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Ledoborci Kultury, tenhle stream chceš dokoukat! 

Ledoborci Kultury je projekt spolku Zvedni Zadek z. s., který chystá na každý měsíc od února do 

června 2021 live streamy z netradičních míst České republiky na podporu českého kulturního 

prostředí – klubů, zvukařů, osvětlovačů, promotérů a samotných interpretů, kteří v aktuální situaci 

strádají. Mimo kapel a DJs uvidíte scénické tance nebo live art show. 

První akce Ledoborců Kultury proběhne 28. 2. 2021 od 18:00 h. v kostele svatého Vavřince v Klatovech, 

kde vystoupí dream-popové duo teepee, deep-housová DJka Jane Doe, výrazová tanečnice Kateřina 

Bednářová a výtvarník Lukáš Lukéro.  

Více o akci prozrazuje zakladatel Ledoborců Martin Opatrný: “Málokdy mám chuť stream sledovat až 

do konce. Chybí mi možnost být u toho a reálně cítit emoční sdělení umělců. Proto se chceme posunout 

dál a vytvořit stream, který zkrátka dokoukáte. Jak toho docílíme? Budete se vznášet po okolí s drony, 

pozorovat malíře přímo během tvorby a přitom poslouchat zajímavého interpreta podporovaného 

scénickým tancem... Samozřejmě z celého srdce doufám, že se brzy budeme moci potkat fyzicky!”  

Ledoborci kultury jako kulisu pro streamy vybrali fascinující místa po celé ČR, pozvali skvělé umělce a 

domluvili se s kluby, jejichž situace je, mírně řečeno, nelehká.  

Další z organizátorů Barbora Špádová doplňuje: “Všem nám kulturní prostředí ohromně chybí, proto 

jsme nesmírně rádi, že se nám daří ke spolupráci získat profesionály napříč obory. Veškeré získané 

finanční prostředky rozdělíme poctivě všem účastníkům a vybraným klubům.” Prvním prostorem, který 

Ledoborci kultury podpoří, bude Kulturní centrum Falcon z. s. na Klatovsku.  

Na jaká místa se můžete těšit?  

První z nich je Galerie Klatovy / Klenová a její prostor kostela sv. Vavřince, dále chátrající lesní 

industriální památka cínového dolu Rolava na Sokolovsku, rozhledna na Červeném vrchu na Lounsku, 

bunkr Jordán ve vojenském prostoru Brdy nebo Velký strahovský stadion.  

Vystupující všech streamů budete moci zažít pohromadě na festivalu UTOpije 2.–5. 7. 2021 v Areálu 

Úžlebec na Plzeňsku (www.utopije.cz).  Držte Ledoborcům palce a podporujte kulturu kolem sebe. 

Děkujeme! 

 

tel:+420%20721%20611%20816
mailto:info@utopije.cz
https://ledoborcikultury.cz/
https://utopije.cz/

