výroční zpráva o činnosti a hospodaření a2, o. p. s.,
za rok 2017

1. o organizaci a2, o. p. s.
Těžištěm činnosti A2, o. p. s., je vydávání kulturního čtrnáctideníku A2 a provozování deníkového webu
A2larm.cz. A2 existuje od září roku 2005, nejdříve jako týdeník, od roku 2009 jako čtrnáctideník. Od té
doby se stala významným médiem, které referuje o dění v literatuře i ostatních druzích umění a výrazně
se také věnuje společenským tématům. Oblasti zájmu pro A2, o. p. s., klíčové jsou živá kultura, kulturní
politika a současné umění. Informuje o spojitostech mezi aktuálním společenským děním, kulturním
vývojem a tendencemi uměleckého provozu a snaží se zohledňovat sociální i politické aspekty kultury.
A2, o. p. s., je společnost redaktorů a autorů, kteří nejsou závislí na soukromém sektoru ani na žádné
politické straně a na své nezávislosti si zakládají.
A2, o. p. s., se věnuje i dalším aktivitám, které jsou s provozem kulturního časopisu úzce spojeny: organizuje
veřejné diskuze, koncerty (koncertní cyklus A2+), účastní se veletrhů, diskuzí i kulturně-společenských
událostí a jako partnerská organizace mediálně zaštiťuje nejrůznější kulturní akce.
Do konce roku 2013 byl kulturní čtrnáctideník A2 i činnosti kolem ní provozovány A2, o. s., ovšem s ohledem
na změnu občanského zákoníku jsme se rozhodli přejít z občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost.
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2. základní informace
Název: A2, o. p. s.
Sídlo: Krokova 1667/13 128 00 Praha 2
IČ: 27046257
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

orgány společnosti a2, o. p. s.
K 11. 2. 2014 jmenovali zakladatelé společnosti A2, o.p.s., členy správní a dozorčí rady
a řádně byl zvolen i ředitel.
Zakladatelé A2, o. p. s.: Lukáš Rychetský, Karel Kouba
Členové správní rady: předsedkyně: Marta Martinová, členové: Libuše Bělunková, Lukáš Fairaisl,
Jaroslav Fiala, Jan Hušek, Lukáš Rychetský
Členové dozorčí rady: předsedkyně: Milena Bartlová, členové: Pavel Barša, Jan Karabina, Yvon Legrand,
Petr A. Bílek, Petr Fischer
Ředitel: Karel Kouba
Zasedání správní rady se konala 11. 4. 2017 a 20. 12. 2017
Zasedání dozorčí rady proběhlo 21. 6. 2017

