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Povídky Malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde. 

PES pro kulturu v přehledné formě zde.

2. výzva z programu COVID - Kultura prodloužena!

Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů byla tato výzva prodloužena do 22. 12.
2020. Všechny informace týkající se této výzvy naleznete zde. 

Ministerstvo kultury chce podpořit českou televizní tvorbu i videohry 
Celý příspěvek, publikovaný 6. 12. 2020 pod šifrou mor na webu České televizce,
najdete zde. 

Kompenzační bonus a ošetřovné je nově možné kombinovat

Senát PČR pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s MF ČR umožnil
kombinaci kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou
proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu
Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné.

Podrobné informace o kompenzačním bonusu pro OSVČ najdete na stránkch
Ministerstva �nancí ČR.

Lib ké j

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/kulturni-newsletter-7?e=[UNIQID]
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/pes-a-opatreni-v-kulture-v-jednotlivych-stupnich-4-cs4066.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/2-vyzva-z-programu-covid-kultura-4-cs4010.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3236404-ministerstvo-kultury-chce-podporit-ceskou-televizni-tvorbu-i-videohry
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799


Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 

Liberec představil první kroky k městu kultury 2028. První
kroky na cestě ke kandidatuře na Evropské hlavní město kultury
2028 (dále jen EHMK) představilo dnes veřejnosti statutární město
Liberec. A současně také první šestici tzv. ambasadorů, tedy lidí
působících v Česku i zahraničí se silným životním příběhem, kteří
budou pomáhat projekt Liberec 2028 prezentovat u veřejnosti.
Celý článek zde. 

Třicet let Knihkupectví a antikvariátu Fryč. Rok 1989 změnil
životy všech, i rodiny Fryčů. „Táta mě poslal studovat na knihkupce,
aniž tušil, že to za půl roku rupne a on se stane prodavačem knih,“
vzpomíná na osudový souběh Martin. Byl v prváku, když otec
Jaroslav rozložil u dolního vchodu do areálu LVT svůj stánek s
knihami. Ty vůbec první byly ony dvě sbírky básní
Josefa Škvoreckého. „Známí mě hecovali, že stojím u stolku jen s
pár knihami,“ vzpomíná na úplné začátky Jaroslav Fryč. „Tak jsem
objel v Praze knihkupectví, nakoupil pár knih a v Liberci je za
stejnou cenu prodával. A to se zase známí ptali, jestli jsem prý
někdy slyšel slovo rabat, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní
cenou... nebo jsem na to přišel sám? Už nevím.“ Po dobrých
knihách byl každopádně po dlouhém kulturním půstu hlad, takže
rychle přibývaly další.  
Putování 30 lety fenoménu Fryč si můžete celé přečíst zde.        
A o tom, že Fryč není jenom Pražská 137/14 píše ve své intimní
zpovědi Pavel Novotný.  

Opravená kaple Božího hrobu. Komplexní renovace exteriéru
a interiéru cenné památky z 18. století (1772) včetně střechy
a restaurátorských prací trvala od září 2020 do začátku prosince
a nyní byla úspěšně ukončena. Finančně se na stavební akci
podílelo město Liberec a Liberecký kraj. Více informací zde. 

Do Liberce se vrátil Loosův památník. Technická univerzita v
Liberci obnovila památník Prostor k poctě architekta Adolfa Loose

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberec-predstavil-prvni-kroky-k-mestu-kultury-2028.html
https://www.knihyfryc.cz/index.php/test1
https://www.knihyfryc.cz/index.php/test1/pavel-novotny-knihkupectvi
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/obrazem-opravena-kaple-boziho-hrobu.html


od sochaře Jiřího Seiferta. Výtvarné dílo z 80. let nechala odstranit
před deseti lety kvůli špatnému stavu, v uzavřeném prostoru se
navíc scházeli narkomani. Slavnostním znovuodhalením  univerzita
připomněla 150 let od architektova narození. Více zde. 

Fresh Festival online tour zve do nejlepších restaurací,
kaváren a pivovarů. Na Fresh festivaly jste si letos nemohli zajít
osobně. Tak si pro vás organizátoři připravili alespoň takovou
malou online tour. Vydali se do míst, kde se festivaly každoročně
konají a zmapovali tam pro vás nejzajímavější gastronomické a
turistické cíle.

V dnešním díle se zaměřili na liberecký region. Jeho dominantu -
Ještěd, Jizerské hory nebo třeba jabloneckou bižuterii znáte určitě
všichni. Věřte ale, že tu stojí za to pátrat i po dalších zajímavých
cílech. Více v článku zde. 

ON-LINE ADVENT S DIVADLEM F. X. ŠALDY. Divadlo pro své
diváky připravilo program na všechny čtyři adventní neděle. Čeká
je balet, činohra a dva komorní koncerty. V neděli 13. 12. se
odehraje představení Mikve. Více info zde. 

NAIVNÍ DIVADLO NA VIRTUÁLNÍM PŘELETU. Jubilejní 30.
ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem se uskuteční, ovšem s
ohledem na současnou pandemickou situaci ve virtuální podobě.
Naivní divadlo Liberec na festivalu uvede jednu ze svých
nejnovějších inscenací Kabinet zázraků neboli Orbis pictus, která se
inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Amose Komenského a je
vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země.
Více zde. 

