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A2
kulturní čtrnáctideník

výroční zpráva o činnosti a hospodaření a2, o. p. s., 
za rok 2018

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 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. Alarm vznikl 
v roce 2013 jako komentářový web kulturního čtrnáctideníku A2. Od té doby přináší komentáře, rozhovory, 
reportáže, zprávy a analýzy z domova i ze světa, především se zaměřením na sociální tematiku (pracovní 
podmínky, bydlení, odborové organizace, i dění v zahraničí).

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 ve veřejném prostoru: organizuje diskuze, literární čtení, 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 nový občanský zákoník došlo ke změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
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2. základní informace

Název: A2, o. p. s.
Sídlo: Na Květnici 700/1A, 140 00 Praha 4
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, Libuše 
Heczková, Petr A. Bílek, Petr Fischer
Ředitel: Karel Kouba

Zasedání správní rady se konala 5. 6. 2018 a 5. 9. 2018
Zasedání dozorčí rady proběhlo 20. 12. 2018

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 refl exe literárního, výtvarného, hudebního, fi lmového 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 2018 vyšlo 26 čísel a tři 
literární přílohy o osmi stranách – v čísle 14 letní s ukázkami literatur „východních periferií“ (Ziemowit 
Szczerek, Bogdan Suceavă, Elena Bočorišvili, Ivan Medeši), v čísle 18 s přehledem nejlepší světové prózy 
od roku 2000, v čísle 26 zimní s texty Marka Vadase, Milo Janáče a Michaely Velčkové. 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.

Čtrnáctideník A2 chápe literaturu i kulturu jako způsob komunikace, refl exe a ovlivňování věcí veřejných. 
Cílem časopisu je uchopovat témata z oblasti umělecké tvorby v nezvyklých souvislostech, podporovat růz-
norodost, 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 prezenta-
ce látky, kterou se vždy snaží představovat uceleně. A2 má ambici reagovat na aktuální dění a kulturu po-
jímá v kontextu jiných druhů umění, zahraničního dění a občanské společnosti. Periodicita listu umožňuje 
aktuálnost i soustavnost refl ektování současné kultury.

A2 mimo jiné čtenářům zprostředkovává literární a kulturní dění v zahraničí. Tiskne rozhovory se zahranič-
ními 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 per-
spektivy. 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.

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 
i aktivisté sociálních hnutí. Zájem mladé generace je kromě webových statistik Google analytics (věk nej-
početnější skupiny – 37 % se pohybuje mezi 25 a 34 lety) zřejmý též na přidružených kulturních akcích lis-
tu. Na Facebooku profi l A2 sleduje téměř 16 000 lidí, twitterový účet @ZkrA2tka sleduje téměř 3000 lidí.
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témata kulturního čtrnáctideníku a2 v roce 2018:

1 Americké zábavné pořady

2 Interaktivní divadlo

3 Kulturní odbory

4 Islámský feminismus

5 Black Panther

6 Radikální ekologie

7 Strach a hnus v El Savladoru

8  Sociální roboti

9  Literatura podle litery

10  Krize bydlení

11  Český animovaný fi lm

12  Literární horor

13  Kritická teorie

14  Literatura východoevropských periferií

15  Moishe Postone

16  Folk horor

17  Revoluce 1968

18  Literární kánon 21. století

19  Sinofuturismus

20  Komu patří sport?

21  Česko-slovensko

22  Pasivita

23  Literární aktivismus

24  Normalizace

25  Neviditelná vzpoura

26  Dračí doupě
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redaktoři
Šéfredaktor, Literatura: Karel Kouba
Literatura: Michal Špína, Blanka Činátlová
Film: Antonín Tesař 
Výtvarné umění: Petra Hlaváčková (do č. 10), Martin Vrba (od č. 11)
Divadlo, Esej, Rozhovor: Marta Martinová
Společnost: Lukáš Rychetský
Hudba a vedení vydání: Ondřej Klimeš a Jan Hušek
Recenze čísla: Matěj Metelec
Báseň čísla: Michaela Velčková, Michal Špína, Petr Borkovec, Elsa Aids

Editorka: Věra Becková
Web: Jiří G. Růžička
Grafi ka a sazba: Lukáš Fairaisl
Výběr galerie: kolektiv APART
Obálky, ilustrace a výtvarná podoba: Martin Kubát, Alexey Klyuykov a Eva Maceková
Externí výtvarníci: Jakub Hrdlička, David Přílučík, BCAA system, Barbora Műllerová, František Štorm, 
Kristýna Kulíková, Jan Šrámek, Alice Nikitinová

