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Rok 2020 byl turbulentním více, než jsme si kdy dokázali představit. Epidemie covidu-19 
způsobila, že podmínky pro pořádání akcí se měnily i několikrát týdně. Celý rok se plá-
novaly, rušily a přesouvaly akce, které již byly předtím několikrát přesunuté.

Všudypřítomná nejistota se logicky odrazila i v přístupu sponzorů a dárců. Změnilo se 
také nákupní chování našich diváků, kteří v měnících se podmínkách čekali s náku-
pem vstupenek do poslední chvíle a v důsledku toho nešlo odhadnout, zda jich přijde 
20 nebo 200. Nebylo zřejmé, zda bude možné v dotacích uplatnit náklady na zrušené 
akce. Byly momenty, kdy vše naznačovalo, že KULT, spolek skončí, protože finančně to 
směřovalo k těžko řešitelné ztrátě. Na druhé straně byly momenty, kdy nás naši diváci 
i partneři spontánně finančně podpořili, což mimo jiné i významně povzbudilo naší tvr-
dě pokoušenou psychiku. Byl to rok, který na jednu stranu prověřil naši flexibilitu a na 
druhou stranu ukázal, že díky věrným divákům a partnerům dokážeme ustát i okolnos-
ti, které kultuře v žádném ohledu nepřejí.

Dovolte mi, abych Vás na následujících stránkách seznámil s realizovanými aktivitami 
spolku v roce 2020 a s plány pro rok 2021.

Jan Kvasnička
ředitel spolku

KULT, spolek
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598
kultprodukce.cz
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Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií covidu-19.

Naplánovali jsme celkem 51 akcí, ale uskutečnit se podařilo jen 16 z nich. Zrealizované 
akce navštívilo celkem cca 1300 diváků.

Zhodnocení
roku 2020
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2016 26 akcí

51 akcí

16 akcí

52 akcí2017

2018

2019

2020

62 akcí

Počet akcí produkovaných v letech 2016—2020



Naší stěžejní akcí je festival KULT. Jeho 23. ročník se měl uskutečnit od 15. do 24. října na 
pěti scénách v Ústí nad Labem. Jako zahajovací akce byla naplánována performance 
V.O.S.A. Theatre v parku Severní Terasa. Celkem se mělo představit 13 divadel s 16 před-
staveními včetně 3 premiér. Kromě českých divadel byly v programu i zahraniční soubory 
KREPSKO a Go Plastic Company. V rámci festivalu se počítalo i s besedami spolupořá-
danými Filosofickou fakultou UJEP a s řadou dalších doprovodných programů.

Součástí festivalu bylo i několik inscenací věnovaných dětskému divákovi. Naivní divadlo 
mělo představit svou mnohými cenami ověnčenou pohádku Šššš, Šššš, Hůůů, Haf! 
a Losers Cirque Company měli přivézt novinku Mimjové. Další pohádky byly od mladých 
tvůrců ze souborů Československé klacky a Plata Company. Hlavními taháky festivalu 
mělo být Studio Hrdinů a jejich Kacířské eseje a Temporary Collective s Putinovými agenty.

Bohužel nařízením vlády byly pouhé tři dny před začátkem festivalu zakázány veškeré 
kulturní akce a festival jsme nakonec museli zrušit. Nastalo náročné období, kdy frustraci 
z toho, že veškerá celoroční práce přišla nazmar, vystřídaly existenční obavy. Většinu 
nákladů na přípravu festivalu jsme již vynaložili, ale protože festival neproběhl, staly se 
náklady neuznatelnými v proúčtování dotací. Rovněž pochopitelně nedošlo k plnění 
všech propagačních aktivit, které jsme měli ve smlouvách se sponzory. Naštěstí vstřícný 
přístup MKČR a většiny partnerů nás zachránil od finanční pohromy. Problém byl pouze 
s dotací od města Ústí nad Labem, kde se až na druhý pokus povedlo přesvědčit za-
stupitelstvo, aby řádně vynaložené náklady na přípravu festivalu uznalo, a nakonec se 
vracela jen menší část dotace.
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Po derniéře projektu Kredenc jsme zvažovali, jak na úspěch tohoto představení navázat, 
a rozhodli jsme se, že znovu využijeme osvědčený model divadla v jedoucím dopravním 
prostředku, kde kulisou jsou malebné i dramatické scenérie Českého středohoří. Vy-
tipovali jsme atraktivní lokace na Litoměřicku a domluvili pronájem staršího autobusu 
Karosa LC735. Společně se scenáristou Vladimírem Fantou jsme se nechali inspirovat 
historií této části Sudet a doplnili jsme ji smyšlenými příběhy s prvky hororu a sci -fi.

