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V roce 2019 došlo ve spolku k několika změnám. Klesl počet stálých pracovníků 
KULTu ze tří na dva. S tím souvisí i nižší počet realizovaných akcí a menší obrat 
spolku. Po hektickém roce 2018 jsme se rovněž na chvíli zastavili a zamysleli se 
nad tím, co a jak chceme realizovat v budoucnu. Výsledkem jsou plány na dvě 
nová představení.
  
Dvacátý druhý ročník festivalu KULT považuji za nejpovedenější v celé jeho historii. 
Skvělý a rozmanitý program držel vysoko pomyslnou uměleckou kvalitu a zároveň 
v široké míře oslovil diváky. Většina představení byla vyprodaná a měla spoustu 
pozitivních ohlasů. 

Již tradičně, ale tentokrát bohužel naposledy, jsme rozjeli náš divadelní motorový 
vlak Kredenc. V průběhu roku jsme pak přivezli do Ústí nad Labem celou řadu 
skvělých divadel včetně programů pro děti. 

Na aktivitách spolku se kromě nás podílelo více než 50 kolegů, z nichž většina s námi 
spolupracuje 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 2019 a s našimi plány pro rok 2020.

Jan Kvasnička
ředitel spolku

KULT, spolek
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598
kultprodukce.cz
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Rok 2019 byl z hlediska kvality a návštěvnosti akcí velmi úspěšný. Zrealizovali jsme 
všechny plánované projekty. V roce 2019 byl KULT, spolek organizátorem 51 akcí, 
které celkem navštívilo přes 5 tisíc diváků.

Zhodnocení
roku 2019
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2016 26 akcí

51 akcí

52 akcí2017

2018

2019

62 akcí

Počet akcí produkovaných v letech 2016—2019



Mezi největší akce spolku tradičně patří divadelní festival KULT, jehož 22. ročník se 
uskutečnil od 10. do 19. října na sedmi místech v Ústí nad Labem. V rámci festivalu 
se odehrálo 23 divadelních představení, uskutečnily se 4 koncerty a výstava kreslíře 
Marka Douši. Leitmotivem festivalu byla Řeka. Téma se promítlo zejména do zahájení 
festivalu, které proběhlo tradičně v ulicích města v režii choreografa, mima a držitele 
ceny Thálie Radima Vizváryho. Multižánrový festival nabídl umělecky kvalitní a oceňo
vaná představení z oblasti činohry, nového cirkusu a pantomimy. Dramaturgie festi
valu se tradičně chopil Filip Nuckolls.

Program obsahoval oceňované tituly jako Vitka Husy na provázku, Společenstvo 
vlastníků souboru Vosto5, Mýcení Divadla Na zábradlí nebo Pusťte Donnu k maturitě 
Divadla pod Palmovkou, které byly doplněny o neméně kvalitní inscenace Heroes 
od Losers Cirque Company nebo Jacek staví dům divadla Bufet tak, aby byla v rámci 
festivalu naplněna maximální žánrová pestrost. Součástí programu byly i premiéry 
Stepní vlk Činoherního studia a Vstup zdarma divadla Demago. Dramaturgie festivalu 
nezapomínala ani na dětského diváka a uvedla dvě pohádky: Medovou královnu 
divadla Drak a Pohádku o Liazce Naivního divadla. Zahraniční produkci zastupoval 
ukrajinský soubor Lesia Ukrainka Theatre se svou inscenací People.
   
Novinkou festivalu byly dramaturgické úvody, které divákům nastínily řešenou 
problematiku dané inscenace, případně poskytly náhled do zákulisí tvorby.

Festival, který je největší divadelní přehlídkou v kraji, navštívilo zhruba 4 tisíce diváků.
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Fotografie: Tereza Vlasáková



V roce 2019 proběhla derniéra velmi úspěšného projektu Kredenc — divadla 
v jedoucím motorovém vlaku a jeho okolí. Příběh byl mozaikou a odrazem bohaté 
historie regionu a byl zasazen do malebných kulis Českého středohoří. Bohužel 
kombinace finanční náročnosti představení a klesající finanční podpory Ústeckého 
kraje umožnila v roce 2019 realizaci pouhých šesti repríz. Poptávka a zájem 
o představení však několikanásobně převyšovaly počet nabízených míst. 

