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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

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.

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..
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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 11  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), Konkurz 
(2021), Grandiózní (2021).

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 2021  spolek odehrál 92  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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Ač ani rok 2021 nebyl pro kulturu a kulturní projekty 
příznivý, podařilo se nám realizovat hned dvě premiéry. 
Začátkem června, na festivalu Cirk Uff, mělo premiéru 
představení s názvem KONKURZ - Akrobatická show 
pestrá jako skupina uchazečů. Představení, ve kterém 
o vítězi rozhodnou sami diváci. Režie se ujal Petr 
Horníček a choreografii stvárnil
Tomáš Pražák.

Další představení mělo premiéru v říjnu 2021 v Divadle 
Bravo! a byla to dlouho připravovaná autorská 
inscenace Matyáše Ramby s názvem GRANDIÓZNÍ.
Přípravu a celou realizaci představení zkomplikovala 
situace spojená s pandemií koronaviru COVID - 19. 
Původně se měl na představení podílet francouzský 
režisér a performer Daniel Gulko. Tuto spolupráci jsme 
museli kvůli problematickému cestování zrušit a 
Matyáš Ramba se ujal režie sám.

V květnu se pak uvolnili restrikce a diváci se vrátili do 
hledišť divadel a kulturních stánků a letních scén. My 
jsme navázali na úspěšnou spolupráci s Národní galerii 
a v létě realizovali projekt s názvem LOSERS V ANEŽCE 
v zahradách Kláštera sv. Anežky České.

Program byl sestaven z představení z repertoáru 
Losers Cirque Company a hostů, odehráli jsme i 
několik koncertů. Odpoledne byly věnované pohádkám 
a workshopům. Celkem jsme v Klášteře sv. Anežky 
České odehráli 18 večerů, které navštívilo přes 2000 
diváků.

Vznikl také nádherný a technicky velmi náročný spot 
se členy Losers Cirque Company v hlavních rolích, 
který slouží jako videopozvánka do galerie, který byl 
zveřejněn po znovuotevření kulturních subjektů.  
https://www.youtube.com/watch?v=1qEdxM5B7ZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1qEdxM5B7ZQ
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Od roku 2019 jsme se začali realizovat workshopy pro 
veřejnost. Bohužel situace v letech 2020 i 2021 
rozvíjení činnosti moc nepřála a tak jsme byli nuceni 
realizovat lekce online.

Pravidelné kurzy, ale i víkendové workshopy zaměřené 
na Párovou akrobacii, Základy gymnastiky a Tanečně 
akrobatické workshopy jsme začali realizovat v rámci 
letní scény v zahradách Kláštera sv. Anežky České a 
pak pravidelně na podzim 2021.

V  roce 2021 jsme také realizovali řadu MASTERCLASS 
pro členy našeho spolku. První proběhla v rámci 
spolupráce s festivalem Letní Letná, kde se na 
společném tréninku sešli akrobaté z LCC a Cirque Le 
Rouxe. Následovaly pravidelné workshopy handstandů 
s Ondřejem Novákem a Stéphanie Nyota N'Duhirahe na 
laně.
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Divadlo Bravo! vzniklo začátkem roku 2020 přerodem 
Branického divadla. Naším cílem bylo vytvořit divadlo jehož 
repertoár bude zaměřený převážně na nový cirkus a 
pantomimu. Zároveň jsme chtěli divadlo, které bude 
fungovat, jako komunitní prostor pro Prahu 4. Ač se od 
začátku fungování potýkáme s restrikcemi, které byly 
přijaty kvůli omezení šíření koronaviru, podařilo se nám 
prostor víceméně stabilizovat a postupně získávat i stálé 
diváky.

Uvolnění pro kulturu přišlo v červnu. Tehdy jsme uvedli 
premiéru našeho prvního rezidentního partnera, Studia 
Damúza. Představení Ronja, dcera loupežníka od Astrid
Lindgrenové, v režii Filipa Jeviče, si hned od začátku 
získalo své diváky. Představení vychází z poetiky 
loutkovo-výtvarného divadla s výraznými divadelními 
metaforami, kterou kombinujeme s prvky nového cirkusu. 
Od premiéry je představení zařazeno do repertoáru
divadla a navštěvují ho i školní skupiny v rámci dopoledních 
představení.
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Plný provoz začal až od září 2021. Kromě představení 
souboru Losers Cirque Company a Radima 
Vizváryho, kterých je Divadlo Bravo! domovskou 
scénou, jsme odehráli řadu představení našich 
hostů, např. The Same Self, AirGym, Divadlo 
Komediograf, Conteátr, Sociálně kulturní problém a 
Lindo, hop!.

Pro milovníky filmů jsme realizovali 3 promítání 
filmového klubu BIO BRAVO!, po kterých následovala 
debata se zajímavým hostem.