Novým a bohužel významným faktorem při přípravě inscenace byly neustále se pro-
měňující podmínky v závislosti na epidemiologické situaci a nařízeních vlády. V takové 
situaci bylo nesmírně komplikované cokoliv plánovat, obzvlášť představení, v němž 
většina herců funguje na volné noze a mají spousty závazků v ostatních divadlech a fil-
mových produkcích.

Původně jsme plánovali premiéru v druhé polovině června, pak jsme odhadovali, že situace 
nám umožní realizaci projektu až v druhé půlce prázdnin. To ale bohužel nebyli k dispozici 
někteří klíčoví herci a režisér. Nakonec byla omezující opatření vlády uvolněna dříve a nám 
jako jediný schůdný termín vyšel přelom června a července. Náhlé a nečekané uvolnění 
podmínek nás postavilo do situace, že jsme neměli na přípravu a zkoušení k dispozici tolik 
času, kolik jsme si představovali, a výroba inscenace se stala pro tvůrčí tým a produkci 
extrémně náročnou na fyzické síly a psychiku. Nedostatek času k řešení některých pro-
dukčních problémů se projevil i v rostoucích nákladech projektu.
 
Nakonec s vypětím sil všech zúčastněných projekt zdárně dospěl do fáze premiéry. Ta 
se uskutečnila 3. července. Nadšené ohlasy diváků dodaly celému týmu energii a v ná-
sledujících 9 dnech bylo úspěšně zrealizováno 9 vyprodaných repríz.

Domníváme se, že se nám v nesmírně komplikovaných podmínkách podařil malý zázrak. 
Bermudský Δ je i dle ohlasů kritiků povedené představení.

Bermudský ∆
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„Projekt Bermudský Δ je pozoruhodný v mnoha parametrech. Prozřetelně sází na sílu 
imaginace, teatralitu krajiny i přírodní zákonitosti (střídání dne a noci), jež umělce ode-
dávna vzrušovaly. Tento přirozený terén infiltruje vymyšlenou, nosnou story a podepí-
rá přesvědčivými výkony osmi aktérů. Bermudský Δ jednoznačně převyšuje všechna 
tuzemská site -specific představení posledního desetiletí.“
— Marcela Magdová, kulturní čtrnáctideník A2

„Tvůrci opět vychází z chytrého mixu znalosti místní historie i pověr a specifického žánru – 
tentokrát sci -fi. Každé fotogenické, ale především démonické místo, kam se s autobusem 
přijede, v sobě ukrývá atmosféru neklidu, jakousi nerozluštitelnou záhadu, s níž v rámci 
fikce pracují.“
— Martin Macháček, Taneční zóna

„Bermudský Δ je dobrým příkladem populárnějšího hemžení na okrajích tradičního di-
vadla, jeho předností, i rizik. Těžko mluvit o inscenaci v tradičním slova smyslu, důležitou 
součástí půvabu je atmosféra společného dobrodružství, trochu spiklenecká hra, tak 
trochu bojovka.“
— Vladimír Mikulka, Deník N

Bermudský ∆
Výběr z recenzí
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Fotografie: Jiří Dvořák
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Divadelní pouť

Projekt Divadelní poutě jako malého festivalu pouličního divadla zrál několik let. Nakonec 
byl vybrán termín a lokace v centru Dolních Zálezel. Na první ročník se podařilo sehnat 
finance z Ústeckého kraje, ze Státního fondu kultury ČR a od Skupiny ČEZ.

Původně vybraný termín se musel kvůli covidu několikrát posunout, ale nakonec jsme 
se trefili do krásného babího léta, kdy jedna vlna epidemie odeznívala a další ještě ne-
začala. V programu se představilo pásmo skečů a výstupů Cirkus Nostalgie, dále Šimon 
Dohnálek a Daniel Horečný s jejich představením Honza Pták a Jakub Gottwald, který na 
jedoucí lodi Marie četl Řecké báje a pověsti. Návštěvnost akce mnohonásobně předčila 
náš odhad. Sešlo se více než pět stovek diváků. Počasí přálo a byla skvělá atmosféra. 
První ročník položil slušný základ k nové každoroční akci spolku.



