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Kulturní ∞ 
Vážení čtenáři, 
 

předkládáme Vám zcela nový přehled o kulturním dění nejenom v Liberci v době K.  

Jeho název ^Kulturní ∞ je zároveň nadějí a vzkazem. Nadějí, že kultura přestane aktuální 

mimořádně náročné období a po zrušení nouzového stavu se ve vší pestrosti a šíři znovu 

představí a otevře svým návštěvníkům a divákům. A vzkazem, že i v době koronavirového temna 

kultura žije, žít nepřestane a že ji můžete svou přízní podpořit. Kulturu nevnímám jako nějakou 

nadstavbu či zbytnou komoditu, ale jako základ lidského bytí. Kultura nás obklopuje od narození, 

má dar formovat naše charaktery, působit příznivě na naši společnost, aby se stávala lepší. Je 

tedy – obrazně řečeno – nekonečná, nevyčerpatelná. A nepochybně kulturní je i Vás pozdravit, 

poděkovat za přízeň a popřát Vám vše dobré. Ivan Langr, náměstek primátora 
 

 

POVÍDKY MALOSTRANSKÉ 

 

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností 

K uvolnění kulturních akcí do 50 osob by mohlo dojít v pondělí 8. června. Více naleznete zde. 

Vláda schválila balíček ministra Zaorálka na záchranu kultury 
Ministerstvo kultury na základě průběžného stavu a výhledu realizací kulturních akcí v souvislosti 

s koronavirovou pandemií připravilo materiál s názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů 

pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury, který 9. 4. schválila vláda. Hlavním cílem navržených opatření 

(balíčku) je především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné 

finanční rezervy. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč.  

Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény (primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tance, divadla, 

hudby, výtvarného umění a malí nakladatelé), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 

roky, mohou o podporu žádat, pokud alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) byly 

úspěšnými v dotačním řízení ministerstva. V rámci stávajícího programu Kulturní aktivity vypíše Ministerstvo 

kultury samostatné výběrové dotační řízení. Pro potřeby tohoto programu schválila vláda částku ve výši 440 

miliónů Kč. 

Subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového 

umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních 

médií za využití multimediálních platforem. Žadatel předloží popis projektu včetně rozpočtu a hodnotícím 

kritériem bude úroveň a kvalita projektu. Pro tuto podporu bude mít MK připraveno 30 miliónů Kč. 

Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou žádat MK o podporu, pokud jsou trvale zařazeny  

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/aktualni-informace-ke-koronaviru-cekame-na-zahajeni-tiskove-konference-40320475?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a 

pěveckých sborů. Muzea a galerie, které nejsou státními příspěvkovými organizacemi, můžou rovněž žádat o 

podporu, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou dlouhodobě zpřístupňovány 

veřejnosti. Žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení 

činnosti a způsob vypořádání se s výpadkem. Celkově na tuto podporu získalo MK 300 miliónů Kč.   

První výzvy do dotačních programů vyhlásí MK v řádu týdnů. 

Vedle tohoto balíčku již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které 

získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té 

části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce. Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na 

realizované. 

Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné jako např. komerční divadla, některé letní akce nebo i 

velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i 

další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch. Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již 

vládou přijaté programy např. MPSV (Antivirus) a MPO (půjčky COVID, odklad nájmů). 

Ministerstvo kultury dále připravilo přehled vládních opatření, která se vztahují i na lidi působící v kultuře 

(zaměstnanci, svobodná povolání, OSVČ, firmy apod.), a která mohou být využita již nyní, anebo budou k 

dispozici pro kulturní subjekty i jednotlivce po schválení Poslaneckou sněmovnou PČR v příštích dnech či 

týdnech. Přehled je dostupný zde.  

 

Ministerstvo kultury také zveřejnilo informaci Odboru umění, literatury a knihoven k vydávání rozhodnutí o 

dotaci a k podmínkám použití dotace viz zde.  

Zdroj: Tisková zpráva MK ČR, 9. 4. 2020 

 
 
 

LIBERECKÉ KULTURNÍ AKTUALITY 

 
 

„Přežije-li kultura, přežije národ“. Známý citát ekonoma, mecenáše a sběratele Jana Viktora Mládka, manžela 

významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové, si vybrala skupina pracovníků kulturních organizací 

z Libereckého kraje za motto kampaně, která má v této pohnuté době poukázat na důležitou roli kultury ve 

společnosti. K zapojení se do kampaně vyzvali své kolegy z celé republiky. Více naleznete zde. 

 

Divadlo F. X. Šaldy realizuje první on-line divadelní seriál, který se odehrává na univerzitě a na radnici. Sledujte 

Operaci Archa na YouTube divadla. a můžete je podpořit nákupem dobrovolných vstupenek.  

V Oblastní galerii Liberec je možno díky službě společnosti Google online prohlédnout její sbírky. 

Promítání kina Varšava: Film o ničem aneb Nenechme zhasnout kino Varšava! Lístky je možné koupit zde. 

https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=47ec54874a&e=22ce9e34d4
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=e99731f750&e=22ce9e34d4
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=05f3035bd5&e=22ce9e34d4
https://genus.cz/regiony/liberecky-kraj/kultura-ve-vsi-sve-rozmanitosti-ma-v-dobach-po-krizich-ve-spolecnosti-velice-vyznamne-misto-lide-se-potrebuji-nadechnout-n477881.htm
https://www.youtube.com/channel/UC-_eVVUVDixmjag9OCMEWtg
https://bit.ly/OperaceArchaOnline
https://bit.ly/2WeL4CY
https://goout.net/cs/jine-akce/kino-varsava-film-o-nicem/dehpf/+vqejq/
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Podpora hudebníků na profilu liberecké kapely Big'O'Band. Jejich pecka "V rouškách" vás zvedne z gauče 

(zaručeně).  

