A2
kulturní čtrnáctideník

výroční zpráva o činnosti a hospodaření a2, o. p. s.,
za rok 2020

1. o organizaci a2, o. p. s.
Těžištěm činnosti A2, o. p. s., je vydávání tištěného kulturního čtrnáctideníku A2 a provozování online
deníku A2larm.cz.
Kulturně zaměřený tištěný časopis A2 existuje od září roku 2005, nejdříve jako týdeník, od roku 2009 jako
čtrnáctideník. Oblasti zájmu pro A2 kulturní čtrnáctideník klíčové jsou literatura a ostatní druhy především
současného umění, živá kultura a kulturní politika. Informuje o spojitostech mezi aktuálním společenským
děním, kulturním vývojem a tendencemi uměleckého provozu a snaží se zohledňovat sociální i politické
aspekty kultury.
A2larm.cz vznikl v roce 2013 jako komentářový web kulturního čtrnáctideníku A2, od roku 2016 funguje
jako samostatný online deník. Přináší komentáře, rozhovory, reportáže, zprávy a analýzy z domova i ze světa, především se zaměřením na sociální tematiku (pracovní podmínky, bydlení, odborové organizace, dění
v zahraničí).
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 a vzdělávací akce.
A2, o. p. s., je společnost redaktorů a autorů, kteří nejsou závislí na konkrétním dárci či politické straně a na
své ekonomické i názorové nezávislosti si zakládají.
Do konce roku 2013 byl kulturní čtrnáctideník A2 i činnosti kolem něj 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.
Zakladatelé A2, o. p. s.: Lukáš Rychetský, Karel Kouba
Členové správní rady: předseda Lukáš Fairaisl, členové: Jan Hušek, Lukáš Rychetský, Karel Kouba, Veronika
Pehe, Jan Bělíček
Členové dozorčí rady: předsedkyně: Milena Bartlová, členové: Pavel Barša, Libuše Heczková, Petr A. Bílek,
Petr Fischer, Ondřej Slačálek
Ředitelka: Marta Martinová
Zasedání správní rady se konala 30. 7. a. 22. 12. 2020
Zasedání dozorčí rady proběhlo 22. 12. 2020

předmět činnosti a2, o. p. s.
– vydávání kulturního čtrnáctideníku A2, správa internetových stránek www.advojka.cz
– provoz on-line deníku www.a2larm.cz
– organizování přednášek, koncertů a literárních čtení
– realizace projektů na podporu všeobecné kulturní a společenské vzdělanosti
– podpora etnických, sociálních a kulturních menšin
– aktivní kritická reﬂexe literárního, výtvarného, hudebního, ﬁlmového a dramatického umění
– spolupráce s 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. 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.
V roce 2020 vyšlo 26 čísel a tři literární přílohy o osmi stranách – v čísle 10 literární příloha s ukázkami
z prozaických děl čtyř katalánsky píšících autorů a autorek (Joan-Lluís Lluís, Albert Villaró, Teresa Colom,
David Gálvez, Josep Pla, Jaume Cabré, Quim Monzó, Joan Margarit), v příloze v čísle 10 byli představeni
autoři a autorky nové polské prózy (Zyta Rudzka, Jakub Żulczyk, Aleksandra Zielińska, Martyna Bunda). Třetí
příloha v čísle 21 Český literární kánon po roce 1989 se skládala z představení knih, které za posledních
30 let redakce A2 považuje za nejdůležitější pro českou literaturu v oblastech prózy, poezie a esejistiky.
Čtrnáctideník 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.
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
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sociálních a ekologických 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 skoro 18 000 lidí, twitterový účet @ZkrA2tka sleduje asi 3800 lidí.