členové zajišťující provoz redakce
Manažerka: Líza Urbanová
Inzertní a mediální specialista: Lýdia Grešáková
Distribuce + propagace: Kryštof Hájek (do č. 8), Nicolas Kourek (od č. 9)
Fundraising: Eva Sýkorová

komentářový web a2larm.cz
V roce 2018 uplynulo pět let existence komentářového webu www.a2larm.cz. Autorský okruh se neustále 
rozšiřuje, daří se oslovovat široký okruh čtenářů, přičemž průměrně se jedná o 250 000 přístupů měsíčně. 
Publikují se zde především společenské komentáře, rozhovory, reportáže a glosy, které se s obsahem kul-
turního čtrnáctideníku A2 většinou nedublují a naopak ho vhodně doplňují. Jedná se o texty, které jsou 
publikovány výhradně na webu, které dokážou 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 24 000 čtenářů.
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V roce 2018 web A2larm zpracoval s podporou Nadace Rosy Luxemburgové a ve spolupráci se sociologic-
kou agenturou Median projekt Exekuce: Černé svědomí Česka. Jeho součástí byl unikátní výzkum o lidech 
v ekonomicky aktivním věku z chudší části české společnosti, které zasáhly exekuce. Výzkum se zabýval 
například důvěrou v demokracii, politické instituce a vymahatelnost práva či stresem v domácnostech. 
Součástí projektu byla také série reportáží, rozhovorů a infografi k. A také seminář o exekucích na půdě 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který proběhl 11. prosince 2018. Na něm byly prezentovány výsledky 
výzkumu agentury Median v přítomnosti zainteresovaných politiků z parlamentních stran a expertů. Lidé 
postižení exekucemi zde konfrontovali politiky se svými zkušenostmi a žádali po nich bezodkladné řešení 
situace. Projekt o exekucích byl následně nominován na Novinářskou cenu nadace Open Society Fund. 
Vedle toho A2larm zpracoval ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha (MKC) projekt o vysílání za-
hraničních pracovníků do České republiky ve formě série textů. 

Od roku 2016 se redakce A2larm.cz podílí na provozování anglickojazyčného společenského webu politi-
calcritique.org, který zprostředkovává společenské dění ve střední Evropě. Dále dlouhodobě spolupracuje 
s polskou platformou Krytyka Polityczna.

redakce a2larmu:
Šéfredaktor: Jaroslav Fiala
Redaktoři: Apolena Rychlíková, Saša Uhlová, Jan Bělíček, Pavel Šplíchal, Veronika Pehe 
Editoři: Jan Klamm, Ondřej Klimeš, Michal Špína

Rozpočet A2larmu je nezávislý, je převážně pokryt dary od čtenářů, sponzorů a inzercí 

koncertní cyklus a2+
Ke stálému provozu A2, o. p. s., patří organizování hudebních akcí, koncertů a festivalů. Již šestý rok pokra-
čoval hudební cyklus A2+, v němž se nezřídka střetává hudba s ostatními uměleckými druhy. 
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 fl exibilní dramaturgie, utvářející se v průběhu ce-
lého roku s ohledem na aktuální nabídku a poptávku v oblasti živého umění. V roce 2018 proběhla vystou-
pení dvaadvaceti skupin a projektů a uskutečnily se na dvě desítky setů v rámci Pražského sluchátkového 
festivalu. Hlavní část programu tvořily experimentální hudební projekty, často s přesahem do sound artu, 
zvukové poezie a performance. Projekt podporuje MČ Praha 4 a MHMP.
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program
#74: Pražský sluchátkový festival 4
13. 1. 2018, 14:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)

#75: Pretty Old Sound (BG/CZ/AUS), Ruinu (CZ) 
8. 4. 2018, 20:00, Sběrné suroviny (Krymská 2, Praha 2)

#76 Zabloudila (CZ), Jano Doe (SK)
31. 5. 2018, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3) 

#77 Francouzská experimentální neděle: NW „RIR1009“, Horst Du Noch, Urge, Union 
Électrique, Zad Kokar
3. 6. 2018, 18:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)

#78 Lèche moi (FR), Lionel Dixit (CZ)
21. 6. 2018, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)

#79 Koonda Holaa (CZ), City Dragon (CA/FR)
8. 7. 2018, 19:30, Sběrné suroviny (Krymská 2, Praha 2)

#80 Tasos Stamou (GR), Jano Doe (SK)
21. 7. 18, 20:00, Punctum (Krásova 27, Praha 3)

#81 Mark Morgan (US), Rouilleux (CZ)
5. 10. 2018, 19:30, Kavárna Potrvá (Srbská 2, Praha 6)

#82 Descendeur (FR), Le jour du Seigneur feat. Kaito (FR/BF) a Pascal Lopinat (FR/CH)
zrušeno z důvodu technických problémů na straně účinkujících
24. 10. 2018 

#83 Daniel Meier (CZ), Agnes Hvizdalek (AT), Krekso feat. Agnes Hvizdalek (CZ/AT)
5. 12. 2018, 19:30, Café v lese (Centrální park Pankrác, Praha 4) 

#84 Klang-und-Krach release party: Naše Ano (CZ), Cremaschi/Klamm (US/CZ)
19. 12. 2018, 20:00, Café v lese (Centrální park Pankrác, Praha 4) 

Počet návštěvníků (účastníků) celkem: 700, z toho platících: 430
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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 fi losofů, sociologů, politologů a umělců. Dramaturgem 
diskuzního cyklu byl do počátku roku 2018 fi losof a autor A2 Lukáš Likavčan, nyní je jím redaktor A2 Matěj 
Metelec.