Krajská vědecká knihovna Liberec zpřístupnila online svoji sbírku e-knih. 

Křišťálové údolí má na svém webu obsáhlé, ale velice zajímavé a čtivé příběhy našich šikovných sklářů. 

Knižní novinky na YouTube kanále Knihkupectví Fryč. Kromě nich tam lze najít i záznamy z besed s lidmi 

z různých oborů, které se v tomto knihkupectví konaly.  

Web Jizerské ticho, čtení, ale nově také podcasty s rozhovory se zajímavými lidmi z regionu. 

Návštěva historických památek „S kastelánem po památce“. 

 
 

DOBRÉ ODKAZY A INSPIRACE 

 
 
IDU vyzývá k vyplnění dotazníku k mapování ztrát v oblasti scénických a výtvarného umění, který je součástí 

výzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor. Prosí o rychlou reakci, protože sběr dat tohoto prvního kola 

bude ukončen 22. 4. 2020 (do 24:00). 

Výzkum a dotazníky byly připraveny Katedrou produkce DAMU a Katedrou Arts Managementu VŠE. Data jsou 

sbírána za oblast divadla, tanečního a pohybového umění včetně nového cirkusu, klasické a současné hudby a 

výtvarného umění (architektury, malířství, sochařství, fotografie, kresby, grafiky, designu, užitého umění, 

videoartu, akčního umění, instalace ad.). Výzkum byl připomínkován relevantními oborovými institucemi, 

profesními asociacemi, Ministerstvem kultury ČR a akademickou sférou. Sběr bude probíhat opakovaně v 

měsíčních intervalech, aby výzkumný tým dokázal zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou 

stabilizaci kulturního sektoru, a to jak na úrovni kulturních organizací, tak na úrovni nezávislých umělců a 

neuměleckých profesí v oblasti kultury. Více informací spolu s dotazníkem, najdete zde. 

 
Umělci a umělkyně napříč Českou republikou bojují s koronavirovou krizí každý den. Spousta z nich aktivně 

pomáhá svým komunitám, ačkoliv jejich vlastní příjmy v podstatě ze dne na den spadly na nulu: Divadla jsou 

zavřená, koncerty se nekonají, do galerií se nesmí a jen online aktivity přežití nezajistí. Bohužel tak čelíme reálné 

hrozbě, že v horizontu pár měsíců řada institucí z české kulturní mapy jednoduše zmizí. Existuje ale cesta, jak je 

podpořit přímo - Hana Třeštíková, producentka a pražská radní pro kulturu, vytvořila společně s GoOut 

koncept NIC 2020. Více zde. 

Český rozhlas Dvojka reaguje na současnou situaci speciálním 12hodinovým maratonem, který je po 

odvysílání 9. 4. dostupný na stránce ČRo Ať žijde divadlo! Ať žijí knížky! Maratonem chce ČRo Dvojka dát 

prostor k debatě nad tím, co je potřeba udělat okamžitě a jak se mohou zapojit posluchači, současně redakce 

považuje za nezbytné otevřít témata, která budou muset v následujících týdnech a měsících zástupci všech 

kulturních oblastí řešit. 

https://www.facebook.com/bigobandenergyorchestra/
https://www.facebook.com/bigobandenergyorchestra/videos/569495557258193/
https://www.kvkli.cz/e-knihovna/e-knihy.html
https://crystalvalley.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCCdBsZtBMe8kkw7PpsSaXuA/videos
http://www.jizersketicho.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCqP6PXWrlU3VnwZjyyYNMUw/videos
https://www.idu.cz/covid?utm_source=Kultura+v+karant%C3%A9n%C4%9B&utm_campaign=33a5faea5b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_20_03_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4eb888a6e-33a5faea5b-198650546
https://goout.net/cs/festivaly/vstupenky-na-nic-2020/jrapf/+aptiq/
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=6c532224d9&e=22ce9e34d4
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Portál ČT24 průběžně aktualizuje přehled „co se v kultuře (ne)děje.“  Online soupis najdete tady.  

Jak tráví nucené přerušení umělecké činnosti osobnosti české vážné hudby, opery a tance přibližuje také portál 

Opera Plus. Rozhovory s umělci čtěte zde.  

Hudebníci v době karantény - někteří pracují na nových nahrávkách, které teď nemají kde představit, jiní se 

připravují na projekty s dalšími umělci, které teď není možné realizovat a někomu nakonec virus do života zatím 

příliš nezasáhl. Anketa platformy AlterEcho zde. 

Divadlo.cz: Informační portál IDU věnující se českému divadlu shromažďuje v nové záložce Covid-19 veškeré 

aktuality týkající se pandemie a divadla. 

Culturenet: aktuality a přehled pracovních nabídek. O dalším kulturním dění informuje portál IDU Culturenet, 

který umožňuje vkládat aktuality a nabízí přehled nabídek práce v kultuře.  

 

Máte-li další zajímavé informace, pošlete nám je. 

https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=299bc09645&e=22ce9e34d4
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=fad6a540ed&e=22ce9e34d4
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=fd54fef744&e=22ce9e34d4
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=fa7329966b&e=22ce9e34d4
https://idu.us18.list-manage.com/track/click?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=8dbe2a4fa1&e=22ce9e34d4

