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Kulturní ∞ 
 

POVÍDKY MALOSTRANSKÉ 

 

Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských činností zde.  

 

Budoucnost letní festivalové sezony a další kroky Ministerstva kultury, Lubomír Zaorálek je představil ve vysílání 

Českého rozhlasu  zde. 

 

Místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery 
na příští kulturní akci 

Vláda schválila návrh zákona ministra kultury L. Zaorálka, který dává možnost organizátorům kvůli koronavirové 

epidemii místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li ten chtít, nabídnout místo toho poukázku, 

kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném termínu. Lidé se budou moci 

přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do 31. 10. 2020. Více 

naleznete v tiskové zprávě zde. 

 

LIBERECKÉ NEJEN KULTURNÍ AKTUALITY 

 

Současná krušná situace vyvolala i vlnu solidarity. Lidé mohou udělat dobrý skutek a podpořit svá oblíbená 

místa. Kromě dobrého pocitu získají i milý bonus. Více informací zde. 

 
Přinášíme dobrou zprávu o tom, že první turistická místa otevírají.  

 
I když s opatřeními, tak zoologická a botanická zahrada už mají také otevřeno.  
 

Online Liberec. Aktuální informace, preventivní opatření, vládní nařízení a další důležité informace v souvislosti 

s výskytem nového koronaviru v Liberci zde. 
 
 

DOBRÉ ODKAZY A INSPIRACE 

 

Výkonná agentura EACEA, která spravuje program EU Kreativní Evropa, vydala vyjádření ohledně dopadu 

šíření koronaviru na programy, které pod ní spadají (včetně programu Kreativní Evropa). Celé prohlášení v 

angličtině najdete zde. Nově byl vydán také desetistránkový dokument obsahující nejdůležitější otázky a 

odpovědi týkající se aktivit programu Kreativní Evropa v době šíření koronaviru, jeho celé znění hledejte zde.  

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/aktualizovany-harmonogram-uvolneni-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-4-cs3751.html
https://vltava.rozhlas.cz/lubomir-zaoralek-o-letni-festivalove-sezone-chceme-rozhodnout-tento-tyden-8187771?fbclid=IwAR04JzqBqJZ_2xOlZWhUWk-AYWF3JRtRu60mRG4V2VONcqlXMSbSL0RYmLk&utm_source=Kultura+v+karant%C3%A9n%C4%9B&utm_campaign=9e2496da19-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_20_03_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4eb888a6e-9e2496da19-198650546
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/misto-vraceni-vstupneho-budou-moci-organizatori-kulturnich-akci-dat-zakaznikum-vouchery-na-pristi-kulturni-akci-4-cs3762.html
https://www.visitliberec.eu/enjoyliberec/?cat=aktuality&detail=27513
https://kreativnievropa.us19.list-manage.com/track/click?u=e90bf1893749c77114a63f14f&id=7c228644f4&e=a8a8e32e1e
https://kreativnievropa.us19.list-manage.com/track/click?u=e90bf1893749c77114a63f14f&id=2464c2c3c9&e=a8a8e32e1e
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#kulturažije Platforma DONIO umožňuje kulturním projektům a organizacím založit sbírku nebo se i 

prezentovat v přímém přenosu na internetové televizi MALL.TV. 
 

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

aktuality týkající se pandemie a divadla. 

 
Průzkum k dopadům koronaviru zaměřený na stav kulturního sektoru v souvislosti s COVID-19 v pořadu 

Českého rozhlasu Vltava zde. 

Portál ČT24 průběžně aktualizuje přehled „co se v kultuře (ne)děje.“  Online soupis najdete tady.  

Asociace profesionálních divadel – stanovisko k současné situaci a výzva zřizovatelům divadel zde. 

Kultura v karanténě: Institut umění – Divadelní ústav, pod který spadá dílčí program Kreativní Evropa Kultura, 

vydává mimořádný zpravodaj týkající se opatření v kulturním sektoru. Pátý díl obsahuje mimo jiné přehled 

opatření Evropské unie, vydání najdete zde. Všechny vydané newslettery jsou pak k dispozici zde. 

Úspěch českých památek v Evropě - Evropská komise vyhlásila seznam deseti nových míst, která se stávají 

nositeli označení Evropské dědictví. Mezi čerstvými držiteli značky figuruje také západočeský zámek 

Kynžvart. V rámci společné přihlášky Česka, Polska, Rakouska a Německa byly oceněny také kolonie Baba 

(Praha) a Nový dům (Brno). 

Státní zámek Jezeří se jako první česká památka dostal na seznam 7 nejohroženějších památek Evropy, který 

zveřejňuje organizace Europa Nostra spadající pod program Kreativní Evropa. Barokní areál na Mostecku se 

dočká podpory ve formě odborného poradenství i široké mediální propagace. 

Publikace Creative Europe Networks - V roce 2017 se Evropská komise rozhodla podpořit celkem 28 

evropských sítí v oblasti kreativního a kulturního sektoru. Nyní všechny představuje v publikaci Creative 

Europe Networks. Každé ze sítí je věnována jedna strana, která čtenářům představí jejich vizi, cíle i přidanou 

hodnotu pro evropskou kulturu.  

 

Máte-li další zajímavé informace, pošlete nám je. 

 

 

https://www.donio.cz/KulturaZije
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=299bc09645&e=22ce9e34d4
https://kreativnievropa.us19.list-manage.com/track/click?u=e90bf1893749c77114a63f14f&id=adb6c8ddbd&e=a8a8e32e1e
https://kreativnievropa.us19.list-manage.com/track/click?u=e90bf1893749c77114a63f14f&id=f4db8b1f3b&e=a8a8e32e1e
https://kreativnievropa.us19.list-manage.com/track/click?u=e90bf1893749c77114a63f14f&id=3c951e7b92&e=a8a8e32e1e
https://kreativnievropa.us19.list-manage.com/track/click?u=e90bf1893749c77114a63f14f&id=3c951e7b92&e=a8a8e32e1e