tematická čísla kulturního čtrnáctideníku a2 v roce 2020:
1 – Robert Kalivoda (2. 1. 2020)
2 – Válka (16. 1. 2020)
3 – Kulturní politika (29. 1. 2020)
4 – Kolonizace vesmíru (12. 2. 2020)
5 – Literatura pod Pyrenejemi (26. 2. 2020)
6 – Britcom (11. 3. 2020)
7 – Les (25. 3. 2020)
8 – Obrazy Boženy Němcové (8. 4. 2020)
9 – Sociální divadlo (22. 4. 2020)
10 – Současná polská literatura (6. 5. 2020)
11 – Odboj (20. 5. 2020)
12 – Kultura v karanténě (3. 6. 2020)
13 – Krajina (17. 6. 2020)
14 – Antifeminismus (1. 7. 2020)
15 – Výuka literatury (15. 7. 2020)
16 – Queer umění (29. 7. 2020)
17 – GTA (12. 8. 2020)
18 – Hegel (26. 8. 2020)
19 – Biograﬁcká literatura (9. 9. 2020)
20 – Maria Janion (23. 9. 2020)
21 – Český literární kánon po roce 1989 (7. 10. 2020)
22 – Krize vysokých škol (21. 10. 2020)
23 – Indie bojuje (4. 11. 2020)
24 – Co zbylo z Bílé hory (18. 11. 2020)
25 – Polární krize (2. 12. 2020)
26 – Zavřené galerie (16. 12. 2020)
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redaktoři
Šéfredaktor: Karel Kouba
Literatura: Blanka Činátlová, Karel Kouba, Michal Špína
Film: Antonín Tesař
Výtvarné umění: Natálie Drtinová
Divadlo, Esej, Rozhovor: Marta Martinová
Společnost: Lukáš Rychetský
Hudba a vedení vydání: Ondřej Klimeš a Jan Hušek
Recenze čísla: Matěj Metelec
Báseň čísla vybírají: Michaela Velčková, Michal Špína, Petr Borkovec, Elsa Aids
Editorka: Věra Becková
Web: Jiří G. Růžička
Graﬁka a sazba: Lukáš Fairaisl
Výběr galerie: kolektiv core.pan (do č. 1), Lucie Rosenfeldová a Marie Lukáčová (od č. 2)
Obálky, ilustrace a výtvarná podoba: Nikola Hoření, Jakub Hrdlička, Alexey Klyuykov, Martin Kubát,
Lucie Lučanská, Marie Lukáčová, Nikola Logosová, Eva Maceková, Barbora Műllerová, Alice Nikitinova,
Stanislav Setinský

členové zajišťující provoz redakce
Manažerka: Líza Urbanová
Inzertní a mediální specialista: Kristýna Břečková
Distribuce + propagace: Nicolas Kourek
Fundraising: Eva Sýkorová

