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EHMK 2028 
 

Na nášem web kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury.

K čemu přispělo EHMK vybraným městům se dozvíte zde. 

Seznamte se s našimi ambasadory. 

Náš nedaleký soused ze Saska Chemnitz se stane Evropským hlavním
městem kultury pro rok 2025! Co stojí za úspěchem si můžete
prohlédnout zde.

Povídky malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde 

PES pro kulturu v přehledné formě zde

Přidejte se k výzvě #zakreativníčesko 
Vláda bude brzy rozhodovat o tom, jak rozdělit více než 180 miliard
korun z Národního fondu obnovy. O tom, jak bude vypadat
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budoucnost České republiky. Zástupci kulturního a kreativního
sektoru žádají, aby vláda schválila �nanční rámec 8,233 mld. Kč,
který v Národním plánu obnovy navrhlo Ministerstvo kultury. Výzvu
adresovanou premiérovi a ministrům naleznete zde. 

Zamotaná novela autorského zákona řeší online vysílání
i videoplatformy 
Ministerstva nežijí jenom koronavirem. Resort kultury na sklonku
roku obdržel desítky připomínek k novele autorského zákona. Ta
vznikla především kvůli přenesení dvou evropských směrnic z roku
2019 do českého práva. Více najdete zde.  

Pomáháme umělcům pouze přežít, hned tak se z toho
nevyhrabeme, řekl Zaorálek 
„Nemůžeme pokrýt všechno a nepokryli jsme to dokonale, ale
pomáháme pouze přežít,“ vzkázal 22. 1. 2021 umělcům ministr
kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na
CNN Prima NEWS. Více zde.

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 

Spolek KULTURA z.s. ve spolupráci se Severočeským muzeem v
Liberci pořádá v neděli 7. 2. 2021 Slavnostní koncert – Umění
mezi uměním. Tento koncert bude vysílán ONLINE od 19h na
facebooku Kultury z.s. a na YouTube kanále Kultury, z.s. Více zde. 

Podcast Na dotek: Pomníky budoucnosti? Představte si
pokémony, říká Okamura. S architektem Osamuem Okamurou
o rozzlobeném občanovi, penězích na umění i památníku ve formě
esemesky. Podcast je k dispozici zde. 

MAJSTREAM z "Liďáků". Jakub Marvan, moderátor ČRo Liberec,
fanoušek svaté trojice - Pearl Jam, Sylvester Stallone a Cormac
McCarthy, bude v duchu toho, co od nich kdy slyšel, viděl a četl,
zpovídat známé a zajímavé rodáky Libereckého kraje.14. února
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přijal pozvání rapper a básník Lipo. Více zde. 
A 28. února přijali pozvání fotbalový brankář Marek Čech a Marek
Kulhavý - šéf manufaktury Rautis, která vyrábí perličkové vánoční
ozdoby a před třemi měsíci byla s nimi zapsána na seznam
UNESCO. Více zde. 

Liberecká Nano Lady dostala cenu za náplasti z
nanovláken. Česká společnost pro jakost ocenila ve čtvrtek 14.
ledna organizace i jednotlivce,  pro které je kvalita posláním.
Marcela Munzarová ze společnosti Nano Medical v Liberci získala 2.
místo v národním kole Mezinárodní ceny inovací v kategorii malé a
střední podniky za medicínskou inovaci. Jde o náplast z
nanovláken. Pro Munzarovou to není první ocenění; objevila se ve
�nále soutěže Žena roku Libereckého kraje, ve své věkové kategorii
zvítězila v celostátní soutěži Žena roku 2020. Více zde. 

Jizerská 50 bude letos pouze pro profesionály z Visma Ski
Classics, amatéři pojedou virtuální závod. Pořadatelé ČEZ
Jizerské 50 dostali o�ciální zamítavé stanovisko od Ministerstva
zdravotnictví ČR na žádost o udělení výjimky pro individuální starty.
„Vzhledem ke stále velmi závažné epidemiologické situaci ve vývoji
pandemie onemocnění covid-19 v České republice nelze udělit
výjimku na konání závodu amatérů,“ stojí mj. ve vyjádření MZ
ČR. Více zde. 

Uzávěrka odevzdání nominací na Knihu roku Libereckého
kraje se blíží. Ještě necelé dva týdny je možné nominovat
regionální tituly, vydané v loňském roce, do soutěže Kniha roku
Libereckého kraje. Přihlásit do soutěže se mohou autoři nebo
vydavatelé, jejichž kniha se svým obsahem významně týká
Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho části,
tradic, příběhů, historie, výrobků a podobně. Uzávěrka je 15. února.
Více zde. 