V roce 2018 proběhly tyto diskuze:
8. 1. – Konec buržoazie
Hosté Ľuba Kobová, fi losofka, Martin Dokoupil Škabraha, fi losof
Moderoval Lukáš Likavčan, fi losof

20. 2. – Kontrarevoluce
Diskutovali Matěj Metelec, publicista, redaktor A2, Tereza Reichelová, reportérka

15. 5. – Světová revoluce ’68
Hosté Kristína Andělová, historička, Martin Vrba, fi lozof, redaktor A2
Moderoval Matěj Metelec, redaktor A2

31. 5. – Svoboda v umění a ve společnosti
Hosté Matěj Metelec, redaktor A2, Barbora Kašparová, teatroložka a publicistka, Rostislav Koryčánek, 
kurátor
Moderoval Matěj Nytra, člen dramaturgické rady DSB

14. 11. – Umění avantgardy, avantgarda umění
Hosté Martina Smutná, výtvarná umělkyně, Alexey Klyuykov, výtvarný umělec
Moderovala Anežka Bartlová, kritička umění

čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku a2
Projekt Čtenářského klubu A2 je diskusním večerem nad pozoruhodnými knihami celospolečenské-
ho významu, který rozšiřuje rubriku Recenze čísla (pravidelnou součást kulturního čtrnáctideníku 
A2, která refl ektuje současné novinky českého knižního trhu v širším sociálně-politickém kontextu) 
o reálný kontakt se současnými aktivními čtenáři, a umožňuje tak rozproudit diskusi mimo anonym-
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ní internetový prostor. Jedním z cílů projektu spuštěného v roce 2018 je i to, aby se literatura opět 
stala přirozeným zprostředkovatelem složitých a obtížně uchopitelných společensko-kulturních 
procesů pro nejširší a nejrozmanitější vrstvy společnosti. Organizováno s podporou MČ Praha 4.

6. 10. – Radikalita lásky
Diskusi moderoval Jaroslav Michl, překladatel knihy, hosty byli Mgr. Marcel Tomášek, MA, sociolog, 
a Mgr. Renata Androvičová, sexuoložka

20. 11. – Vzpomínka na Zemi
Moderoval Jiří G. Růžička, diskutovali Antonín Tesař a Jan Bělíček

11. 12. – Neviditelná vzpoura
Diskusi moderoval Lukáš Rychetský, diskutovali Pavel Šplíchal, Jakub Horňáček

další diskuse
16. 4. El Salvador a Roque Dalton
Kritický klub A2, Kavárna Potrvá 
Nad salvadorským číslem A2 diskutovali iberoamerikanisté Radek Buben a Michal Zourek. 
Moderoval Michal Špína, který následně s Matoušem Jaluškou přečetl překlady pražských básní 
Roqueho Daltona.

6. 7. Vydávání kulturních časopisů v současnosti
Literárny stan Martinus, 13:00, festival Pohoda, Trenčín
Diskutovali Lukáš Rychetský, Jan Bělíček, Lukáš Likavčan, Michaela Pašteková, moderoval 
Tomáš Hučko 

11. 7. Lekce z mladé poezie
Café Široko, České Budějovice
autorské čtení laureátů Ceny Jiřího Ortena 2017: Emma Kausc a Ondřej Macl

17. 11. O využití psychedelik v psychiatrii a péči o duševní zdraví
Moderovaná debata v rámci Festivalu ilustrace a komiksu v Galerii Hraničář, Ústí nad Labem
Hosté Ivana Špillerová, členka terénního týmu Centra duševního zdraví v Brně, Jindřich Jašík, 
autor autobiografi cké knihy Cesta ze schizofrenie, Vít Pokorný, fi lozof, Michaela Viktorinová, 
klinická psycholožka, moderátorka Martina Faltýnová
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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), 
Festivalu ilustrace a komiksu (Ústí nad Labem), ZinFestu (Trnava), festivalu dokumentárních fi lmů 
Ji.hlava (Jihlava), festivalu Pohoda (Trenčín). 

19. 5. The Ostrava Headphone Festival I
Antikvariát a klub Fiducia (Mlýnská 2, Ostrava 1)
A2, o. p. s., spolupořadatelem prvního ročníku sluchátkového festivalu v Ostravě

4. 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 redak-
ce i odměny autorů jsou bohužel stále podhodnoceny, což ztěžuje snahy o další zkvalitňování obsa-
hu. 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 fi nancování. Snaží se systematicky o zvyšo-
vání prodeje a čtenosti (a tím i dosahu listu ve společnosti) i o shánění kulturně zaměřené inzerce. 
Neustává v hledání nových sponzorů a modelů fi nancování, v současné ekonomické situaci však 
zůstává z podstatné části závislý na státních dotacích.

náklady a příjmy a2, o.p.s.

Viz příloha – rozvaha, výkaz zisku

Praha, 29. 6. 2019
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