ﬁnancování a2 kulturního čtrnáctideníku:
Financování projektu A2 kulturní čtrnáctideník má na starosti manažerka Líza Urbanová. Redaktoři a pracovníci A2, o. p. s., jsou všichni placeni formou autorských honorářů a DPP. A2 kulturní čtrnáctideník 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. V roce 2020 čerpal dotace z programů Ministerstva kultury ČR (Literatura, Výtvarné
umění, Hudba), Státního fondu kultury (rubrika Divadlo, kniha Post-), Magistrátu hl. m. Prahy (hudební
cyklus A2+) a MČ Praha 4 (Čtenářský klub A2 kulturního čtrnáctideníku). Projekt Dopady koronavirové
pandemie realizovaný společně s redakcí a2larm.cz podpořila Nadace Rosy Luxemburgové, tatáž nadace
podpořila též vznik tematického čísla A2 kulturního čtrnáctideníku Indický aktivismus.
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online deník a2larm.cz
V roce 2020 uplynulo sedm let existence online deníku a2larm.cz. V tomto roce se stabilizoval počet čtenářů
na 350 tisíc unikátních uživatelů měsíčně a počet zobrazených stránek měsíčně je průměrně 910 tisíc. Publikují
se zde především společenské komentáře, analytické i investigativní texty, rozhovory, reportáže a krátké aktuální
zprávy ze světa i z domácí politiky a společnosti. A2larm si rychle získal stálý okruh čtenářů a během sedmi let
sleduje jeho facebookové stránky přes 31 500 čtenářů. Přítomný je ale i na Twitteru (7500 sledujících) a Instagramu (6900 sledujících). V roce 2020 web A2larm s podporou Nadace Rosy Luxemburgové publikoval cyklus
reportáží a analytických textů s názvem Bydlení je nad zlato, v níž zkoumal krizi bydlení v jednotlivých evropských
metropolích a porovnával situaci v zemích tzv. visegrádské čtyřky se situací v Berlíně, Vídni nebo Barceloně. Projekt
vyšel také jako speciální elektronická brožura v české i anglické verzi. Společně s A2 kutlurním čtrnáctideníkem
realizoval sérii online diskusí Dopady koronavirové pandemie v Česku, rovněž za podpory Rosa Luxemburg Stiftung.
Za ﬁnanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Alarm realizoval také sérií reportáží Rok nula, která
se věnovala chronickým a dlouhodobě neřešeným problémům české společnosti v oblasti sociálního systému,
zdravotnictví, školství nebo kultury. Reportáže doplnily také podcastové rozhovory s odborníky na daná témata.
Rok 2020 se nesl také ve znamení bohaté multimediální produkce. Alarm uvedl hned několik nových podcastových sérií (Redneck, Kvóty, Kolaps), které si postupně získali velmi stabilní posluchačkou základnu.
Každý díl si na všech streamovacích platformách dohromady pustí mezi třemi až čtyřmi tisíci lidí. Podcast
Redneck se zaměřuje na americkou politiku a společnost a v uplynulém roce se věnoval především dění
kolem prezidentských voleb. Podobně je na tom podcast Kolaps, který se formou rozhovoru s hostem věnuje
aktuálním tématům domácího i světového dění. Feministický podcast Kvóty Apoleny Rychlíkové je zase
založený na rozhovorech výhradně s ženami z různých oborů a profesí.
Alarm spolupracuje se zahraničními kulturními organizacemi a iniciativami, např. polská Krytyka Polityczna,
maďarský časopis Mérce, slovenský kulturní časopis Kapitál, britské médium Open Democracy, nebo americký
časopis Jacobin. S těmito redakcemi si volně vyměňuje články, konzultuje některá témata a také experty
vhodné pro právě zpracovávané články. Texty našich redaktorů se objevily například v britském Guardianu,
Jacobinu, Krytyce Polityczne a dalších zahraničních médiích. V roce 2020 se Alarm stal také součástí široké
mezinárodní sítě světových progresivních médií pod hlavičkou Progressive International, kde spolupracuje se
zahraničními médii jako italský deník Internazionale, francouzský online deník Médiapart, britské platformy
Novara Media, Open Democracy nebo americký časopis The Nation.

redakce a2larmu:
Šéfredaktor: Jan Bělíček
Redaktoři: Saša Uhlová, Pavel Šplíchal, Apolena Rychlíková, Veronika Pehe, Táňa Zabloudilová, Matěj Schneider
Editoři: Jan Hušek, Ondřej Klimeš, Michal Špína
Finanční manažerka: Líza Urbanová
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Inzerce a mediální partnerství: Kristýna Břečková
Produkce, sociální sítě, administrace e-shopu a péče o dárce: Ondřej Bělíček
Finance: Rozpočet A2larmu je nezávislý, je pokryt dary od čtenářů, sponzorů a z příjmů z inzerce. Projekty
Bydlení je nad zlato a Dopady koronavirové pandemie podpořila Nadace Rosy Luxemburgové. Projekt Rok
nula ﬁnančně podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů Alarmu jsou
dary od individuálních dárců, které deník získává prostřednictvím pravidelných kampaní na fundraisingovém portálu Darujme.cz. V roce 2020 proběhly celkem tři kampaně, které Alarmu přinesly příjmy vyšší než
1 800 000 Kč, což je téměř 70 % veškerých rozpočtových příjmů. Rok 2020 otevřela kampaň Společně jsme
slyšet, za kterou následoval start dlouhodobé kampaně Předplaťte si Alarm, která je aktivní dodnes. V závěru
roku pak následovala ještě kampaň Deník zadarmo není zadarmo. Všechny kampaně mají pomoci k dlouhodobé udržitelnosti mediálního projektu, který se během daného roku vyvinul z on-line deníku do podoby
moderní multimediální platformy. Dárci mohou vždy přispívat dvěma způsoby - jednorázovým příspěvkem
nebo trvalým příkazem. Při péči o dárce Alarmu se snažíme motivovat čtenáře především k pravidelnému
dárcovství, které poskytuje redakci stabilitu v plánování budoucích aktivit a rozvoji obsahu. Pravidelné příspěvky se na celkově vybrané částce podílely z 80 %, ty jednorázové pak činily 20 %. V meziročním srovnání
Alarm v roce 2020 vybral o třetinu více peněz než v předchozím roce.