Většinu víkendů jsme věnovali rodinám s dětmi. 
Nejem pro Branické hrajeme v neděli pohádky a v 
sobotu organizujeme ve spolupráci s místním 
spolkem cvičení jógy pro děti. S Café Periferie jsme 
zorganizovali Andělskou cestu, mikulášský průvod, 
zakončený divadelním představením a nadílkou pro 
děti. Pro školní skupiny pořádáme dopolední 
divadelní představení.

V prosinci jsme uvedli první MINIATURY 1.0. Koncept 
celovečerního programu, pásmo krátkých 
vystoupení, toho nejlepšího z nového cirkusu. 
Koncept je zaměřen na prezentaci nových triků, 
work in progress projektů či krátkých vystoupení, 
které nelze vidět v divadle.
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BIO BRAVO! v roce 2021

Projekt s názvem Bio Bravo!, nabízí možnost rozšíření 
kulturní nabídky divadla. Jeviště i sál jsme přetvořili v 
kinosál a během podzimu uvedli 3 promítání. Společným 
tématem filmových večerů je kultura pohybu, který je 
spojen i s hlavní dramaturgií divadla. Součástí každého 
filmového večera byla debata s hostem, který formou 
vedené diskuze s diváky rozšířil dané téma s vlastním
pohledem a zkušenostmi.

9.10. - Černá labuť - host Nikola Márová - primabalerína 
Národního divadla
6.11.- Bílé dlaně - host David Spilka - gymnasta nejvyšší 
úrovně a performer, který několik let
působil v kanadském Cirque du Soleil.
4.12. - Děti ráje - host Radim Vizváry - mim, performer a 
umělecký šéf Laterny Magiky
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V roce 2021 pokračovaly výukové lekce pro veřejnost ve 
spolupráci s gymnastickým oddílem Gympra, TJ Sokol 
Vršovice a TJ Bohemians Praha. Členové spolku Losers 
Cirque Company, Martina Illichová a Vítězslav Ramba, 
zajistili činnost jednorázových lekcí, workshopů a 
pravidelných kurzů párové akrobacie, gymnastiky a tance.

Kvůli covidovým restrikcím probíhala výuka také online 
formou. 

Kurzů se většinou zúčastnily páry ve věku 20 – 30 let, ale 
také účastníci ve věku od 8 let. Každou lekci navštívilo v 
průměru cca 15 osob. 

V roce 2021 jsme uspořádali 76 lekcí v rámci 8 workshopů, 
které se zaměřili na párovou akrobacii, gymnastiku, tanec, 
jógu, pohybovou průpravu a posilování. 

V průběhu roku navštívilo naše lekce více než 1000 
účastníků.
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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 Marek Petráček, atd.

Inscenační tým:
Zdeněk Moravec, Petr Horníček, Matěj Randár, Eva 
Tázlerová, Martin Pluhař, Michael Bláha, Karel Mařík, 
Amar Mulabegovič, Václav Kuneš, 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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Nezisková organizace United Arts & Co. z.s. dříve 
zajišťující výhradně vývoj a reprízování divadelních 
představení skupiny Losers Cirque Company v roce 
2021 výrazně změnila strukturu své činnosti. Od roku 
2020 se aktivity organizace rozšířili o provoz a správu 
Divadlo BRAVO!. V roce 2021 je se stala tato činnost 
majoritní. 

I přes mnohá omezení roku 2021, která velmi ovlivnila 
celý kulturní sektor, bylo naši prioritou a podařilo se 
nám udržet tým zaměstnanců a spolupracujících 
osob, tím zajistit chod divadla a skupiny v tomto 
složitém období. 

Stejně jako v předešlém roce 2020, bylo i nyní 
hospodaření spolku výrazně ovlivněno pandemií 
Covid-19. Jako příklad uveďme to, že jsme museli 
zrušit 58 repríz našich představení. Obavy veřejnosti 
z nákazy ovlivnily i celkovou návštěvnost divadla a 
našich představení. Ta byla znatelně nižší, než v 
předešlých letech. Tento trend se promítl do celeho 
kulturního sektoru a bohužel se dá očekávat, že ještě 
nějakou dobu potrvá.

Vzhledem ke stále se měnící situaci bylo nutné 
flexibilně reagovat na vládní nařízení, což 
znesnadňovalo plánovaní naší činnost. Kvůli rušení a 
přesouvání termínů inscenací, výrazně rostly náklady 
spojené s reprízováním i s celkovým chodem 
divadelní společnosti. 

Důsledkem výše popsaného je meziroční nárůst 
nákladů o 184%. Příjmy tvoří ze 35% tržby ze 
vstupného a ze 64% granty a státní dotace. Zbylé 1% 
jsou ostatní příjmy, jako například lektorská činnost.

Detailnější finanční rozklad příjmů a výdajů spolku za 
uplynulý rok 2021 je na následující straně.

Závěr bych rád věnoval poděkování našim partnerům 
Ministerstvu Kultury, Magistrátu hlavního města 
Prahy a Městské části Praha 4, za podporu v tomto 
(nejen pro kulturu) složitém roce.