předmět činnosti a2, o. p. s.
– vydávání kulturního čtrnáctideníku A2
– provoz on-line komentářového deníku www.a2larm.cz a správa internetových stránek www.advojka.cz
– aktivní kritická reﬂexe literárního, výtvarného, hudebního, ﬁlmového a dramatického umění
– organizování přednášek, koncertů a literárních čtení
– realizace projektů na podporu všeobecné kulturní a společenské vzdělanosti
– podpora etnických, sociálních a kulturních menšin
– spolupráce s dalšími českými i zahraničními kulturními institucemi
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3. přehled činnosti
vydávání kulturního čtrnáctideníku a2
Kulturní čtrnáctideník A2 přináší čerstvé informace a kritické texty o dění ve všech druzích umění i ve
společnosti. Má 32 stran novinového formátu a každé číslo má hlavní téma. V roce 2017 vyšlo 26 čísel
a dvě literární přílohy o osmi stranách. Jeho náklad je 5 500 výtisků. Kromě tištěné podoby provozuje A2
na adrese www.advojka.cz webové stránky s obsáhlým archivem, kulturními tipy, vybranými aktuálními
texty a dalšími službami.
A2 chápe literaturu i kulturu jako způsob komunikace, reﬂexe a ovlivňování věcí veřejných. Cílem časopisu je
uchopovat témata z oblasti umělecké tvorby v nezvyklých souvislostech, podporovat různorodost, otevírat
nová témata a přitahovat k literatuře a umění nové zájemce z různých cílových skupin. Časopis dbá na
odbornou úroveň, kvalitní redakci textů a zároveň na čtenářsky přístupnou formu prezentace látky, kterou
se vždy snaží představovat uceleně. A2 má ambici reagovat na aktuální dění a kulturu pojímá v kontextu
jiných druhů umění, zahraničního dění a občanské společnosti. Periodicita listu umožňuje aktuálnost
i soustavnost reﬂektování současné kultury.
A2 mimo jiné čtenářům zprostředkovává literární a kulturní dění v zahraničí. Tiskne rozhovory se zahraničními
autory, překládá nejrůznější druhy textů, objednává příspěvky u zahraničních publicistů a teoretiků, ve velké
míře spolupracuje se slovenskými autory, jejichž texty publikuje ve slovenštině; otiskuje také recenze do
češtiny dosud nepřeložených knih, čímž se mimo jiné snaží inspirovat nakladatele při sestavování edičních
plánů překladových titulů. Zároveň se na problémy současné literatury a kultury snaží hledět z netriviální
perspektivy. Časopis spojuje autory z ustálených okruhů jednotlivých kulturních periodik, subkultur či univerzit,
sdružuje inspirativní skupinu autorů a snaží se být spojovníkem odlišných názorových východisek. Příležitost
zde dostávají také začínající autoři a překladatelé: redakcí prošly už desítky stážistů z různých škol a regionů.
V průběhu roku 2017 jsme na webu A2 pokračovali ve zveřejňování vybraných článků z A2, které byly
přeložené do angličtiny překladatelkou Dagmar Frančíkovou.
Kulturní čtrnáctideník A2 se v roce 2014 stal součástí mezinárodní sítě kulturních časopisů Eurozine (www.
eurozine.com).
Jedním z cílů A2 je rozšiřovat tradiční skupinu čtenářů kulturních časopisů. S tímto vědomím ostatně už
nyní do A2 přispívají odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů, redaktoři, překladatelé, spisovatelé
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i aktivisté sociálních hnutí. Zájem mladé generace je kromě webových statistik Google analytics (věk
nejpočetnější skupiny – 37 % se pohybuje mezi 25 a 34 lety) zřejmý též na přidružených kulturních
akcích listu. Na Facebooku proﬁl A2 sleduje téměř 16 000 lidí, twitterový účet @ZkrA2tka sleduje téměř
3000 lidí.

témata kulturního čtrnáctideníku a2 v roce 2017:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Romové a násilí
Devadesátá léta
Kultura znásilnění
Videohry a společnost
Ageismus
Esej
Společnost reakce
Limity psychiatrie
Literatura na jevišti
Kapitalismus platforem
Ženské kolektivy
Post-jugoslávská literatura
Obsese minulostí
Fanziny
Klimatická změna
Knižní design
Komiksové nakladatelství Fantagraphics
150 let Kapitálu
Polské vzdorné ženy
Literární kritika
Bezdětnost
Psychedelika jako lék
Sto let od VŘSR
Young adult
Leïla Slimani
Násilí
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obálky vybraných čísel a2
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redaktoři
Šéfredaktor, Literatura: Karel Kouba
Literatura: Michal Špína, Blanka Činátlová
Film: Antonín Tesař
Výtvarné umění: Tereza Jindrová (do č. 10), Petra Hlaváčková (od č. 11)
Divadlo, Esej, Rozhovor: Marta Martinová
Společnost: Lukáš Rychetský
Hudba a vedení vydání: Ondřej Klimeš a Jan Hušek
Recenze čísla: Matěj Metelec
Editorka: Věra Becková
Web: Jiří G. Růžička
Graﬁka a sazba: Lukáš Fairaisl
Výběr galerie: Zuzana Jakalová a Zbyněk Baladrán
Obálky, ilustrace a výtvarná podoba: Martin Kubát, Alexey Klyuykov a Eva Maceková
Externí výtvarníci: Alice Nikitinova, Lucie Lučanská, Marie Lukáčová

členové zajišťující provoz redakce
Manažerka: Líza Urbanová
Inzertní a mediální specialista: Nikola Ulčáková (do č. 7), Lýdia Grešáková (od č. 8)
Distribuce + propagace: Tina Klauž (do č. 1), Kryštof Hájek (od č. 2)

náklady
nepřímé:
Mzdy pracovníků zajišťujících projekt, včetně pojištění a odvodů
Nájem redakce, energie
Provoz redakce a nákup služeb (poštovné, spoje, údržba web. stránek)

