
Ledy konečně tají! Ledoborci Kultury plují z Prahy do dolů na Sokolovsku!  

Bývalý cínový důl Otto proměníme v chrám nekompromisního rapu v čele s REDZEDEM a německým 

interpretem GRAFIM v závěsu! Contest, který na česko-německé scéně nemá obdoby. REDZED, pro 

mnohé zatím nedoceněný český umělec, kombinuje rap s nu metalem a svou perfektní angličtinou 

zvedá ze židle i otrlé znalce scény. A s ním německý talentovaný hračička se slovy GRAFI míchající 

black metal a trap v němčině. Oba umělci vystoupí v rámci Ledoborců Kultury na podporu SLASH 

BARU v Karlových Varech. 

Hlava celého projektu Martin Opatrný říká: „Poslední stream v Pragovce byla neuvěřitelná síla, desítky 

lidí makajících na co nejlepším zážitku pro virtuálního diváka, tomu nadšení se dá bez příkras říkat 

Ledoborectví Kultury. Jsem na své kolegy a kolegyně pyšný a už se nemůžu dočkat bývalého dolu Otto, 

kam konečně mohou v omezené míře i diváci.“  

Druhý stream vynesl téměř 20 000 Kč, které byly rozděleny mezi vznikající kulturní prostor Úl v Praze, 

technickou a uměleckou sekci. Děkujeme za příspěvky a zhlédnutí a říkáme – jen tak dál! Tým nelení a 

už chystá předposlední stream, který proběhne 5. června. Stream z dolu Otto proběhne za finančního 

přispění Česko-německého fondu budoucnosti, kterému tímto děkujeme. 

„Benefice pro nás není jen slovo, my ji opravdu děláme. Pomáháme klubům přežít, interpretům znovu 

se potkat a dalším umělcům oprášit sami sebe… Naším revírem je celá Česká republika a místa, odkud 

byste stream nečekali,“ říká Pavel Zahradníček, který v projektu odpovídá nejen za dronovou sekci. A 

dodává: „Konečně bude možné do akce zapojit i drony, a tak uvidíte, co jste neviděli, a uslyšíte, co jste 

neslyšeli. Naše klasika.“  

Sobotní (5. 6.) benefiční contest dvou umělců, v jehož průběhu budou moci diváci hlasovat pro svého 

oblíbeného interpreta, se bude konat na podporu karlovarského SLASH Baru. Která show vás zaujme 

víc? Podívejte se sami a hlasujte.  

Klára Velíšková dodává: „Interpreti, kteří na streamech projektu Ledoborci Kultury vystupují, se sejdou 

2.–5. 7. 2021 na festivalu UTOpije (www.utopije.cz). Tam budete mít možnost tyto kapely a mnohé další 

vidět, slyšet a zažít jejich performance naživo.“  

Záznam z prvního i druhého streamu Ledoborců Kultury najdete na našem kanálu na YouTube. Těšíme 

se na další stream a mockrát děkujeme za psychickou i finanční podporu!  

„Je to boj, ale krásnej! Samo se to totiž neudělá.”  www.ledoborcikultury.cz  
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