. května na jevišti sálu Hraničář. Následovala přednáška hlavní produkční Studia 
ALTA, zakladatelky Spitfire Company a spolupracovnice Tantehorse Ludmily 
Vackové. Přednáška nesla název Diverzita současného tance. Na příkladu krátkých 
videoukázek přednášející představila rozmanitost současného tanečního divadla. 
Poslední den, 1. června, pak blok vyvrcholil představením Das Eigene/HEIMAT 
německého souboru The Guts Company, též ve Veřejném sále Hraničář. Toto 
představení bylo minulosti ohodnoceno prestižním oceněním The Ursula Cain
Advancement Award.



Dance UP! 2/2

Druhý blok se uskutečnil od 29. září do 3. října. Jeho součástí byly další workshopy 
pod vedením zkušených lektorů Jany Novorytové, Michaely Raisové, Jana Bárty, 
Davida Danela, George Cremachiho a Jana Komárka. Workshopů se zúčastnili 
tanečníci a hudebníci z Česka a Německa. Výstupem workshopu pak bylo 
představení CreWcollective: Moving Orchestra v budově Severočeského divadla, 
odehrané 3. října. Představení bylo součástí dvojprogramu, kde druhý bod programu 
tvořil koncert Mozartova Requiem d moll v podání 130členného pěveckého sboru 
za doprovodu Symfonického orchestru teplické konzervatoře pod vedením 
dirigenta Jiřího Knotteho.

Třetí, poslední blok se uskutečnil 23. listopadu ve Veřejném sále Hraničář. Opět se 
skládal z workshopu, tentokrát pod vedením choreografky a tanečnice Magdaleny 
Weniger. Následovala dvě představení, KOMA a 97 % Unknown, obě autorské 
performance Magdaleny Weniger a dalších pěti německých tanečníků.

Navzdory komplikacím se povedlo navázat spolupráci s drážďanskou taneční scénou, 
ve které budeme v budoucnu pokračovat i v rámci jiných projektů. Povedlo se 
zapojit do workshopů studenty ZUŠ v Ústí nad Labem a veřejnost. Ti měli jedinečnou 
příležitost spolupracovat se špičkovými českými tanečnicemi a choreografkami. 
Podařilo se představit současné taneční divadlo divákům z Ústí nad Labem, kteří 
v průběhu roku nemají možnost tento žánr potkávat na ústeckých jevištích. 
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Fotografie: archiv KULT, spolek



Mimo výše uvedené podniky jsme v průběhu roku 2018 produkovali i několik dalších 
akcí. Do Veřejného sálu Hraničář jsme v březnu přivezli improvizaci legendárního 
Divadla Vizita nazvanou Bez hranic a v dubnu klaunerii Letem Sokolím hranou pod 
hlavičkou Divadla Bolka Polívky. V květnu jsme se přesunuli do ústeckého Domu 
kultury s akrobatickým představením Kolaps souboru Losers Cirque Company 
a v červnu jsme se podíleli na programu akce Nábřeží žije! produkcí Waxwing 
Theatre. Poslední akcí celoroční činnosti pak bylo předvánoční představení 
Kukačka — a přesto zůstal člověkem — osobní zpověď herečky Anny Kukuczkové 
věnovaná jejímu otci, básníkovi a evangelickému faráři Ervínu Kukuczkovi.
 
KULT, spolek se na jaře stal členem Asociace nezávislých divadel ČR, která mimo 
jiné usiluje o zlepšení podmínek pro fungování nezávislých kulturních organizací 
věnujících se divadlu.

Majetek spolku, zejména světelná a ozvučovací technika pořízená z dotace 
Fondů EHP a Norska, je využívaný nejen v rámci aktivit spolku, ale i k dalším kultur
ním akcím ve Veřejném sále Hraničář a v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. 
Příležitostně techniku využívá i Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
a Collegium Bohemicum.
 