17 407,–
254 236,–
459 042,–

přímé:
Předtisková příprava; graf. práce, sazba, reprograﬁe
Tisk, vazba a doprava
Honorářové náklady (původní texty, překlady, fotograﬁe, ilustrace)
Přepisy, redakce textů, korektury
Náklady na distribuci včetně rabatu
Propagace, inzerce

233 000,–
453 231,–
655 254,–
1 570 934,–
228 156,–
290 788,–

Celkové náklady

4 162 048,–
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příjmy
Tržby
Reklama, inzerce
Grant MK ČR odbor umění, literatury a knihoven:
MK ČR – OULK, Hudba, Výtvarné umění
MK ČR – Odbor Médií a audiovize
Sponzorské ﬁnanční dary vázané na projekt

573 404,–
652 923,–
2 540 000,–
130 000,–
35 000,–
230 721,–

Příjmy celkem

4 162 048,–

komentářový web a2larm.cz
V září 2017 uplynuly čtyři roky existence komentářového webu A2larm.cz. Zatím největší publicitu a dosah
zaznamenal reportážní cyklus Saši Uhlové „Hrdinové kapitalistické práce“.
Autorský okruh se stále rozšiřuje, daří se oslovovat široký okruh čtenářů, přičemž průměrně se jedná
o 250 000 přístupů měsíčně. Publikují se zde především společenské komentáře, rozhovory a glosy, které
se s obsahem kulturního čtrnáctideníku A2 nedublují a naopak ho vhodně doplňují. Jedná se o jednodušší
a údernější texty, které vzhledem k tomu, že jsou publikovány výhradně na webu, dokáží na rozdíl od A2
okamžitě reagovat na aktuální události.
A2larm si jako platforma k virtuální diskuzi rychle získal stálý okruh čtenářů a během pěti let jeho
facebookové stránky sleduje přes 21 000 čtenářů.
Od roku 2016 se redakce A2larm.cz podílí na provozování anglickojazyčného společenského webu
politicalcritique.org, který zprostředkovává společenské dění ve střední Evropě.
Rozpočet A2larmu je nezávislý, je převážně pokryt dary od čtenářů, sponzorů a inzercí.

redakce a2larmu:
Šéfredaktor: Jaroslav Fiala
Redaktoři: Apolena Rychlíková, Jan Bělíček, Pavel Šplíchal, Václav Drozd, Veronika Pehe.

koncertní cyklus a2+
Ke stálému provozu A2, o. p. s., patří organizování hudebních akcí, koncertů a festivalů. Již pátý rok pokračoval
hudební cyklus A2+, v němž se nezřídka střetává hudba s ostatními uměleckými druhy.
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Cílem A2+ je poskytnout prostor mladým zahraničním hudebním skupinám a projektům, konfrontovat
jejich tvorbu s domácí scénou a vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci mladých tvůrců z různých
hudebních a hraničních žánrů. Předpokladem projektu je ﬂexibilní dramaturgie, utvářející se v průběhu
celého roku s ohledem na aktuální nabídku a poptávku v oblasti živého umění. Z tohoto hlediska projekt
splnil plánovaný záměr.
Během roku proběhlo devět večerů, na nichž vystoupilo dvacet dva hudebních projektů z jedenácti zemí.
Hlavní část programu tvořily experimentální hudební projekty, často s přesahem do sound artu, zvukové
poezie a perfomance.

program
B/B/S (CA/IT/NO), Ondrej Zajac (SK)
21. 1. 2017, 20:00, Klub FAMU (Smetanovo nábřeží 2, Praha 1)
L’ocelle mare (FR), Oswaldovi (IT/CZ)
12. 3. 2017, 20:00, Kavárna Potrvá (Srbská 2, Praha 6)
Sandy Ewen & Steve Jansen (US), Sova smrti (CZ), Miroslav Tóth (SK)
19. 5. 2017, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)
Pražský sluchátkový festival
17. 6. 2017, 12:00 – 24:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)
(Během dvanácti hodin vystoupilo dvacet čtyři hudebních projektů.)
Autoknack (FR), Badaboum (FR), Trans Soma (CZ)
28. 6. 2017, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)
Victoria Shen (US), 2 Horses Too Many (CZ), Autopoetik (CZ)
19. 7. 2017, 20:00, Kavárna Potrvá (Srbská 2, Praha 6)
Aspec(t) Zalaski (IT/PL), Alpha Strategy (CA)
14. 8. 2017, 20:00, Kavárna Potrvá (Srbská 2, Praha 6)
Poprvé a za peníze (CZ), Thisnis (SK/H), Ragequit (FR) + DJ Had (CZ)
12. 10. 2017, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)
Diatribes (CH), Lambs Gamble (US/CA), Dörner/Palacký/Vrba (DE/CZ)
18. 11. 2017, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)
Počet návštěvníků (účastníků) celkem: 550, z toho platících: 320
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náklady
Umělecké honoráře (včetně ostatních osobních nákladů )
Další náklady celkem (včetně ostatních osobních nákladů)
z toho:

