
   
 

   
 

Ledoborci Kultury dávají kultuře ztracenou naději! 

 

První benefiční live stream Ledoborců Kultury vysílaný z kostela sv. Vavřince v Klatovech ukázal, že 

i skrze obrazovky lze přenášet silnou atmosféru. Hudba kapely teepee ve spojení s tematicky 

laděným prostorem diváky očarovala. Soudě podle reakcí jim vdechla sny, naději a pozitivní 

myšlení. Stejně jako tato, i další produkce Ledoborců budou mít svébytná témata. Mimo zasněné 

vlny emocí budou mít diváci možnost zažít smršť energie, nostalgie, veselých až naivních nesmyslů, 

či relaxaci a klid. Na směsicí žánrů chceme stavět silné emoce!  

„Mnoho lidí dnes vnímá kulturu jako prostředek pro rozptýlení nebo zabití času. Ona má ale mnohem 

hlubší význam. Opravdu kvalitní kultura má totiž moc člověka osvobozovat a kultivovat. Dokáže jej 

obohatit a dát mu odpovědi na nevyřešené otázky v jeho hlavě. Stojíte, teď tedy sedíte, a vnímáte 

umělce, necháte se unášet na jeho vlnách a přicházíte na nové věci. Umění a kultura je klíčem k 

vašemu zámku,“ shrnuje jeden z pořadatelů Martin Opatrný a dodává: „Naším cílem je poskytovat 

pestrou paletu umění, aby si každý našel to svoje.“ 

Od spuštění prvního streamu se ke dnešnímu dni podařilo vybrat zhruba 35 000 Kč, které byly 

rozděleny mezi podporovaný klub Kulturní centrum Falcon (10 000 Kč), vystupující umělce (10 000 

Kč), místní bedňáky, zvukaře, fotografy a kameramany (15 000 Kč). Celkem se do produkce zapojilo 

30 lidí. A to není vše. Malíř Lukáš „Lukéro“ Krč dokázal za 2 hodiny streamu vytvořit nádherný obraz, 

který se bude dražit jako součást kampaně na záchranu klubu Falcon! 

 

Plány na další měsíce prozrazuje spoluorganizátor Dominik Fiala: „Druhá akce Ledoborců Kultury 

proběhne 28. 3. 2021 v areálu bývalé továrny na auta Pragovka v Praze a vybrané finance od diváků 

poputují na podporu kulturního prostoru úl. V dubnu plánujeme vysílat z bývalého cínového dolu 

Rolava na Karlovarsku. V květnu se podíváme do bunkru Jordán ve Středočeském kraji a poslední 

červnový stream proběhne v Ústeckém kraji na Rozhledně na Červeňáku u Loun. Vybrané finanční 

prostředky půjdou pokaždé na podporu konkrétního kulturního prostoru či komunity z daného 

regionu, ve kterém live stream bude probíhat.“  

Barbora Špádová dodává: „Všichni interpreti, kteří na streamech projektu Ledoborci Kultury 

vystupují, se sejdou 2. – 5. 7. 2021 na festivalu svobody UTOpije (www.utopije.cz). Tam budete mít 

možnost všechny kapely a mnohé další vidět, slyšet a prožít jejich performance naživo.“ 

Záznam prvního streamu Ledoborců Kultury je možné zpětně zhlédnout na YouTube kanálu Falcon 

Clubu. Na podporu tohoto klubu je možné i nadále přispívat na webových stránkách projektu až do 

15. 3. 2021. 

Poděkování partnerům 

Za celý tým spolku Zvedni Zadek z. s., který projekt Ledoborci Kultury organizuje, děkuje jeho 

předseda Michal Kovářík: „Velké poděkování za hluboký umělecký zážitek patří účinkujícím, kterými 

byly teepee (dream pop), Jane Doe (deep-house), Kateřina Bednářová a Markéta Kuttnerová (live 

dance) a Lukáš „Lukéro“ Krč (live painting). Firmy Audiolight service a STAGE master se postaraly o 

bezchybné technické zajištění akce. Díky firmě Maxtel jsme byli schopni dostat stream do vašich 

obrazovek. Děkujeme i kameramanům a mediálním partnerům: ŠumavaNet.cz, AlterEcho, MKS 

Klatovy, Areál Úžlebec, Café Jednorožec, Čajovna U Naší milé Paní, festival Antikotel a všem dalším. 

http://www.utopije.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=W1J0y02LIcE&t=2899s
https://www.youtube.com/watch?v=W1J0y02LIcE&t=2899s
https://www.youtube.com/watch?v=W1J0y02LIcE&t=2899s


   
 

   
 

Zároveň děkujeme Galerii Klatovy / Klenová a Městu Klatovy za podporu a vyjádřenou důvěru 

poskytnutím prostor. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat především vám všem, kteří jste 

přispěli finančním darem na stránkách www.ledoborcikultury.cz. Je na nich možné přispívat na 

podporu projektu i nadále. Rovněž tam naleznete bližší informace.“ 

Kultura se sama neoživí. Děkujeme, že pomáháte! 

http://www.ledoborcikultury.cz/

