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Podpora Cechu malých nakladatelů iniciativě profesních organizací působících
v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby.
Cech malých nakladatelů vyjadřuje solidaritu s iniciativou profesních organizací
působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby na zachování celé
alokace záchranného balíčku pro kulturu v oblasti nezávislého umění převodem
části prostředků na rok 2021 s ohledem na stávající vývoj situace, kdy:
Usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci
dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury vyčleňuje v předkládací
zprávě na samostatné výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity částku
440 mil. Kč, a to na základě popisu zásadních problémů nezávislého umění z hlediska
předběžné predikce, (která se zakládá primárně z nedosažení výnosů z vlastní činnosti,
tedy rozdílem mezi celkovými uskutečněnými výdaji a dosaženými příjmy). Zároveň
bere v potaz vratky, které lze předpokládat primárně u projektů, které nemohly být
zcela objektivně realizovány.
MK ČR vypsalo 1. a 2. vlnu
alokovaných prostředků pouze
činnosti. Z toho důvodu nebyly
v programu Kulturní aktivity
nezávislého sektoru.

záchranného balíčku, obě však umožnily čerpání
vybrané skupině subjektů, provozujících celoroční
prostředky dané alokace přístupny všem žadatelům
a nemohla být naplněna absorpční kapacita

Neuvěřitelná životaschopnost, odolnost, divácký zájem a k tomu stoupající mezinárodní
uznání nezávislé scény ČR je dokladem relevantnosti podpory, kterou vláda pro tento
sektor schválila. Nyní je zjevné, že problémy pandemie ovlivní šance na existenci,
přežití, natož na rozvoj progresivního nezávislého umění i v roce 2021, a to zcela
zásadně. Z toho důvodu považujeme za zásadní, aby případné nevyčerpané prostředky
alokované na nezávislé umění, optimálně spolu s vratkami z roku 2020, byly využity
k posílení programu Kulturní aktivity v roce 2021.

Shora zmíněná kulturní odvětví byla poškozena a některé subjekty jsou dokonce
existenčně ohroženy, jelikož jejich činnost byla omezena či znemožněna v důsledku
vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie. Do obdobné situace jsme se po
uzavření knihkupectví dostali i my, malí nakladatelé. Umělci nemohou veřejně
vystupovat, my nemůžeme prodávat knihy, což je pro celou oblast kultury devastující.
Proto podporujeme veškeré snahy, které směřují k záchraně a zachování všech
uměleckých projevů, a věříme v pomoc a dobré úmysly Ministerstva kultury i Vlády
České republiky.
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