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O spolku 

Kulturák se snaží rozvíjet kulturní a společenský život v domovské obci Chvalčov a jejím okolí. Založen 

byl v roce 2019, kdy pod něj byla převedena odpovědnost za chod Letního kina Chvalčov a lokální 

crowdfundingové skupiny Kultura za pade (KZP), které obě vznikly již na jaře 2017 v rámci 

Okrašlovacího a zábavního spolku. Kulturák chce přinášet do života regionu netradiční kulturní akce a 

usiluje o to, aby se postupně etablovaly jako tradiční. Snaží se zapojovat do své činnosti co 

nejrozmanitější skupinu místních obyvatel i rodáků žijících aktuálně mimo region. Aktivity spolku jsou 

primárně financovány z výnosů Letního kina Chvalčov a příspěvků členů iniciativy Kultura za pade, 

podporu ale Kulturák získává i od obce Chvalčov a regionálních sponzorů. Spolek organizuje filmové 

projekce, autorská čtení, poslechové pořady, koncerty, výtvarné dílny, happeningy, divadelní 

představení. 

Členové 

Dagmar Červenková, Tomáš Hradil, Pavel Kubaník, Kamila Kulhavá, Andrea Marečková, Lenka 

Ostrolucká, Jana Zapletalová Koláčková  

Akce 2020 

V roce 2020 jsme i přes nemožnost pořádání akcí od poloviny března do konce května a od října do 

konce roku připravili na Chvalčově kulturní program pro 20 dní. Kromě filmů jsme uspořádali 

hudební, literární, divadelní i výtvarné akce. Z důvodů opakovaného zákazu shromažďování, které 

bylo hlavní součástí protipandemických opatření reagujících na šíření nemoci covid 19, jsme museli 

další chystané akce přesunout nebo zrušit. Naše akce navštívilo v roce 2020 odhadem 1 700 lidí. 

- 31. 1. Pavel Turek (Respekt): Zatracená mašinerie aneb Hudba 2019, poslechový pořad 

- 21. 2. Vratislav Kadlec: Hranice lesa, autorské čtení 

- 13. 3. Jaroslav Monte Kvasnica: Návrat vlka. Přírodovědná přednáška. Akce zrušena 

- 31. 5. Sušil, happening k uctění památky obrozence a sběratele lidových písní 

- 13. 6.–28. 8. Letní kino Chvalčov:  

13 večerů, 14 filmů + 1 divadlo + 1 vaření gulášů 

- 21.–23. 8. Plenér, dílna malování v přírodě  

- 12. 9. Festiválek pod Kozincem (aneb Hudba z blízka):  

Kuba Tichý, Sigmund Fluid, Chorobopop, Check da Skills, Los Perdidos, Lee) 

- 15. 11. PiDivadlo; zahájení divadlení série pro rodiny s dětmi. Zahájení přesunuto 

Jednotlivé akce v roce 2020 lze většinou počítat mezi zavedené. Poslechový pořad byl třetím 

obdobným pořadem, který jsme organizovali (Karel Veselý: Hudba ohně; Pavel Klusák: Podivuhodný 

showbyznys), autorské čtení navazovalo na předchozích devět čtení uspořádaných od r. 2017 v rámci 



Kultury za pade, happening Sušil jsme pořádali podruhé, Letní kino Chvalčov počtvrté, Festiválek pod 

Kozincem potřetí. Výtvarná dílna Plenér byla uspořádaná prvně v roce 2018 jako iniciativa Kamily 

Kulhavé, v roce 2020 se konala s roční pauzou podruhé, tentokrát již jako akce spolku Kulturák.  

Na základě našich zkušeností uvažujeme o většině akcí jako o akcích, které se snažíme opakovat, 

rozvíjet a etablovat. Díky opakování získáváme organizační zkušenosti i nové publikum. Nebráníme se 

ale ani zavádění nových akcí. Dvě z nich jsme museli bohužel letos zrušit. 

Novinky se ovšem uplatnily i v rámci zavedených akcí. Do programu Letního kina Chvalčov jsme letos 

poprvé zařadili divadelní představení, resp. scénické čtení (Listování: Můj příběh 9:58), vyzkoušeli 

jsme hlasování o film na přání nebo projekci dvou filmů za jediný večer. Festiválek pod Kozincem 

jsme letos poprvé dramaturgicky připravili jako přehlídku autorských kapel z blízkého okolí. 

Do happeningu Sušil jsme kromě Horňácké muziky Petra Mičky zapojili také moderátora Ladislava 

Čumbu, který kolektivní výšlap na Hostýn v doprovodu muziky proložil vlastními historicko-kulturními 

vstupy. 

Propagace 

Akce propagujeme více cestami. Spolek má facebookový profil a spravuje rovněž fb skupinu Letní 

kino Chvalčov, která má letos 1 300 členů a slouží i k propagaci dalších akcí Kulturáku. Používáme 

veřejný výlep plakátů, výlep na dalších místech, kde se lidé shromažďují (knihovny, ZUŠ, sportoviště, 

hospody) a hlášení místního rozhlasu ve Chvalčově, Bystřici pod Hostýnem a okolí. O činnosti spolku 

informujeme v obecním zpravodaji. Pozvánky rozesíláme také všem, kteří se dosud zapojili do 

iniciativy Kultura za pade (70 lidí). O našich akcích (zejména Letní kino Chvalčov a happening Sušil) 

informovaly regionální (Kroměřížský týdeník, Deník, Český rozhlas Zlín), ale také celostátní média 

(Právo, Respekt, ČTK).  