V loňském roce proběhly ze strany poskytovatelů (Ústecký kraj, Ústí nad Labem, 
Euroregion Elbe/Labe, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Česko německý fond 
budoucnosti) standardní kontroly vyúčtování dotací. Většina kontrol byla uzavřena 
bez připomínek k předloženému vyúčtování. Pouze v případě projektu Dance UP! 
došlo z důvodů popsaných výše ke krácení dotace. Momentálně jsou všechny 
kontroly ukončeny.

Průběžně jsme po celý rok posilovali spolupráci a vztahy s našimi klíčovými 
partnery — městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem, Ministerstvem kultury ČR, 
společností ČEZ a Filosofickou fakultou UJEP. Získali jsme i několik nových 
partnerů — Aperam, Destinační agentura České středohoří a Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. Postupně roste i podíl dárců na financování spolku.
 
Přes vše výše uvedené jsme při obratu 4,7 milionu Kč v minulém roce hospodařili 
se ztrátou 148 tisíc Kč. Ztráta byla způsobená výše popsanými problémy projektu 
Dance UP! a byla pokryta z vlastních zdrojů.

Celoroční
činnost
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Struktura nákladů
spolku za rok 2018

1 733 323 Kč Honoráře, vč. dopravy a autorských poplatků

1 026 690 Kč Ostatní náklady

408 679 Kč Pronájem prostorů

372 059 Kč Spotřeba materiálu

1 249 214 Kč Osobní náklady, vč. odvodů

4 789 965 Kč Náklady celkem
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Struktura výnosů
spolku za rok 2018

2 500 398 Kč Dotace

519 500 Kč Dary

270 000 Kč Sponzoři

139 857 Kč Ostatní zdroje

1 211 794 Kč Vstupné

4 641 549 Kč Výnosy celkem
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Po velmi intenzivním roce 2018 se letos více zaměříme na samotné fungování spolku. 
Plánujeme mimo jiné nové webové stránky včetně zavedení nového systému online 
prodeje vstupenek. Cílem je vyšší uživatelská vstřícnost, zjednodušení administrace 
a nižší provozní náklady systému, než je tomu nyní.

Tradičně největší akcí roku pro nás bude 22. ročník festivalu KULT. Festival proběhne 
od 9. do 19. října. Chystáme celkem 30 produkcí a zhruba desítku doprovodných 
programů. Mezi pozvanými divadly / inscenacemi jsou 

 • Divadlo Na zábradlí / Mýcení,
 • Husa na provázku / Vitka,
 • Divadlo pod Palmovkou / Pusťte Donnu k maturitě,
 • Radim Vizváry a Losers Cirque Company / Heroes,
 • Vosto5 / Společenstvo vlastníků,
 • Lenka Vágnerová and Company / Amazonky,
 • Depresivní děti touží po penězích / Bordel L'Amour,
 • Divadlo Bufet / Jacek staví dům,
 • Činoherní studio / Stepní vlk
 • a divadlo Demago. 

Rozhodli jsme se posílit dětský program a zrealizuje se celkem 6 představení, po 
třech reprízách Naivní divadlo / Pohádka o Liazce a divadlo Drak / Medová královna.

Návštěvnost předpokládáme cca 5000 diváků. Jedním z našich cílů je oslovit více 
diváků z okolních měst — Děčín, Teplice, Lovosice, Litoměřice.

Plány a cíle
pro rok 2019 1/2
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V roce 2019 máme poslední možnost realizovat představení Kredenc. V roce 2020 
se na Švestkovou dráhu vrací pravidelný provoz a s naším divadelním vlakem se tam 
už nedostaneme. Z tohoto důvodu plánujeme posledních 6 repríz, pravděpodobně 
v září. Pokud se nám podaří sehnat více peněz, je možné, že se počet repríz ještě 
drobně navýší.

V polovině roku by měla být vypsána nová výzva Norských fondů na podporu 
divadelních projektů. Do této výzvy se chceme přihlásit s novým projektem, 
který by měl mít vysokou uměleckou úroveň, mezinárodní ambice, přiměřenou 
ekonomiku a dlouhodobou udržitelnost. Byli bychom rádi, kdyby vzniklo dílo 
s minimem jazykových bariér, které bychom mohli hrát následujících alespoň 
5 let kdekoliv po Evropě.

