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United Arts & Co. z.s.
Marciho 711/10
108 00 Praha 10 - Malešice
IČ:04447611
DIČ:CZ04447611
 
Právní forma: spolek
Datum vzniku: 7. listopadu 
2015
Spisová značka: L 63545 
vedená u Městského soudu v 
Praze

ÚČEL SPOLKU:

Účelem spolku je vývoj, vznik a provozování kulturních a 
kulturně-vzdělávacích akcí (a to především divadelních 
představení) se zaměřením na akrobacii, gymnastické disciplíny a 
nový cirkus, včetně zajišťování podmínek pro potřebný nácvik a 
rozvoj členů a účastníků. Dále trenérská, vzdělávací a 
popularizační činnost v oblasti akrobacie a gymnastických sportů.

Zapsaný spolek United Arts & Co. z.s. je nástupnická organizace 
společnosti United Arts s.r.o.. Po roce 2015 od ní mj. přebírá 
projekt Losers Cirque Company, zabývající se vývojem a realizaci 
divadelních inscenací, dále lektorskou a trenérskou činností 
stejně jako pokračuje v další umělecké činnosti společnosti 
United Arts s.r.o..

 

Nejvyšší orgán spolku je 
výbor, který má dva členy:

PETR HORNÍČEK
Voříškova 569/12
623 00 Brno

ZDENĚK MORAVEC
Lesní 2005/8
678 01 Blansko

Každý člen výboru zastupuje 
spolek vůči třetím osobám 
samostatně.
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United Arts & Co. z.s. je nezisková společnost zajišťující 
aktivity divadelní a umělecké skupiny / uskupení s názvem 
Losers Cirque Company, která se zabývá zejména tvorbou 
incenací pohybového divadla nebo novocirkusových 
představení. 

Skupina byla založena v roce 2012 Petrem Horníčkem a 
Zdeňkem Moravcem. Skupinu tvoří stálý tým cca 30 herců, 
tanečníků a akrobatů, který si zve ke spolupráci další 
výrazné umělce z různých oborů. Vznikají tak multižánrové 
divadelní představení kombinující divadlo, pohybové 
divadlo, tanec, akrobacii a moderní technologie - tedy 
jedinečné projekty, které mají ambici obstát v konkurenci 
se zahraničními inscenacemi. 

V současné době má Losers Cirque Company na repertoáru 9  
úspěšných představení – The Loser(s) (2014), Wall(s) & Handbags 
(2015), Beach Boy(s) (2016), Kolaps (2017), Vzduchem (2018), Ego 
(2018), Heroes (2019) a Mimjové (2020) a Kabaret Naživo (2020 
online).

Do konce roku 2019 neměl spolek domovskou scénu  a tak 
hostoval v Praze v divadlech La Fabrika, a Divadlo na Fidlovačce, 
Dále pravidelně hostuje v regionech a na českých a zahraničních 
festivalech. 
Na sklonku roku 2019 spolek United Arts vyhrál výběrové řízení na 
provozování Branického divadla, které se od  roku 2020 stalo 
jejich domovskou scénou.

V roce 2020  spolek odehrál 53 představení. 

Kromě tvorby a realizace divadelních představení spolek pořádá 
pravidelné pohybové workshopy pro veřejnost a spolupracuje při 
organizaci akcí na klíč. 

Spolek je pravidelným příjemcem grantů jak z Magistrátu 
hlavního města Prahy, tak i z Ministerstva kultury. 
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2. ČINNOST SPOLKU V ROCE 2020
V roce 2020 odehrál spolek Losers Cirque Company 53 představení, které 
vidělo téměř 12 tisíc diváků, jak v Čechách, tak i v zahraničí.

Většina představení odehraných v Praze se uskutečnila v Divadle na 
Fidlovačce a v populárním kulturním prostoru La Fabrika.

Rok 2020 byl pro všechny kulturní subjekty velmi náročný a podstatná z něj 
se nesla ve znamení koronavirových bezpečnostních opatření. V období 
zavřených sportovišť a posiloven skupina Losers Cirque Company pod 
hlavičkou Losers Academy pravidelně několikrát týdně nabízela online lekce 
protahování, jógy či párové gymnastiky. 

V létě 2020 se skupina stala stálými hosty Národní galerie v rámci projektu 
Anežka Live v Anežském klášteře. Odehráli jsme zde 4 celovečerní 
představení a uspořádali jsme několik workshopů párové akrobacie v 
gotických zahradách. Všechna představení Losers Cirque Company byla 
zcela vyprodaná a dala základ dlouhodobé spolupráci s Národní galerií. 
Vznikl také nádherný a technicky velmi náročný spot se členy Losers Cirque 
Company v hlavních rolích, který slouží jako videopozvánka do galerie. 