Zoo opět otevřena. Ve čtvrtek 3. prosince 2020 se opět
otevřely brány liberecké zoo. V platnosti jsou ale stále opatření. Z
bezpečnostních důvodů zůstanou i nadále uzavřeny vnitřní
prostory pavilonů a počet návštěvníků v jeden okamžik nepřesáhne
hranici 1000 osob. Dočasně byly zrušeny i pravidelná komentovaná
krmení zvířat a plánované adventní akce pro veřejnost.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/liberecke-univerzita-obnovila-pamatnik-architektu-adolfu-loosovi/1969598
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/fresh-festival-on-line-tour-zve-do-nejlepsich-restauraci-kavaren-pivovaru.html
https://www.saldovo-divadlo.cz/aktuality/detail-aktuality/r/prozjijte-online-adventni-nedele-s-divadlem-f-x-saldy
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/kabinet-zazraku-neboli-orbis-pictus
https://www.divadlo.cz/?clanky=30-rocnik-festivalu-prelet-nad-loutkarskym-hnizdem-nevzdavame-se


 

Dobré odkazy a inspirace 
 

Creative Business Cup 2021 – výzva. Vyhlašuje se další národní
kolo mezinárodní soutěže Creative Business Cup 2021! Soutěž se
zaměřuje na podporu startupů napříč kreativním sektorem a má
mezinárodní přesah ve formě globálního �nále v Kodani, které
hostí cca 70 států světa. Více zde. 

Evropský akcelerátor hudebního trhu JUMP – výzva
2021. Evropský akcelerátor hudebního trhu JUMP nabízí podporu
profesionálům a profesionálkám z oblasti hudby, kteří chtějí
rozvíjet inovativní projekty v hudebním průmyslu. 
Od března do listopadu 2021 poskytne platforma JUMP zázemí
vybraným participantům, kteří budou mít příležitost rozvíjet svoje
projekty v rámci individuálně navrženého programu a pod vedením
předních hudebních profesionálů. Zájemci se mohou přihlásit
do 2. února 2021.

Podrobnosti o výzvě lze nalézt zde.

Otevírá se další ročník vzdělávacího programu Akademie IDU
pro kulturní manažery, který je i pro rok 2021 zaměřen na
strategické myšlení, plánování. 

Program se bude konat ve třech dvoudenních blocích od února do
června a pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování
strategického plánu.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům (ředitelkám/ředitelům)
kulturních organizací, kteří chtějí pracovat na de�nování
a dosahování cílů svých organizací. Předpokladem účasti je, aby se
vaše organizace nacházela ve stavu vhodném pro plánování
dalšího rozvoje. Pro stabilitu vaší organizace, schopnost rozvíjet
umělecké nápady či síťovat se na mezinárodní úrovni potřebujete
vědět, kdo jste, co a pro koho děláte a kam směřujete. To vám

https://www.facebook.com/creativebusinesscupcz
http://www.jumpmusic.eu/apply/


pomůžeme pojmenovat ve formě strategie. 
Více zde.

Podcast IDU Su�ér na téma status umělce. K tématu hovoří Hana
Felklová z právního oddělení agentury Dilia, tanečník Lukáš Vilt
a představitelka Asociace profesionálních divadel Eva Kejkrtová
Měřičková. K poslechu na webu IDU a na Spotify.

Výzvy na podporu evropské mobility v roce 2021 
Aktuálně byly vyhlášeny tyto dvě výzvy:

Goethe-Institut spolu s partnery nabízí podporu mobility pro
jednotlivce a skupiny do pěti osob,
European Cultural Foundation spolu s partnery nabízí
možnost mobility prostřednictvím hostitelských institucí.

Společnou platformou pro oba projekty bude webová stránka
programu i-Portunus. 

Forming the Reformed: Mezinárodní dialog na téma
uměleckého vzdělávání a učení umění. Akademie výtvarných
umění v Praze (AVU) srdečně zve na mezinárodní sympozium
Formovat reformované, které se bude konat online ve dnech
3. 12. 2020–7. 1. 2021. Podrobné informace najdete zde. 

Obce, kultura a mezigenerační dialog II – online
konference. Jak může kultura napomáhat začlenění seniorů do
společnosti? Jak funguje mezigenerační dialog na lokální
a regionální úrovni? Jak jej mohou podporovat města a obce? A jak
se v tom liší jednotlivé regiony Česka podle svého potenciálu
a rizik?

Účast je bezplatná.

Datum a čas konání: 16. prosince 2020 od 10.00 do 13.10

Místo: online Zoom

Registrace: https://bit.ly/3lv0tYZ 

Obnoví kultura Evropu? Kulturně-kreativní sektor je hnací silou

https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1678-vyzva-akademie-idu-2021-otevrena
https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1602-podcasty-idu
https://open.spotify.com/episode/6KmpbgQbSYEKDHHkf4FPCA?si=OQzCrnQuSTSzgIPokPiQBg&fbclid=IwAR1Z-FJpSFKAYwmP_RXsZS2ngiydxm8CyGAKMTp6Y_foy3FPU0ZAS5uFc0g
https://www.i-portunus.eu/%E2%80%8B
https://www.avu.cz/document/forming-reformed-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-dialog-na-t%C3%A9ma-um%C4%9Bleck%C3%A9ho-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-u%C4%8Den%C3%AD-um%C4%9Bn%C3%AD-6368
https://bit.ly/3lv0tYZ


k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly v nedávném
webináři s hlavními představiteli klíčových postů evropských
institucí a orgánů Evropské unie. Celý příspěvek Lucie Ševčíkové
a Magdaleny Petrákové, publikovaný 2. 12. 2020 na webu
KretivníČesko.cz, najdete zde.
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