koncertní cyklus a2+
Ke stálému provozu A2, o. p. s., patří organizování hudebních akcí, koncertů a festivalů. Již osmý rok pokračoval hudební cyklus A2+, jehož cílem je vytvářet a udržovat v chodu pestrou přehlídku soudobé experimentální
hudby, a to jak zahraniční, tak i domácí provenience. Důraz je kladen na tu nejživější, neetablovanou část
současného hudebního dění, které se na rozdíl od již prověřených jmen nedostává takové podpory, jakou
si zaslouží, aby se mohla plnohodnotně rozvíjet. Pro domácí hudebníky představuje cyklus A2+ příležitost
k navázání užitečných kontaktů, díky nimž mají možnost například koncertovat v zahraničí nebo vydávat
desky u zahraničních vydavatelství. V roce 2020 došlo v důsledku prakticky celoroční pandemické situaci
ke značnému omezení počtu koncertů cyklu. Projekt podpořily MČ Praha 4 a MHMP.

program
A2+ #96 Buchanan / Conca / Vrba // Skovka
POTRVÁ
2. 2. 2020 20:00
A2+ #97 Mikko Savela & Paul Gründorfer // TM
Punctum – Krásovka
28. 2. 2020 20:00
A2, Na Květnici 700/1A, 140 00 Praha 4, Czech Republic, t. +420 222 510 205, www. advojka.cz
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A2+ #98 Rouilleux, Ruinu, DJ Dáseň, The Ruin of Ruins
Punctum – Krásovka
19. 6. 2020 20:00
A2+ #99 Lionel Dixit (CZ), Ragequit (FR) + DJ Krach
Underdogs’
19. 9. 2020 20:00

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 do počátku roku 2018 ﬁlosof a autor A2 kulturního čtrnáctideníku Lukáš Likavčan,
nyní je jím redaktor A2 kulturního čtrnáctideníku Matěj Metelec.
V roce 2020 proběhly tyto diskuze:
31. 1. – Co dělí naši společnost?
Shoda základních východisek naprosto nemusí stačit k tomu, abychom byli schopni spolu komunikovat, třeba
ve vlastní rodině. Ale co když ani tato shoda není k mání? Ti, s nimiž se názorově rozcházíme, jsou ale většinou
také na nějaké úrovni „naši“ – naši kolegové z práce, naši sousedé, naši spoluobčané. Překvapení, že existují
špatně placená zaměstnání, s kterým české elity reagovaly na sérii reportáží novinářky Saši Uhlové Hrdinové
kapitalistické práce, se přehoupla do rezignace, s níž se v posledních letech stalo zvykem mluvit v souvislosti
s Českou republikou o rozdělené společnosti. Máme Česko A a Česko B, „pražskou kavárnu“ a voliče Zemana,
progresisty a fóbíky. Zdánlivě neprostupné bubliny na sebe narážejí a než se během krátké chvíle oddělí,
dochází k rozhořčeným půtkám, kterým jsme si už i my zvykli říkat „kulturní války“. Jejich liniím, ale také
možnostem, jak je překonat, se věnuje ve své aktuální knize Slepé skvrny sociolog a publicista Daniel Prokop.
Tito dva hosté se pokusili odpovědět na otázku implicitně nastolenou inscenací: co dělí naši společnost?
Diskutovali Saša Uhlová, redaktorka Alarmu, Daniel Prokop, sociolog, moderoval Matěj Metelec, publicista
a redaktor A2 kulturního čtrnáctideníku.
24. 9. 2020 – Nerůst?
Debata nejen k premiéře hry Vnímání.
Diskutovali Kateřina Smejkalová, politoložka a publicistka, Prokop Hapala, fyzik, moderoval Matěj Metelec,
publicista a redaktor A2 kulturního čtrnáctideníku.
A2, Na Květnici 700/1A, 140 00 Praha 4, Czech Republic, t. +420 222 510 205, www. advojka.cz
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čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku a2
Projekt Čtenářského klubu A2 je diskusním večerem nad pozoruhodnými knihami celospolečenského významu, který rozšiřuje rubriku Recenze čísla (pravidelnou součást kulturního čtrnáctideníku A2, která
reﬂektuje současné novinky českého knižního trhu v širším sociálně-politickém kontextu) o reálný kontakt
se současnými aktivními čtenáři, a umožňuje tak rozproudit diskusi mimo anonymní internetový prostor.
Organizováno s podporou MČ Praha 4.
10. 9. 2020 Výuka literatury – Vysoká škola kreativní komunikace
Výuka literatury na českých školách je stále literární vědou, zdá se, netknutá. Patří vůbec teorie k výuce literatury? A jak souvisí se čtenářskou zkušeností? Je státní maturita skutečně tím nejzásadnějším problémem, který
ovlivňuje výuku literatury? A proč by měla být schopnost uvažovat o literatuře součástí středoškolské výuky?
Hosté Petr Bílek, Andrea Králíková, Jiří Koten. Moderovala redaktorka A2 kulturního čtrnáctideníku Blanka
Činátlová.
18. 11. 2020 Biograﬁcká literatura ONLINE
Biograﬁcké texty, jež svou různorodostí unikají žánrovým i stylistickým požadavkům, se těší mimořádnému
čtenářskému zájmu. Bouře, kterou rozpoutala letní přemítání o Novákově životě a době Milana Kundery,
a návštěvnost, jíž se v českých kinech těší biograﬁcké ﬁlmy, budí dojem, že životopisu rozumí každý. V čem
spočívá obliba biograﬁckých žánrů? Vábí nás bulvární skandalizace či precizní faktograﬁe? Věříme, že život
konkrétního člověka opravdu zrcadlí dobu, v níž žil? Lze autenticky a pravdivě vůbec vyprávět životy těch
druhých? A jakou hodnotu má v éře po „smrti autora“ biograﬁcké čtení literárního textu?
Hosté Jakub Češka, Jan Kolář, Antonín Tesař, moderovala redaktorka A2 kulturního čtrnáctideníku Blanka
Činátlová.