INSCENACE HEROES

DAN BÁRTA / ENDRU / JEN HOVORKA / LOSERS CIRQUE COMPANY
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Zveřejněn byl po znovuotevření kulturních subjektů v roce 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=1qEdxM5B7ZQ 

Slavnostní otevření domovské scény Losers Cirque Company v bývalém 
Branickém divadle se původně mělo uskutečnit v březnu, nakonec bylo 
přesunuté na září 2020. Divadlo BRAVO! poprvé přivítalo diváky a nabídlo 
pestrý program pro veřejnost zdarma. Až do druhé vlny lockdownu zde 
skupina pravidelně vystupovala.

Uspořádali jsme také několik streamovaných kulturních večerů pro 
příznivce nového cirkusu prostřednictvím nejrůznějších online platform. 
Náš vůbec největší projekt ve virtuální podobě nesl název Kabaret bravo 
naživo. Jednalo se o zčásti streamovaný a z části předtočený celovečerní 
snímek s mnoha akrobatickými čísly, tanečními vystoupeními a humornými 
skeči s názvem Kabaret Bravo naživo, který se dočkal několika repríz.
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https://www.youtube.com/watch?v=1qEdxM5B7ZQ


2. LOSERS AKADEMIE

V roce 2020 se i nadále členové spolku věnovali výukové a lektorské 
činnosti pro veřejnost. Pořádáme jednorázové lekce a workshopy i 
pravidelné kurzy párové akrobacie, gymnastiky nebo tance. 

Našich kurzů se většinou účastní páry ve věku 20 - 30 let, ale máme 
i mladé účastníky od 8 let. Kurzy probíhají pravidelně každý týden a 
každou lekci navštěvuje přibližně 30 osob. 

V roce 2020 jsme kromě pravidelných lekcí realizovali díky 
restrikcím 31  workshopů, na kterých byla průměrná návštěvnost 15 
účastníků. 

Celkem se  všech lekcí  zúčastnilo více než 600 lidí.
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3. REPERTOÁR
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4. TÝM

UNITED ARTS & CO. z.s.

Vzhledem ke skutečnosti, že náš repertoár 
se rok od roku rozšiřuje, přibíráme i nové 
členy do souboru. Stálý tým performerů se 
rozrůstá o nové talentované akrobaty, 
tanečníky a herce a stejně tak se i rozšiřuje 
inscenační tým. 

Účinkující:

Petr Horníček, Lukáš Macháček, Jindřich 
Panský, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, 
Kryštof Unger, Ondřej Havlík (EnDru), 
Kristýna Stránská, Martina Illichová, Nikol 
Kopáčová, Jana Telcová, Zuzana 
Havrlantová, Ondřej Ligiera, Jiří Bělka, Mates 
Petrák, Josefina Horníčková, Vladimír Mikláš, 
Igor Ochepovsky, Michal Heriban, Tomáš 
Pražák, Michael Nosek, Miloš Klápště, Lukáš 
Mutňanský, Adam Rameš, Martin Scháňka, 
Sára Stoulilová, Josefina Ester Vandasová, 
Martin Smrž, Ivona Szantová, Petr Dlugoš, 
Kamil Sghaier, Lukáš Borik, Petr Dvořák, 
Šárka Tětěruková, atd.

Inscenační tým:

Zdeněk Moravec, Petr Horníček, Matěj 
Randár, Eva Tázlerová, Martin Pluhař, Michael 
Bláha, Karel Mařík, Amar Mulabegovič, Jan 
Šíma, Matyáš Ramba, Linda Rančáková, 
Radim Vizváry, Daniel Špinar, SKUTR - Lukáš 
Trpišovský, Martin Kukučka, Tomsa 
Legierski, Matyáš Ramba, Petra Vlachynská, 
Lucie Červíková, Vladimír Mikláš, Josefina 
Žampová, Kirill Yakovlev a další.
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5. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

United Arts & Co. z.s. je neziskovou organizací.  Hlavní 
ekonomickou činnosti spolku je výroba, vývoj divadelních 
představení skupiny Losers Cirque Company a jejich 
reprízování. Tato činnost tvoří 61% obratu společnosti. 

Malou část cca 3% tvoří lektorská a trenérská činnost v 
oblasti gymnastických a akrobatických disciplín. 