54 500,–
31 840,–

přímé:
Náklady na propagaci
Ostatní osobní náklady (technické zajištění projektu)
Produkce akcí
Nájem prostor na realizaci projektu:
cestovné
materiál
pronájem vybavení

805,–
10 703,–
10 000,–
2 500,–
2 484,–
164,–
3 718,6

nepřímé:
Nájem kancelářských prostor
Náklady celkem

1 465,–
86 340,–

příjmy
Vstupné
Dary
Dotace od MKČR
Dotace MČ Praha 4

21 340,–
5 000,–
40 000,–
20 000,–

Příjmy celkem

86 340,–

diskuze a2 v hadivadle
Od roku 2016 se v brněnském HaDivadle koná cyklus pravidelných diskuzí, které A2 zaštiťuje. Diskuze mají
rozšiřovat možnosti HaDivadla jakožto veřejného prostoru, kde lze debatovat o aktuálních společenských
otázkách. Současně lze jednotlivé diskuze vnímat jako teoretický prolog k připravovaným inscenacím na
hlavní scéně. Ke konkrétním tématům každé inscenace se váží vždy dvě diskuze. Moderovaných diskuzí se
účastní výrazné osobnosti z řad současných českých ﬁlosofů, sociologů, politologů a umělců. Dramaturgem
diskuzního cyklu byl ﬁlosof a autor A2 Lukáš Likavčan.
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V roce 2017 proběhly tyto diskuze:
6. 1. – Postpravda
Hosté: socioložka Anna Pospěch Durnová, politický komentátor Petr Bittner
Moderátorka: socioložka Gaby Khazalová
3. 5. – Umění a kompromisy
Hosté: teoretička a kritička umění Anna Remešová, výtvarnice Martina Smutná, výtvarník Vasil
Artamonov
Moderátor: ﬁlozof Martin Vrba
8. 6. – Žena v pozdním kapitalismu
Hosté: historička umění a redaktorka A2 Petra Hlaváčková, kulturní teoretička a umělkyně Nicole Sabella,
aktivistka Johanna Nejedlová
Moderátorka: ženskoprávní aktivistka NESEHNUTÍ Kristýna Pešáková
15. 10. – Krize a budoucnost alternativního divadla
Moderovali: Lenka Dombrovská a Matěj Nytra

další akce:
A2, o. p. s., se účastnila i dalších kulturních akcí, například literárního veletrhu Svět knihy (Praha), Knihexu
(Praha), Tabooku (Tábor), BraKu (Bratislava), Litru (Olomouc), Anarchist Bookfair (Praha) atd.

hospodaření a2 o.p.s.:
Finance A2, o. p. s., a produkci celého projektu má na starosti manažerka Líza Urbanová. Redaktoři
a pracovníci A2 jsou všichni placeni formou autorských honorářů a DPP. Odměny pracovníků redakce
i odměny autorů jsou bohužel stále podhodnoceny, což ztěžuje snahy o další zkvalitňování obsahu. Přesto
kolektiv A2 usiluje o různá inovativní řešení tak, aby svým čtenářům a podporovatelům zajistil minimálně
dosavadní služby.
A2 je kulturní časopis, který se pokouší o vícezdrojové ﬁnancování. Snaží se systematicky o zvyšování
prodeje a čtenosti (a tím i dosahu listu ve společnosti) i o shánění kulturně zaměřené inzerce. Neustává
v hledání nových sponzorů a modelů ﬁnancování, v současné ekonomické situaci však zůstává z podstatné
části závislý na státních dotacích.
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