Výstavy v Oblastní galerii měly končit, potrvají však prozatím
dál. Již tři měsíce nikdo neviděl aktuální výstavy v Oblastní galerii v
Liberci. Ty by měly pomalu končit, galerie se však rozhodla je
prozatím  prodloužit ve víře v úspěšnou sezonu roku 2021. Více
informací zde.
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Dobré odkazy a inspirace 
 

Kultura by mohla přispět k oživení ekonomiky Unie, tvrdí
analýza. Kulturní a kreativní průmysl v Evropské unii přišel kvůli
covidu o 199 miliard eur. Podle analýzy Ernst & Young, kterou si
objednala nadřízená struktura tuzemské OSA GESAC, může právě
kultura podpořit evropské hospodářství. Více zde. 

Jak adaptovat města na život v 21. století? Dobrá architektura
zkvalitňuje náš každodenní život, a to nejen když je chytrá a funkční
– ale i esteticky, když nás něčím oslovuje. O tom, že jsou krásné
historické budovy, se většinou nepolemizuje. Mnohem
nejednoznačnější je to u moderní architektury. celý příspěvek je
zde. 

Voices Of Culture přijímá přihlášky. Hlavními tématy dvou
meetingů, které se uskuteční v dubnu a červnu 2021, jsou status
a pracovní podmínky umělců a kulturních a kreativních pracovníků.
Vybrané debatující čeká online brainstorming a diskuzní setkání
v Bruselu, které se v případě potřeby uskuteční online. Více zde. 

Nová realita je tu – re�exe online konference Střed zájmu:
Kultura v nové realitě. V duchu společných myšlenek se nesla
online konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě, kterou
pořádal v listopadu 2020 Institut umění – Divadelní ústav (IDU)
s Kanceláří Kreativní Evropa. Obsahem se konference dotýkala
zásadních otázek na ose ekologie – kultura –
budoucnost. Podrobnosti lze nalézt zde. 

Webinář k programu mobility i-Portunus. Pokud působíte
v jedné z podpořených oblastí a chcete vyjet do zahraničí s �nanční
podporou Kreativní Evropy, zúčastněte se našeho online webináře
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a vyplňte přihlášku. 
Webinář se koná 8. února 2021 v čase od 9.30 do  11.30. Více zde.

Trendy, vývoj, mezinárodní spolupráce v památkové péči
a restaurování – online konference. Virtuální konference Česko-
německé obchodní a průmyslové komory, B2B rozhovory se
zástupci �rem. 
Termín konference: 9. února 2021 od 9.00 do 11.10. Více zde.

Majitelé nestátních památek založili asociaci. Členové iniciativy
si od ní v době pandemie koronaviru slibují lepší pozici při
vyjednávání o státních kompenzacích. Na rozdíl od státních hradů a
zámků kompenzace za vstupné nedostali. Usilují také o co
nejrychlejší otevření památek v nové turistické sezoně, asociace má
přispět i k jejich lepší propagaci. Tisková zpráva zde. 

Pařížské Centre Pompidou na tři roky zavře, rekonstrukce
bude stát pět miliard. Jedno z největších světových muzeí
moderního umění, pařížské Centre Pompidou, na více než tři roky
zavře. V roce 2023 zahájí rekonstrukci své architektonicky
netradiční budovy, která už desítky let patří k předním turistickým
atrakcím francouzské metropole. Podrobné informace najdete zde. 

Plavecký stadion v Podolí se stal kulturní památkou
z postalinského období. Ministerstvo kultury stavbu od architekta
Richarda Ferdinanda Podzemného označilo za kvalitní architekturu
sportovní stavby velkorysé konstrukce v takzvaném bruselském
stylu a na konci loňského roku ji přiřklo statut kulturní památky.
Stadion je tak chráněn proti zbourání. Více zde.

„Procházíme zkouškou ohněm.“ S Adrianou Světlíkovou
o státní podpoře kultury za pandemie. Přetiskujeme rozhovor
z nového čísla A2. Ředitelky organizace Nová síť jsme se zeptali,
jakou roli hraje ministerstvo kultury v době koronavirové krize
a jaká budoucnost čeká kulturu v oblasti �nancování. Více
najdete zde. 

Zájem o gaming i ze strany investorů neustále roste. Investice
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do oblasti herních vývojářů, esports atd. jsou na vzestupu. Tato
sféra souvisí i s rozvojem rozšířené a virtuální reality. Skrývají se
v těchto investicích i nějaká rizika? Dozvíte se zde.
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