V roce 2020 přibyla tak správa a provozování Branického 
divadla nyní Divadla Bravo!. generující 19% obratu s 
předpokladem výrazného růstu v následujících letech. 

Rok 2020 byl z velké míry ovlivněn zásahem pandemie 
nemoci Covid-19.  Ve velké části roku nebylo možné hrát 
divadelní představení a provozovat divadlo pro veřejnost. 

V průběhu roku jsme museli zrušit více jak 66 
představení .

Vzhledem k nejistotě bylo velmi obtížné jakkoliv planovat 
provoz společnosti. 

Nemožnost hrát a tedy vykonávat ekonomickou činnost 
přinášela nejen problémy s chybějícími příjmy z prodeje 
vstupenek, ale především dolehla na naše partnery  
(zejména hostující divadla a ticketingové agentury), kteří 
se dostávali do platební neschopnosti a zadržovali naše 
prostředky potřebné pro provoz. 

Dále generovala enormní administrativní zátěž při 
přesouvání a rušení termínů inscenaci a jednání s 
obchodními partnery a diváky. 

Situace byla o to horší, že rok 2020 měl být první 
sezonou  v novém prostoru. Otevření divadla bylo 
finančně i produkčně velmi náročné, budova nebyla delší 
dobu používána a ve stávajícím stavu byla pro provoz 
nevhodná. Svépomocí jsme několik měsíců budovu 
opravovali, investovali do renovací, vybavení a 
nastartování celeho provozu. 
 
Jako nezisková organizace běžně nevytváříme provozní 
rezervy, výše zmíněné naklady jsme pokryly spoluprací se 
společnosti United Arts s.r.o., která zajistila dočasný 
nákup veškerého technického vybavení divadla o celkové 
hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH.

Na nastartování provozu divadla jsme uspořádali 
crowdfundingovou kampaň na serveru HitHit.cz. 
Podařilo se nám vybrat více než 1 mil. Kč. 

V neposlední řadě jsme složitou situaci zvládli díky 
podpoře a dotacím z Magistrátu hlavního města Prahy, 
Ministerstva kultury a z Městské části Praha 4.

Přestože situace byla velmi vážná nedostali jsme se v 
roce 2020 do platební neschopnosti vůči našim 
zaměstnancům a dodavatelům.

Kvůli nemožnosti hrát tvořily tržby ze vstupného pouze 
22% našich příjmů, cože je oproti loňsku výrazný pokles. 
Tento výpadek byl vykompenzován granty a dotacemi, 
které tvořily 41% příjmů. 

V roce 2020 byl výsledek hospodaření spolku United Arts 
zisk 91 tis. Kč. 

Neboť nebylo jasné kdy budeme znovu fungovat v 
běžném režimu a bez omezení reprízovat naše 
představení museli jsme vytvořit finanční rezervy 
pokryvajici naklady alespoň na první 4 měsíce roku 2021. 

Toho jsme dostali tak, že společnost United Arts s.r.o. 
nakoupila technické vybavení divadla Bravo celkově za 
cca 1,5 mil. Kč bez DPH a dale jsme nevyužili prostředky z 
HitHit kampaně v objemu 1 mil. Kč. Tyto závazky vůči 
přispěvatelům kampaně a společnosti United Arts s.r.o. 
chceme vyrovnat po obnovení běžného provozu v 
následujícím roce.

Spolek United Arts & Co. z.s. v roce 2020 zaměstnával 
zhruba 90 spolupracovníků z toho většina jsou výkonní 
umělci nebo profese potřebné k zajisteni technickeho 
provozu divadla.

Na následující straně je uveden základní rozpad příjmů a 
výdajů společnosti v roce 2020.

Zdeněk Moravec
Ekonomický a technický ředitel
United Arts & Co. z.s.
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6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020

Celkové příjmy: 8 447 tis. Kč
Celkové náklady:  6 296 tis. Kč

Výsledek hospodaření: +2 151 tis. Kč
Závazky převedené do 2021  1 545 tis. Kč

Nerozdělený zisk 
z minulých let: +4 tis. Kč

Meziroční nárůst obratu: +13%

2 nové inscenace
53 odehraných představení (31 v  Praze)
31 uspořádaných workshopů

66 zrušených představení kvuli pandemicke 
situaci 

Struktura příjmů spolku United Arts & Co.:

Granty a dotace: 3 470 tis. Kč
Vstupné: 1 834 tis. Kč
Hostování: 1 791 tis. Kč
Workshopy: 85 tis. Kč
Ostatní: 1 266 tis. Kč

Podíl příjmu z dotací tvoří 41%.