online debatní série a2+alarm
dopady koronavirové pandemie v česku
Podpořeno Rosa Luxemburg Stiftung.
Kulturní karanténa v krajích
26. 5. 2020 18:00
Opatření zamezující šíření Covid-19 dopadla citelně zvlášť na kulturní instituce – divadla, galerie či pořadatele hudebních festivalů. Ministerstvo kultury zareagovalo na vzniklou situaci relativně pružně, na
druhou stranu řada organizací i jednotlivců je do značné míry závislá na podobě grantové politiky krajů
a obcí. Ekonomická krize způsobená koronavirem ještě ani nezačala a už se začínají objevovat hlasy volající
po nutnosti škrtů a šetření právě v kultuře, která přitom z rozpočtových koláčů ukrajuje fakticky marginální
A2, Na Květnici 700/1A, 140 00 Praha 4, Czech Republic, t. +420 222 510 205, www. advojka.cz
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částky. Austerity politika by přitom byla pro většinu nezávislé kultury v regionech likvidační. Jak postupují
různé kraje k řešení koronavirová krize v oblasti kultury? Co krize ukázala ohledně existujícího ﬁnancování
kulturních institucí? Váží si kraje své kultury?
Diskutovali: Barbora Hodonická, Aleš Loziak, Jan Žůrek, moderovala Kristýna Břečková
Knižní trh v koronakrizi
2. 6. 2020 18:00
Když na český a slovenský knižní svět náhle dopadla mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti
s epidemií koronaviru, obnažila některé rozpory, o kterých se v radostné atmosféře probíhající konjunktury nahlas nemluvilo. Zvlášť zřetelně vyvstaly rozdíly mezi pozicemi malých, středních a velkých
nakladatelských domů. Knižní trh patří k oblastem, kde dochází k tzv. vertikální integraci, tedy spojení
role nakladatele, distributora a sítě knihkupectví pod jednu firmu. Naproti tomu jsou malí a střední
nakladatelé vystaveni tlaku distributorů na snižování vlastní marže, kterému jen těžko mohou vzdorovat. Důsledkem je i tlak na homogenizaci nabídky, patrný zvlášť v menších městech, kam se tituly
menších nakladatelů často vůbec nedostanou. Stane se pandemie příležitostí něco na tom změnit, nebo
naopak zabetonuje stávající stav? A co udělá ekonomická krize, kterou všichni s obavami vyhlížíme,
s knižním trhem?
Diskutovali: Helena Černohorská, Ferči Malík, Barbora Baronová, moderoval Jiří G. Růžička
Péče v první linii
9. 6. 2020 18:00
Koronavirová krize odhalila, jak hluboce podﬁnancovaná je oblast péče. Najednou tleskáme z oken zdravotním sestrám, solidarizujeme s pracovnicemi v domovech důchodců, řešíme, kdo zůstane s dětmi doma
za 60 (nyní už 80) procent platu. Ukazuje se, že péče ve všech svých podobách je pro bezpečnost a stabilitu
společnosti klíčová. Jak ale zajistit, aby se po opadnutí krize problémy ještě nezvětšily a aby to nebyly ženy,
kdo na to nejvíce doplatí?
Diskutovali: Petra Selingerová, Petra Ezzeddine, Johanna Nejedlová, moderovala Saša Uhlová
