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Povídky Malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde. 
 

Přehledný návod k programu COVID - Kultura - 2. výzva.

Přinášíme návod, jak zažádat o podporu pro umělce v rámci projektu COVID Kultura.
Podrobně i s video návodem zde.   
 
Kreativita a stát musí mluvit stejnou řečí. 
Na konci října 2020 se virtuálně spojilo přes šedesát odborníků, úředníků a lidí z praxe
ze všech krajů republiky. Přijali pozvání představit se v rámci platformy kulturních
a kreativních průmyslů, kterou iniciovala agentura CzechInvest s pomocí Kreativního
Česka. 
Cílem bylo vytvořit přehled podpory a aktivit KKP. Že však nemůže jít pouze o sdílení
informací a setkávání „přesvědčených“, vnímali snad všichni účastníci. Akce potvrdila
rostoucí zájem a diverzitu skupiny, ale i přetrvávající problémy. Zda bude mít kulturní
a kreativní sektor silnější hlas, se teprve ukáže. Co tedy aktuálně řeší stát, jeho
podřízené organizace a aktivní jedinci v regionech? Odpovědi najdete zde. 
 

Nejkrásnější české knihy roku 2020 - výzva. 
Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili
56. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, gra�čtí designéři,
kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat do 28. února
2021. Více zde. 
 
Evropská komise schválila návrh rozpočtu včetně navýšení pro
Kreativní Evropu. 
Po přijetí bude balíček v celkové výši 1,8 bilionu eur největším balíčkem, jaký byl
kdy �nancován z rozpočtu EU a měl by pomoci ke znovuvybudování Evropy
po pandemii Covid-19. Evropa by po novém sedmiletém období měla být zelenější,

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/testmarketa?e=[UNIQID]
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
https://aliatrix.show/covid-kultura-penize-pro-umelce/?fbclid=IwAR2GPJJ8xv86hNQcGKzgYyi_ZH9r1__OtAAUTUjh69-384iFEP_1uVhzz-Y
https://www.kreativnicesko.cz/clanky/kreativita-a-stat-musi-mluvit-stejnou-reci
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/


více digitální i odolnější vůči současným a nadcházejícím výzvám. Rozpočet zahrnuje
také navýšení pro program Kreativní Evropa o 600 milionů eur na 2,2 miliardy
eur. Více zde. 
 
Fondy EHP a Norska – Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro
bilaterální vztahy. 
Ministerstvo �nancí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje
dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na
bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP
a Norska 2014–2021. Více zde.

 

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 

Jan Randáček spravuje sbírku Evropského parlamentu. Po 12
letech kunsthistorik Jan Randáček dočasně opouští Oblastní galerii
v Liberci, které jako ředitel zvýšil návštěvnost z 12 tisíc diváků ročně
na 40 tisíc. Minulý týden odjel do Bruselu, kde přijal místo
národního experta. Následující dva roky bude mít na starosti
uměleckou sbírku Evropského parlamentu.. Rozhovor s ním si
můžete přečíst zde.          
 
#Kultura Přežije vám přiveze hudbu až do obýváků. Spolek
Kultura spoustil společně s městem Liberec a krajem seriál
streamovaných koncertů. V rámci hudebních vystoupení se
představí skupiny a hudebníci napříč celým krajem. Odkazy na
stream najdete na facebooku #Kultura Přežije. Dobrovolné
vstupné, kterým podpoříte umělce, můžete zakoupit na portálu
Evstupenka.

. 
 
Režisérka Linda Keprtová je novou šéfkou operního
souboru. Absolventka brněnské JAMU, oborů operní režie a
sbormistrovství, pozici přebírá po bezmála dvacetiletém působení
dirigenta Martina Doubravského, během něhož se zdejší soubor
etabloval jako jeden z nejprogresivnějších operních domů u
nás. Více v článku zde. 
 
 

https://www.kreativnievropa.cz/evropska-komise-schvalila-navrh-rozpoctu-vcetne-navyseni-pro-kreativni-evropu/
https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/aktuality/2020/vyhlaseni-3-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-3085
https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/nemel-bych-nakupovat-ceske-umeni-randacek-evropsky-parlament/r~73fd61b0235311eba25cac1f6b220ee8/
https://www.facebook.com/events/2686501001614448/?active_tab=about
https://www.saldovo-divadlo.cz/aktuality/detail-aktuality/r/reziserka-linda-keprtova-je-novou-sefkou-operniho-souboru


 

Dobré odkazy a inspirace 
 

Pozvánka na konferenci Střed zájmu: Kultura v nové
realitě. Kudy dál? Jak pracovat s novou realitou? Střed zájmu:
Kultura v nové realitě je online konference, na které budou na
téma budoucnosti kultury v kontextu současných (a možných
budoucích) změn diskutovat osobnosti napříč kulturní sférou i
vědeckými obory. Koná se 23. listopadu. Více zde. 
 
Televize NAŽIVO již od 20. listopadu! Cirk La Putyka, Jatka78 a
společnost HEAVEN’S GATE režiséra Viktora Tauše spouští
20. listopadu 2020 ve 20 hodin nový televizní kanál Televize
NAŽIVO.  
Čekají na vás představení souborů Cirk La Putyka, Jatek78,
Amerikánky, Vosto5, Divadla Na zábradlí, Divadla Minor a celé řady
dalších, ale i koncerty Lenky Dusilové, České �lharmonie či Báry
Polákové. 
Vysílání, které nabídne aktuální živou divadelní, hudební i dětskou
tvorbu včetně exkluzivního formátu Film Naživo, zahájí Televize
NAŽIVO kabaretem Pot a Lesk v přímém přenosu 20. listopadu
2020 ve 20 hodin. Více zde.

 
Mezinárodní bienále keramiky v Koreji 2021. Bienále
představuje nové přístupy i reinterpretace tradičních postupů
v oblasti umělecké keramiky. Do soutěžní sekce mohou jednotlivci
či kolektivy přihlásit až tři vybraná díla, která doposud nezískala
žádné lokální či mezinárodní ocenění. Vítěz hlavní ceny získá
�nanční ohodnocení ve výši 44 000 dolarů, další ocenění jsou
odstupňována podle umístění. Díla bude možné do přehlídky
přihlásit v průběhu ledna 2021. Podmínky naleznete zde. 
 
IDU pořádá online workshop Finanční řízení pro neekonomy
v příspěvkových organizacích 7. 12 a pro neekonomy v
neziskovkách 9. 12.  
 
IDU pořádá 8. 12. online workshop Strategické plánování a řízení

https://www.kreativnievropa.cz/konference-stred-zajmu-kultura-v-nove-realite/
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/televize-nazivo-jiz-od-20-listopadu-4-cs4047.html
https://drive.google.com/file/d/1a4M5ydbOn2baozevLIZiZOjArO58JE62/view
https://www.idu.cz/cs/aktualne/kalendar-akci/1653-financni-rizeni-pro-neekonomy-v-prispevkovych-organizacich
https://www.idu.cz/cs/aktualne/kalendar-akci/1654-financni-rizeni-pro-neekonomy-v-neziskovkach
https://www.idu.cz/cs/aktualne/kalendar-akci/1656-strategicke-planovani-a-rizeni-v-obdobi-krize-pro-festivaly-a-ziva-umeni


v období krize pro festivaly a živá umění pod vedením Dany Hague. 
 
Asociace českého průmyslového designu hodlá podporovat
design jako podnikatelský obor. České �rmy, které se
dlouhodobě věnují oblasti průmyslového designu, společně založily
Asociaci českého průmyslového designu. Více zde. 
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