Zdeněk Moravec
Ekonomický a technický ředitel
United Arts & Co. z.s.
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Celkové příjmy: 15 030 tis. Kč
Celkové náklady:  15 203 tis. Kč

Výsledek hospodaření: -174 tis. Kč

Meziroční nárůst obratu: +184%

2 nové inscenace
92 odehraných představení (72 v  Praze)
31 uspořádaných workshopů
64 divadelních produkcí v divadle Bravo!

58 zrušených představení kvuli pandemické 
situaci 

Struktura příjmů spolku United Arts & Co.:

Granty a dotace: 8 989 tis. Kč
Vstupné: 2 458 tis. Kč
Hostování: 2 117 tis. Kč
Umělecké vystoupení: 393 tis. Kč
Workshopy: 87 tis. Kč

Podíl příjmu z dotací tvoří 64%.

Struktura nákladů spolku United Arts & Co.:

Nájmy:
Nájmy prostor:  501 tis. Kč
Energie: 521 tis. Kč
Pronájem technického vybavení: 431 tis. Kč

Personální náklady:
Honoráře výkonných umělců: 3 649 tis. Kč
Honoráře technických profesí: 1 683 tis. Kč
Produkce: 1 239 tis. Kč
Mzdy: 1 907 tis. Kč
Autorské honoráře: 380 tis Kč 

Materiál a ostatní:
Scénografie, scénické vybavení: 333 tis. Kč
Grafika PR, marketing, propagace: 1 294 tis. Kč
Ostatní: 423 tis. Kč
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Začátek roku 2021 patřil pandemii a lockdownu, činnost 
skupiny Losers Cirque Company tak byla zpomalena, ne-li 
úplně zastavena. Jednotlivci pokračovali v trénování 
sólových disciplín, nové tváře v týmu dál zdokonalovali své 
akrobatické schopnosti. Šlo to však těžko, zákazy 
setkávání početnějších skupin znemožňovaly tréninky 
skupinové akrobacie. Našli jsme však možnosti, jak udržet 
skupinu v chodu - náš svět se přesunul opět do on-line 
rozhraní, akrobaté odučili několik ZOOM LEKCÍ 
zaměřených na posilování, jógu či protahování. V lednu a 
poté i v březnu jsme opět odvysílali kabaret Bravo NAŽIVO, 
který vznikl v prosinci roku 2020, a díky němu jsme 
virtuálně pozvali diváky do našeho Divadla BRAVO! 

Od května 2021 se pozastavený svět opět rozběhl a s ním i 
naše činnost. Odstartovali jsme hned v červnu premiérou 
představení Konkurz, ve které se představilo celkem 8 
nových tváří v našem týmu. Představení sklidilo divácký 
úspěch a příznivé kritiky, naši nováčci odstartovali s 
velkou energií a elánem, který hnal zbytek týmu kupředu. 

Letní měsíce roku 2021 patřily znovu festivalům a letním 
scénám. Nejvíce se Losers pohybovali samozřejmě na té 
vlastní v zahradách Kláštera sv. Anežky České, kde jsme 
odehráli přes 18 představení. 

V září jsme s očekáváním odstartovali další divadelní 
sezonu v Divadle BRAVO! s nadějí, že tentokrát bude 
poprvé kompletní, bez přestávek. Toto přání nebylo 
vyslyšeno, avšak, poučeni z předchozího roku, už jsme 
měli v rukávu několik záložních řešení a projektů. 

Vytvořili jsme tak například novinku - komponované 
večery s názvem MINIATURY, během kterých mohli nejen 
naši akrobaté představit divákům svá krátká vystoupení. V 
rámci těchto večerů jsme také poprvé uvedli “work in 
progress” představení, které vytvořil člen souboru 
Jindřich Panský s názvem Žena, růže, píseň, kost. Rok 
2021 jsme zakončili grandiózně - další premiérou. 
Tentokrát se role režiséra a choreografa opět ujmul 
Matyáš Ramba a vytvořil divadelní představení s 
vypovídajícím názvem Grandiózní.
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Rok 2021 byl plný výzev, které nám přinesly mnoho. 
Dobrého...i méně dobrého. Největší posun vidíme ve 
vnitřním rozvoji našeho týmu, zejména v zapojení členů 
Losers Cirque Company do kreativní činnosti a tvoření 
nových představení. Opět jsme se přesvědčili v tom, že 
máme stále z čeho čerpat. Nelehký čas pandemie znovu 
vyzkoušel naši vytrvalost a díky našemu týmu jsme opět 
obstáli. 

Důkazem budiž premiéry třech představení, vytvoření 
nových formátů v našem repertoáru a spokojení diváci v 
naší domovské scéně Divadla BRAVO! i na Letní scéně v 
zahradách Kláštera sv. Anežky České.

Petr Horníček
Umělecký ředitel souboru
Losers Cirque Company