Fotografie: Jiří Dvořák



Na rok 2020 jsme měli naplánované a  městskou dotací finančně podpořené dva 
celoroční projekty: Celoroční činnost – divadelní a  jiné produkce v průběhu roku na 
různých místech Ústí nad Labem – a KULT dětem – divadelní a jiné produkce pro děti 
v průběhu roku na různých místech Ústí nad Labem.

Bohužel epidemie covidu-19 nás donutila zrušit nebo přesouvat většinu programu. 
Museli jsme zrušit celkem 4 naplánovaná a již domluvená představení: 

 • 15. 4. a 25. 11. Studio Hrdinů – Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny;
 • 5. 4. KREPSKO – Gertrude Won’t Dance;
 • 11. 11. Jakub Gottwald – UR FASCISM. 

Z plánovaných akcí se nám povedlo uskutečnit alespoň představení souboru Holektiv – 
Kaffeeklatsch – a také se podařilo přivést do Ústí nad Labem divadelní loď Tajemství 
s představením Divadla bratří Formanů – Aladin. Po představení se ještě uskutečnil 
koncert ústeckých kapel Demowave a  La Banda de Contenedor. Bohužel obavy 
z epidemie se odrazily i na návštěvnosti těchto akcí.

Zrušením části naplánovaných akcí jsme ztratili možnost v  plné míře vyčerpat 
schválené dotace města Ústí nad Labem na tyto dva celoroční projekty a část peněz 
jsme museli vrátit. Rušená představení znamenala pro spolek finanční zátěž. Náklady 
na přípravu a propagaci spolek vynaložil, ale o tržbu ze vstupného přišel. Proto jsme 
se snažili využít hned prvních kompenzačních programů a od dubna část mzdových 
nákladů spolku proplácelo MPSV.

Celoroční
činnost 1/2

10



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.

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.

KULT, spolek se jako člen Asociace nezávislých divadel ČR zúčastnil připomínkování 
kompenzačních programů Vlády ČR pro kulturní odvětví.

Všudypřítomná nejistota a těžko předvídatelné změny se odrazily ve financování spolku. 
Pod vlivem epidemie zastavil Ústecký kraj financování všech kulturních projektů. 
Většina firem rovněž omezila sponzoring. Díky nastaveným úsporným opatřením 
a  maximálnímu čerpání dostupných kompenzačních prostředků, díky vstřícnosti 
MKČR a města Ústí nad Labem při vyúčtování dotací a díky solidaritě našich partnerů 
a dárců jsme při obratu 2 532 143 Kč skončili s nečekaným ziskem 136 495 Kč. 

Toho jsme dosáhli především díky spontánní solidaritě dárců. Většinu této částky 
jsme totiž získali poté, co nám město Ústí nad Labem na prosincovém zastupitelstvu 
odmítlo uznat náklady na nerealizovaný festival a žádalo o plné vrácení dotace ve výši 
400 000 Kč. Když se následně na únorovém zastupitelstvu města podařilo obhájit, 
že náklady na přípravu festivalu ve výši 350 000 Kč jsme vynaložili účelně, a rozhodlo 
se, že vracet budeme jen 50 000 Kč, náš hospodářský výsledek se změnil z vysoké 
ztráty a na kladný hospodářský výsledek. Ten jsme v plné výši využili k úhradě ztrát 
z předešlých období.

Celoroční
činnost 2/2



Fotografie: Dita Havránková, Lenka Havelková



Plánování je v současné době ovlivňováno nepředvídatelností situace. V prvé řadě by-
chom rádi stabilizovali personální a finanční situaci spolku. Pokud to okolnosti dovolí, 
budeme se soustředit na přípravu našich stěžejních akcí: 24. ročník festivalu KULT, další 
reprízy inscenace Bermudský Δ a další ročník festivalu pouličního divadla Divadelní pouť. 
Také s napětím očekáváme rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace z fondů EHP 
na chystaný projekt Robo Pop. 

Momentální stav je, že jsme minimalizovali náklady a v maximální možné míře čerpáme 
prostředky z kompenzačních programů. Čekáme, až odezní epidemie covidu-19 a budeme 
se moci pustit do práce.

Plány KULTU
pro rok 2021
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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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 • Příloha č. 1 Výsledovka KULT, spolek za období 1. 1. až 31. 12. 2020
 • Příloha č. 2 Rozvaha KULT, spolek ke dni 31. 12. 2020

Přílohy



č. 1 Výsledovka KULT, spolek za období 1. 1. až 31. 12. 2020
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č. 2
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Rozvaha KULT, spolek ke dni 31. 12. 2020
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