Město bez turistů – město bez lidí?
16. 6. 2020 18:00
Prázdná Praha byla jedním z prvních, skutečně viditelných dopadů globální pandemie. O tom, že Airbnb
představuje bezpečnostní hrozbu, dokázal otevřeně mluvit i Andrej Babiš. Co skutečně představuje fenomén
overturismu a jak mu efektivně čelit? Jaké dopady na místní obyvatele a obyvatelky má a jaká opatření
bychom měli prosazovat, aby města jako Praha dostala turismus pod kontrolu?
Diskutovali: Petr Městecký, Vít Masare, Kateřina Smejkalová, moderovala Apolena Rychlíková
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Evropský Green Deal jako šance na restart ekonomiky?
23. 6. 2020 18:00
Celá řada zemí Evropské unie uvažuje o tom, že by plánovaný Green Deal pro Evropu mohl být ideálním
stimulem pro evropskou ekonomiku zasaženou současnou ekonomickou krizí. Prostředky z unijního rozpočtu
by mohly vytvořit veřejné zakázky a stimulovat zaměstnanost v členských zemích EU. Evropa by tak zároveň
mohla přispět k snižování emisí CO2 a k řešení klimatické krize. Odpůrci tohoto plánu tvrdí, že není čas
na zbytečnosti a je potřeba učinit zásadní investice do evropských ekonomik, aby se dokázaly vypořádat
s nastupující recesí. Mohl by být Green Deal nadějí pro Evropu nebo naše naděje spíše nenaplní?
Diskutovali: Anna Kárníková, Vojtěch Pecka, Iva Zvěřinová, moderoval Jan Bělíček
Jak pandemie promění svět práce?
30. 6. 2020 18:00
Přestože dnes politici mluví o tom, že se naše společnost brzy vrátí k normálu, koronavirová pandemie
pravděpodobně navždy promění celou řadu aspektů naší reality. Těžko si představit, že nucené home-oﬀicy
nebo pracovní videokonference nepromění podobu českého zaměstnávání. Křehkost lidského organismu
možná přivede řadu zaměstnavatelů také k otázce automatizace práce. Zvláštní postavení může získat i tzv.
gig economy. Tyto změny nabízí celou řadu pozitiv, ale jejich dopad může být také negativní. Větší ﬂexibilita práce znamená také větší nejistotu a prekarizaci, částečné úvazky a režim OSVČ zase představují nižší
ochranu zaměstnanců v pracovně-právních sporech. Jak bude vypadat svět práce v blízké budoucnosti? A co
můžeme dělat proto, aby byly změny k lepšímu?
Diskutovali: Jan Bittner , Eva Nováková, Tomáš Tožička, moderoval Pavel Šplíchal

další akce
Během roku 2020 se A2 kulturní čtrnáctideník prezentoval na těch akcích, jejichž konání neohrozila protipandemická opatření: na bratislavském Braku, Bratislavském knížném trhu, Knihexu, olomouckém festivalu
LITR, táborském Tabooku, při online prezentaci „arktických“ čísel časopisů A2, PLAV a Geograﬁcké rozhledy.

4. náklady a příjmy a2, o. p. s., celkově
Viz příloha – rozvaha, výkaz zisku

Praha, 29. 6. 2021
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