Projekt se uskutečnil za značné ochoty a podpory majitele Švestkové dráhy, 
společnosti AŽD Praha. Ta na konci roku 2019 vrátila na Švestkovou dráhu pravidelné 
linky. Z tohoto důvodu se už na jednokolejnou dráhu s naší Kredencí nedostaneme.

Kredenc
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Fotografie: Jiří Dvořák
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KULT dětem

V projektu KULT dětem jsme chtěli obohatit nabídku dětských představení v Ústí 
nad Labem o špičková, kritikou oceňovaná představení, a přispět tak ke kulturnímu 
vzdělávání dětí. KULT dětem nabídl představení Radima Vizváryho Pejprbój. 
Dvakrát byly uvedeny Pohádka o LIAZCE Naivního divadla Liberec a pohádka 
Medová královna Divadla DRAK, které navštívily děti z mateřských škol a 1. stupně 
základních škol v Ústí nad Labem.



Fotografie: Naivní divadlo Liberec, Divadlo DRAK



V rámci celoroční činnosti KULT, spolek zorganizoval pět divadelních představení 
a spoluorganizoval akci Nábřeží žije. V Ústí nad Labem jsme tak představili pouliční 
divadlo klaunského tria Squadra Sua, mimské představení VIP Radima Vizváryho, 
netradiční hudebně divadelní projekt Rat souborů Damúza a Fekete Seretlek, 
s následným koncertem kapely Fekete Seretlek, a Opuštěnou společnost Divadla 
na cucky, která adaptuje stejnojmennou knihu Erika Taberyho. Posledním uvedeným 
představením v roce byla pohybová inscenace Kuře od mladé umělkyně, mimky 
Anny Kukuczkové.

KULT, spolek se jako člen Asociace nezávislých divadel ČR zúčastnil Valné hromady 
asociace, která se uskutečnila 25. října v prostoru Jatka78. V průběhu roku rovněž 
připomínkoval různé problematiky pro přípravu jednání s MKČR.

V průběhu roku KULT, spolek investoval do výroby nového webu spolku a nového 
webu festivalu KULT. Důvodem byla jednak snaha získat reprezentativní weby pro 
prezentaci aktivit a partnerů a jednak potřeba operativně editovat obsah webů 
vlastní silou bez nutnosti zásahu programátora.

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 kulturním akcím 
ve Veřejném sále Hraničář a v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Příležitostně 
techniku využívá i Severočeská knihovna a Collegium Bohemicum.

V loňském roce proběhly ze strany poskytovatelů (Ústecký kraj, Ústí nad Labem 
a MKČR) standardní kontroly vyúčtování dotací. Všechny byly uzavřeny bez 
připomínek k předloženému vyúčtování.

Průběžně jsme v průběhu roku posilovali tradiční spolupráci a vztahy s našimi 
klíčovými partnery — městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem, Ministerstvem 
kultury ČR, společností ČEZ a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Získali jsme 
i několik nových sponzorů — Cardhouse, ESP a NTD group. Postupně se zvyšuje 
počet dárců a jejich podíl na financování spolku.

I přesto, že všechny akce se uskutečnily v plánovaném rozsahu a jejich návštěvnost 
byla více než slušná, hospodařili jsme v roce 2019 se ztrátou 498 tisíc korun při 
obratu 3 717 000 korun. Jednou z příčin ztráty byl částečný výpadek příjmů ze strany 
Ústeckého kraje, který v tomto roce nepodpořil dříve podporovaný projekt Kredenc. 
Další příčinou byly výrazně vyšší náklady na výrobu výše uvedených webů než bylo 
plánováno. Ztrátu plánujeme pokrýt z výnosů v roce 2020.Celoroční

činnost
10



Struktura nákladů
spolku za rok 2019

1 267 450 Kč Honoráře, vč. dopravy a autorských poplatků

994 849 Kč Ostatní náklady

189 870 Kč Pronájem prostorů

141 338 Kč Spotřeba materiálu

1 123 507 Kč Osobní náklady, vč. odvodů

3 717 014 Kč Náklady celkem
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Struktura nákladů
dle projektů