- https://www.respekt.cz/tydenik/2020/33/nech-letnak-zit?gift=qutxleastq 

- https://www.respekt.cz/tydenik/2020/22/kulturamix?gift=8970a0u2ex 

- https://zlin.rozhlas.cz/dest-nevadil-lide-sli-na-svaty-hostyn-aby-si-pripomneli-152-let-od-umrti-

8215446?fbclid=IwAR2sG5eSAptUAv6FUeq3Upeh_LsdGcg7TQ4ybci4DUQ1aRa5vbR1Ifb6sjI¨ 
 

 Kultura za pade 

Kultura za pade (KZP) je iniciativa založená na myšlence samofinancování kulturního života mimo 

velká centra. Členové iniciativy přispívají 50 Kč měsíčně na organizaci kulturních akcí spolku Kulturák 

a získávají 12 vstupenek zdarma ročně. Výtěžek z akcí (vstupné, bar) pak obohacuje společný fond 

KZP. Tento fond nám umožňuje dorovnat rozpočet akcí, které si na sebe nevydělají. Do KZP se 

zapojují také rodáci z našeho regionu a přispívají tak k rozvíjení kulturního života ve svém rodišti – jak 

finanční podporou, tak vlastní prací či konzultací adekvátní oboru, ve kterém působí. Kultura za pade 

byla založena na jaře 2017, kdy se v ní na základě mailových pozvánek rozesílaných metodou sněhové 

koule (aktuální členové oslovují další potenciální členy mezi svými známými) shromáždila padesátka 

zakladatelů. Činnost KZP byla na jaře 2019 převedena pod nový spolek Kulturák. V rámci iniciativy se 

do konce roku 2020 uspořádalo 76 kulturních akcí.  

Na konci roku 2020 má iniciativa 39 členů. Od jara 2017 jí prošlo 70 lidí. Členstvo lze po třech letech 

zkušeností rozdělit na stálé jádro a lidi, pro které je členství v KZP příležitostné (dostali například 

kartičku KZP se vstupenkami jako vánoční dárek). Naším ideálem je mít stabilní základnu 50-70 členů, 

kterou budou rozšiřovat řádově desítky členů příležitostných (z nichž někteří postupně posílí stabilní 

jádro KZP). Péče o iniciativu KZP mají proto na starosti dva členové spolku. 

 

Financování 

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/33/nech-letnak-zit?gift=qutxleastq
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Spolek se snaží své aktivity financovat z různých finančních zdrojů. Zhruba 20 tis. letos přibylo 

z příspěvků členů KZP. Zhruba 40 tis. vynesl v r. 2020 provoz Letního kina Chvalčov a zhruba 12 tis. 

další akce. Obec Chvalčov odsouhlasila pro činnost spolku dotaci 40 tis. Sponzorské dary činily 

v minulém roce 10 tis. (ErMonta), počítač (Raab Computers) a materiál pro kino (WsaEko). Vedle 

honorářů vystupujícím (zhruba 20 tis) a půjčovného filmů (zhruba 60 tis) pořídil spolek větší nůžkový 

stan pro bar kina, nechal vyrobit dlouhý stůl umístěny v areálu kina a dřevěné nášlapy / praktikábly 

jako mobilní pódium, které je k dispozici všem v budově kulturního domu, pořídil malé vratné 

kelímky. Práce členů spolku a členů KZP byla v tomto roce zcela dobrovolná a neplacená.  

Zhodnocení roku 2020 

Letošní kulturní sezóna byla silně ovlivněna zákazem shromaždování v důsledku pandemie nemoci 

covid 19. I přesto je souhrn naší činnosti pro veřejnost poměrně bohatý, zvláště když se vezme 

v úvahu, že Kulturák není veřejnou institucí nebo kulturní agenturou, ale zájmovým spolkem, který 

žije z vůle členů a podporovatelů spolku věnovat svůj volný čas jeho aktivitám. Našich pět akcí a 

dalších 13 večerů v letním kině tvořilo většinu kulturní nabídky obce v tomto roce. Do organizace akcí 

a úpravy areálu kina se v různé míře zapojilo na 40 osob. Právě to asi nejvíce vypovídá o aktuální síle 

spolku. Navzdory propršené letní sezóně zafungovalo Letní kino opět jako nejvíce navštěvovaná akce, 

která přispívá k činnosti spolku i finančně. Velmi dobrý ohlas měl druhý ročník happeningu Sušil, na 

který vedle místních přijeli návštěvníci z Brna, Prahy nebo moravského Horňácka. Podařilo se rovněž 

ze vstupného ufinancovat hudební festival, což byla naše vnitřní podmínka pro širší investici do této 

akce v dalších letech. Akce spolku si vydobyly pozornost nejen regionálních, ale i celostátních médií, 

což se v našem regionu nestává často. Kulturák tak postupně získává poměrně silné místní renomé 

jako organizátor zajímavých kulturních akcí a bude se i v příštích letech snažit toto renomé dále 

posilovat. Vedle rozvíjení kulturních aktivit se bude snažit zapojit do organizace akcí také generaci 

náctiletých a dvacátníků, což zatím zůstává patrně jedinou dosud nepříliš rozvinutou aktivitou, kterou 

jsme si dali do stanov spolku Kulturák. 