Struktura nákladů spolku United Arts & Co.:

Nájmy:
Nájmy prostor:  471 tis. Kč
Energie: 141 tis. Kč
Pronájem technického vybavení: 207 tis. Kč

Personální náklady:
Autorské honoráře: 154 tis Kč 
Honoráře výkonných umělců: 1 417 tis. Kč
Honoráře technických profesí: 804 tis. Kč
Produkce: 701 tis. Kč
Mzdy: 708 tis. Kč

Materiál a ostatní:
Scénografie, drobné scénické vybavení: 235 tis. Kč
Grafika PR, marketing, propagace: 607 tis. Kč
Ostatní: 924 tis. Kč
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7. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
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8. ROZVAHA
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9. SLOVO NA ZÁVĚR

Začátek roku 2020 jsme věnovali veškerou svou energii do příprav na 
otevření naší nové scény v bývalém Branickém divadle. Vtiskli jsme mu 
nový název Divadlo BRAVO! a vlastními silami jsme se pustili do základních 
úprav sálu i ostatních prostor divadla. Svépomocí jsme všechny tyto 
prostory nově vymalovali, investovali jsme do nové zvukové aparatury a 
světel, která nám na scéně chyběla. Plánované otevření však předběhl první 
lockdown, a tak jsme své plány museli od základu změnit.

V období pandemie jsme v rámci možností pokračovali v trénování, rozdělili 
jsme tým na menší skupiny a využili jsme divadlo jako tréninkovou halu. 
Během této doby se nám podařilo připravit na divadelní prkna nové členy 
Losers Cirque Company a vytvořili jsme mnoho pohybového materiálu, 
který jsme v budoucnu plánovali zařadit do nových představení.

Přes léto jsme měli opět možnost vystupovat před publikem. Vyjeli jsme 
opět se svými staršími představeními na letní scény mnoha českých 
festivalů a slavností jak v Praze, tak po celé České republice. Znovuotevření 
letních scén nám přineslo také výjimečnou možnost spolupráce - společně 
se souborem Cirk La Putyka jsme vytvořili velkolepé představení Be 
Together, kterým byl zahájen festival Letní Letná.
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Na sklonku léta už jsme veškerou pozornost opět věnovali Divadlu BRAVO!, které bylo 
v polovině září slavnostně otevřeno. Odstartovali jsme Dnem otevřených dveří, 
příchozí si mohli prohlédnout veškeré prostory divadla, podívat se na ukázky z našich 
představení, zúčastnit se debaty s vedením divadla a poslechnout si koncert. Týden 
po otevření jsme uvedli premiéru rodinného představení MiMJOVÉ (která byla stejně 
jako otevření divadla přesunuta z března) a optimisticky jsme plánovali další reprízy. 
Bohužel, po necelých dvou týdnech provozu divadla jsme byli z důvodů lockdownu 
nuceni opět zavřít.

Nezbývalo tedy nic jiného, než se opět vrhnout na trénování. Mnoho členů skupiny se 
v této době začalo věnovat novým akrobatickým disciplínám jako je např. cyrwheel 
nebo strapsy. Během této části lockdownu tak vzniklo několik zajímavých vystoupení 
a čísel, která jsme chtěli předvést co nejdříve divákům. A tak vznikl projekt Kabaret 
BRAVO NAŽIVO, kterým jsme chtěli opět pozvat diváky do našeho divadla, tentokrát 
však on-line. Live stream proběhl v polovině prosince a poprvé se na realizaci podíleli 
také všichni noví členové našeho týmu.

Rok 2020 byl nejen pro nás, Losers Cirque Company, ale pro všechny ostatní divadelní 
a umělecké spolky velkou výzvou, zkouškou naší vytrvalosti a nasazení a jsme rádi, že 
jsme ho ustáli. Ba co víc, přinesl nám spoustu dalších možností, které bychom při 
„normálním“ chodu skupiny nemohli realizovat. Soustředili jsme se na trénování a 
zkoušení nových akrobatických triků, začlenili jsme do našeho týmu několik nových 
tváří, novou generaci „Loserů“, která se během roku 2021 chystá na svou první 
premiéru. Díky celému našemu týmu, jsme i s malým rozpočtem zvládli zvelebit a 
pozměnit prostory Divadla BRAVO! tak, aby v něm našim divákům bylo dobře a rádi se 
k nám vraceli.  
HA - HU!

Petr Horníček
Umělecký ředitel souboru
Losers Cirque Company