1 840 667 Kč KULT 22

118 105 Kč KULT dětem

284 643 Kč Celoroční činnost

713 857 Kč Ostatní

759 742 Kč Kredenc

3 717 014 Kč Náklady celkem



Struktura výnosů
spolku za rok 2019

1 424 708 Kč Dotace

493 500 Kč Sponzoři

452 500 Kč Dary

132 111 Kč Ostatní zdroje

715 737 Kč Vstupné

3 218 556 Kč Výnosy celkem
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Tradičně naší největší akcí bude 23. ročník festivalu KULT. Opět se pokusíme v rámci 
festivalu představit to nejlepší, co nabízí současná česká divadelní scéna. Naším 
cílem je i prohloubení spolupráce s místní Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
a rozvoj přeshraniční spolupráce. Tématem 23. ročníku festivalu budou Proměny.

Plánujeme další vlastní divadelní představení s názvem Bermudský Δ, jehož příběh 
se bude odehrávat v jedoucím autobusu a v několika vytipovaných lokacích Českého 
středohoří. Žánrově se bude pohybovat na pomezí sci fi a hororu. Obsahově bude 
odkazovat na historii zdejší části Sudet a její vliv na současnost. Bermudský Δ by 
měl mít nižší provozní náklady než Kredenc, a tak doufáme, že v případě úspěchu 
inscenace budeme schopni provozovat toto představení po celou dobu, po kterou 
o něj bude mezi diváky zájem.

Plánujeme rovněž nový projekt Divadelní pouť. Celodenní akce pro rodiny s dětmi, 
která se bude konat v Dolních Zálezlech. V hlavním programu se představí Cirkus 
Nostalgie a absolventi KALD DAMU s loutkovým představením.

V červenci do Ústí nad Labem dopluje Loď Tajemství Bratří Formanů, která bude 
kotvit v přístavišti Vaňov. Loď Tajemství bude v roce 2020 slavit 20. výročí své 
existence. V rámci oslavné plavby navštíví Ústí nad Labem již poosmé a stejně 
jako v předchozích případech se KULT, spolek postará o bohatý kulturní program 
na její palubě.

V rámci celoroční činnosti v Ústí uvedeme soubor KREPSKO s tanečním předsta
vením Gertrude Won’t Dance, dále pak Studio Hrdinů s inscenací Herec a truhlář 
Majer mluví o stavu své domoviny, pohybové představení Kaffeeklatsch souboru 
Holektiv a další.

V roce 2020 bude vypsána nová výzva Norských fondů na podporu divadelních 
projektů. Do této výzvy podáme grantovou žádost s nonverbálním projektem Robo 
Pop. K vyhodnocení žádostí by mělo dojít v druhé polovině roku. Pokud budeme 
úspěšní, zrealizujeme v letech 2021 a 2022 celkem 20 repríz tohoto představení 
v netradičních lokacích opuštěných kostelů. V budoucnu bychom rádi toto 
představení nabídli na zahraniční festivaly. Režie a choreografie bude v rukou 
Radima Vizváryho.

Plány KULTU
pro rok 2020
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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

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 
22 % celkových 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, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, město Lovosice, 
Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce, Asociace nezávislých divadel ČR, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 
Skupina ČEZ, Nadace ČEZ, Innogy, AŽD, MKM projekt, Agentura práce Gadasová, 
Aperam, SALTEK, Greif, KONE, T Konzult, JAPETIS, JAPETAX, 2HHolinger, tiskárna 
Slon, Zahrady PEK, Helgos, AZ Sanace, ESP Holding, Card House, NTD Group, 
Greif, Coffee Up

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

manželé Winklerovi, Martin Klomínský, Iva Pešková, Petra Burešová, Petr Bureš, 
Lenka Gadasová a David Dvořák
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 • Příloha č. 1 Výsledovka KULT, spolek za období 1. 1. až 31. 12. 2019
 • Příloha č. 2 Rozvaha KULT, spolek ke dni 31. 12. 2019

Přílohy



č. 1 Výsledovka KULT, spolek za období 1. 1. až 31. 12. 2019
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č. 2
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Rozvaha KULT, spolek ke dni 31. 12. 2019
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