V rámci celoroční činnosti jsme prozatím naplánovali následující akce: 

27. 4. Radim Vizváry / VIP • 28. 4. Radim Vizváry / Pejprbój • 10. 5. Fekete Seretlek 
a Studio DAMÚZA / RAT • 15. 6. Squadra Sua / Bombéros a Happy Hour

Další akce záleží na výši grantů, které získáme na celoroční činnost.

V roce 2019 očekáváme náklady ve výši 3,5 miliony Kč. Z toho 2,3 milionu Kč činí 
náklady festivalu KULT, 700 tisíc Kč projektu Kredenc, 500 tisíc Kč jsou očekávané 
náklady ostatních aktivit včetně celoroční činnosti. Plánujeme převis výnosů nad 
náklady tak, aby se vyrovnala ztráta z předchozího roku.

Plány a cíle
pro rok 2019 2/2

17



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

PRODUKCE PROJEKTŮ
 • Ing. Lenka Havelková
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partnerům, sponzorům
Poděkování

a dárcům spolku

I přesto, že většina akcí spolku je vyprodaná, tvoří tržba ze vstupného 
pouze 26 % 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.

MKČR, Euroregion Elbe/Labe, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, 
město Lovosice, Státní fond kultury ČR, Česko německý fond budoucnosti, 
Nadace Život umělce, Asociace nezávislých divadel ČR, Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, Destinační agentura České středohoří
 
Skupina ČEZ, Nadace ČEZ, Innogy, CzechPak Manufacturing, AŽD, MKM projekt, 
Agentura práce Gadasová, Aperam, SALTEK, Greif, KONE, Spolchemie, T Konzult, 
JAPETIS, JAPETAX, 2HHolinger, tiskárna Slon, Zahrady PEK

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

Manželé Winklerovi, Martin Klomínský, 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. 2018
 • Příloha č. 2 Vybrané údaje z Rozvahy ke dni 31. 12. 2018

Přílohy



Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

Název účetní jednotky: KULT, spolek

Sídlo účetní jednotky: Veleslavínova 3108/14                                      
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 26602598

Název položky činnost 
hlavní

činnost 
hospodářská celkem

1 2 3
A. Náklady

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 3458 83 3541
A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0
A. III. Osobní náklady 1249 1249
A. IV. Daně a poplatky 0
A. V. Ostatní náklady 0
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0
A. VII. Poskytnuté příspěvky 0
A. VIII. Daň z příjmů 0

Náklady celkem 4707 83 4790
B. Výnosy

B. I. Provozní dotace 2500 2500
B. II. Přijaté příspěvky 520 520
B. III. Tržby za vlastní výkony a zboží 1263 359 1622
B. IV. Ostatní výnosy 0
B. V. Tržby z prodeje majetku 0

Výnosy celkem 4283 359 4642
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -424 276 -148
D. Výsledek hospodaření po zdanění -424 276 -148

Sestaveno dne: 29. 3. 2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Jan Kvasnička, předseda
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Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání  
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

Název účetní jednotky: KULT, spolek

Sídlo účetní jednotky: Veleslavínova 3108/14                                          
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 26602598

Aktiva stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 283 50
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 283 50
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 1505 1200
B. I. Zásoby celkem 9
B. II. Pohledávky celkem 806 486
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 316 123
B. IV. Jiná aktiva celkem 383 582

AKTIVA CELKEM 1788 1250

Pasiva stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2
A. Vlastní zdroje celkem 892 510
A. I. Jmění celkem 1078 658
A. II. Výsledek hospodaření celkem -186 -148
B. Cizí zdroje celkem 896 740
B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

B. III. Krátkodobé závazky celkem 738 740
B. IV. Jiná pasiva celkem 158

PASIVA CELKEM 1788 1250

Sestaveno dne: 29.3.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Ing. Jan Kvasnička, předseda
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