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DOTAZNÍK COVID19 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku „Dopad Covid19 na kulturní scénu,” který byl 

zveřejněn na stránkách Odboru kultury. Data v současnosti analyzujeme, závěry 

zveřejníme v průběhu následujících dní na těchto webových stránkách Odboru kultury, 

kde vždy najdete aktuální informace, stejně jako na webu Brněnského kulturního 

parlamentu. 

 

JSTE PŘÍJEMCEM DOTACE NA ROK 2020? 

Všechny letos schválené dotace budou vyplaceny na základě podpisu smlouvy.  

V případě, že jste příjemcem dotací v oblasti kultury pro rok 2020, a s ohledem na 

nouzový stav je realizace Vaší činnosti nebo projektu nějak změněna, posunuta nebo 

omezena, ozvěte se prosím s touto skutečností příslušným pracovnicím Odboru kultury 

MMB. Vaše problémy budeme řešit individuálně a s maximální vstřícností. 

Pokud váš projekt nebo činnost nebude možné zrealizovat v roce 2020, je možné dle 

smlouvy požádat i o prodloužení realizace a čerpání dotace do roku 2021. 

Změny činnosti nebo projektů nahlaste nejpozději do 2. 11. 2020, postupujte dle 

Metodického návodu pro příjemce dotace v roce 2020. 

 

BALÍČEK POMOCI PRO NEZŘIZOVANOU SCÉNU 

Je zřejmé, že bez pomoci státu se v této naprosto krizové situaci neobejdeme. Nicméně 

i na úrovni města připravujeme balíček opatření, která pomohou brněnské kulturní 

scéně alespoň částečně zmírnit dopady související s mimořádnými opatřeními vlády. 

Oslovilo nás Brno kulturní s žádostí o veřejné projednání tohoto balíčku, za což jsme 

rádi. V příštím newsletteru vám bude balíček pomoci předložen k online 

připomínkování. 

 

ZŘIZOVANÁ SCÉNA 

Ihned po vypuknutí epidemie koronaviru jsme svolali operativní schůzku se všemi 

řediteli brněnských kulturních příspěvkových organizací a učinili nezbytná opatření.  

Z dat, která máme zatím od ředitelů k dispozici, zatím hrubým propočtem vyplývá, že 

brněnská zřizovaná scéna je postižena současnými opatřeními každým dnem v souhrnu 

cca milionovou ztrátou. Vyřešení tohoto problému je v současné době krize nad síly 

brněnského rozpočtu. V této věci připravujeme data a podklady pro jednání se státem. 

Pevně věříme, že se k situaci postaví čelem. 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/dopady-covid-19-na-kulturu/
http://kulturniparlament.brno.cz/
http://kulturniparlament.brno.cz/
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/dotace/metodicky_navod_pro_prijemce.pdf


OPATŘENÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI 

Sledujeme za vás aktuální informace z Vlády ČR a jednotlivých ministerstev, například 

o možnosti náhrady škody či o programu Antivirus na ochranu zaměstnanosti. 

Veškeré informace budeme pravidelně zveřejňovat a aktualizovat na této stránce. 

Pro celostátní informace v oblasti kultury doporučujeme také sledovat newsletter 

Institutu umění - Divadelního ústavu “Kultura v karanténě”, k odběru newsletteru se 

můžete přihlásit ZDE. 

 

POMOC V DOBĚ KORONY 

Máme velkou radost z obrovské vlny solidarity, která se zvedla v době koronavirové 

krize. V řadě našich příspěvkových organizací prakticky ze dne na den změnili rutinu 

chystání představení na výrobu roušek. Z mnoha lidí, kteří donedávna připravovali 

kulturní a společenské akce se staly jedny z hlavních postav dobrovolnické činnosti, ať 

už je to pomoc seniorům, tělesně postiženým, rodičům s dětmi a dalším. Za to bychom 

Vám chtěli moc poděkovat. Koronavirus možná na nějakou dobu změní život jaký jsme 

ho znali, nicméně nenechejme se svést k tomu, aby změnil to dobré v nás.  

S nabídkou pomoci prosím využijte FB skupinu Dobro v době korony Brno – JMK, 

případně pište i nám. 

 

SHOW MUST GO ON! 

(ni)KAM v Brně  
 

Na závěr jsme si nechali čistě pozitivní zprávu. Díky rychlé operativní domluvě s TIC 

BRNO a pohotové koordinaci s časopisem KAM v Brně pro vás na www.nikamvbrne.cz 

spouštíme novou webovou platformu (ni)KAM v Brně, kde budete moci sledovat 

aktuální brněnskou kulturní a společenskou nabídku v on-line prostoru. Vlastní akce 

můžete přidávat již nyní prostřednictvím formuláře na webu: 

https://www.gotobrno.cz/vytvoreni-akce.  

A jak všichni víme, papír je nenahraditelný. Informace z online prostoru tak můžete 

doplnit tištěným měsíčníkem KAM v Brně, který vám nyní doručí přímo do schránky 

jen za poštovné!  

 

 

Zn. Brněnskou kulturu ani koronavirus nezastaví! 
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http://kulturniparlament.brno.cz/informace-ke-zpusobu-nahrady-skody-od-statu-v-souvislosti-s-vyhlasenim-krizovych-opatreni/
https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1490-kultura-v-karantene-vysledky-pruzkumu-idu
https://facebook.us18.list-manage.com/subscribe?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=1f250e419c&fbclid=IwAR26PrcLsQJhjldOmftEeFYDJ2AwxU-bmmRDyrYHe7Dw7u7F9SQsKxNQXAw&utm_source=Kancel%C3%A1%C5%99+Kreativn%C3%AD+Evropa+-+Kultura&utm_campaign=949add53bd-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_09_01_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c6a40d8f91-949add53bd-244658413
https://www.gotobrno.cz/vytvoreni-akce
mailto:kultura@brno.cz

