
Liberec2028 - mobilizace kulturního hnutí v regionu 
(ohlédnutí) 

Tým Liberec2028 má za sebou tři roky perné práce, kdy se přes 
covidové restrikce podařilo vytvořit a schválit Strategii rozvoje kultury 
2022 - 2029, mobilizovat kulturní hnutí v Liberci, navázat řadu 
cenných kontaktů v německém a polském příhraničí i napříč Evropou 
mezi dalšími kandidáty na Evropské hlavní město kultury (EHMK) či 
shromáždit několik desítek skvělých nápadů budoucího nezávislého 
kulturního programu. Daleko úžeji se rovněž propojily týmy města, 
některých fakult Technické univerzity v Liberci a jednotlivých 
kulturních hráčů. 
Až do kandidatury na EHMK 2028 měly jednu z hlavních rolí v kulturní 
nabídce město a kraj a jimi zřizované kulturní instituce. Nezávislá 
scéna sice existovala, ale nebyla zasíťována (tj. věděla o sobě jen 
velmi málo), byla rozdrobena a neuměla vzájemně spolupracovat, 
natož čerpat peníze z jiných zdrojů, než je městský/krajský rozpočet. 
To se podařilo do jisté míry ideově změnit, pootočit ten původní 
takřka čistě nabídkový systém shora na vzájemně koexistující mix 
zřizované a tzv. nezávislé kulturní scény. Už při tvorbě Strategie 
vznikly jednotlivé pracovní skupiny, kandidatura na EHMK jejich práci 
rozšířila a zintenzivnila, zrodilo se i Liberecké kulturní fórum jako 
reprezentativní shromáždění aktérů nejrůznějších kulturních žánrů, 
stejně jako umělecká rada, která z desítek nápadů zdola formovala 
budoucí kulturní program. 
 
Co konkrétně vyzdvihnout? 
Open call - jedna z klíčových aktivit, díky níž se podařilo zdola 
shromáždit přes 100 nejrůznějších nápadů, vizí a inovativních 
projektů v kulturním programu Liberec2028. Nepochybně budeme 
chtít část těchto nápadů spolu s jejich tvůrci a partnery realizovat 
prostřednictvím financování z kulturního fondu. 
1000 přání pro Liberec - v rámci tohoto projektu jsme získali 1648 
veřejností vyplněných dotazníků s vizí, co by nemělo v Liberci v roce 
2028 chybět. Dotazníky jsme pečlivě roztřídili a budeme s nimi dále 
pracovat. 
Mapování KKO - podrobně jsme zmapovali existenci kulturně 
kreativních odvětví (KKO) po celém regionu a kulturní provozy na 
území města. Máme vizi rozšíření kultury do jednotlivých lokalit 
města, do jednotlivých komunit. Tam všude žijí lidé, kteří by měli 



dostat prostor aktivně realizovat své volnočasové zájmy, ať už jsou 
jakékoli (tzv. kulturní demokracie). 
Demokratizace kultury - zvláště pečlivě jsme se zaměřili na aspekt 
zvaný demokratizace kultury. Tedy zájem zprostředkovat kulturní 
vyžití i skupinám obyvatel s nižším společenským statusem, 
marginalizovaným, vyloučeným. Oslovili jsme tedy nejen školy (žáci 
a studenti bez rozdílu), ale i 110 neziskových organizací, které pracují 
se znevýhodněnými skupinami a pomohly nám načerpat informace o 
potřebách a dostupnosti kultury pro jejich klienty. 
Spolupráce s TUL - Liberci2028 se podařilo významně propojit 
především s Fakultou umění a architektury, Fakultou textilní a 
Ekonomickou fakultou. První dvě fakulty měly své zastoupení v 
umělecké radě, a tedy promlouvaly do rámování kulturního 
programu, ekonomové se zase zapojili do dotazníkových šetření a 
focus groups (sondování kulturní poptávky a nabídky ve městě u 
studentů TUL) a mapování KKO. 
Přeshraniční spolupráce - navázali jsme úzkou spolupráci s 
německou a polskou částí Trojzemí, zástupci jejich aktérů (Kreatives 
Sachsen & Nysa Film Festival) měli dokonce své zastoupení v 
umělecké radě. V Trojzemí sdílíme společné hodnoty, protože kultura 
nezná hranic, spolupráce na jednotlivých projektech by tedy měla 
pokračovat. 
Diverzifikace financování kultury - velmi důležitá aktivita pro kulturní 
rozvoj v Liberci a okolí, s níž jsme díky Liberec2028 alespoň začali. 
Cílem je naučit jednotlivé kulturní hráče sáhnout si i po jiných zdrojích 
financování svých aktivit, než je jen město a kraj. To je jeden z 
největších hendikepů regionální kultury; třeba ze Státního fondu 
kultury s roční alokací 60 miliónů zatím takřka nečerpáme. 
Propagace kulturního dění - covid & Liberec2028 nám pomohly v 
institucionalizování značky Kreativní^Liberec, pod jejímž záhlavím 
mj. pravidelně vychází newsletter Kulturní^Nekonečno, který shrnuje 
nejdůležitější kulturní události vč. dotačních příležitostí a momentálně 
je distribuován na cca 400 adres. Vědět o sobě navzájem je jeden z 
dalších podstatných momentů. 
 
Týmu cca 100 lidí kolem Liberec2028 všechna čest a díky. Nic z 
tohoto zúženého výčtu nepadne pod stůl. Chceme jako Ostrava po 
roce 2010 či Katowice po roce 2011 aspoň dílčím způsobem 
pokračovat dál, porážce navzdory. Strategie rozvoje kultury do roku 



2029 pochopitelně platí, byť EHMK mohlo být zásadním nástrojem 
jejího urychlení a také významným zdrojem financí. 
 
A proč jsme nepostoupili? 
Na tuto otázku se v Liberci i Brně, dvou vyřazených kandidátech, 
odpovídá těžko. Zatím to totiž sami nevíme. O něco moudřejší 
budeme ze zápisu 12členné mezinárodní jury, což bude jediný výstup 
z 1. kola. Nepřezkoumatelný, nenapadnutelný. Z 1,5 hodinového 
vystoupení každého týmu před porotou neexistuje žádný záznam, 
veškerá nahrávání zvuková i vizuální byla předem zakázána. 
Nevíme, jak se dařilo našim soupeřům, oni totéž nevědí o nás. A 
nikdy to vzájemně vědět nebudeme. Jestli je to v soutěži, kde se hraje 
o vyšší stamilióny korun z veřejných rozpočtů, dostatečně 
transparentní a fér, nechávám bez komentáře. 
Stejně tak nekomentuji výši rozpočtů jednotlivých projektů, jak jsou 
uvedeny v už zveřejněných přihláškách. Za Liberec jen mohu říci, že 
náš projekt jsme v kontextu celkového stavu veřejných rozpočtů i 
doby postavili vědomě jako uměřený, ekonomicky udržitelný a 
veřejně obhajitelný. A udržitelnost (= opak megalomanie) jsme také 
považovali za jedno z klíčových kritérií, jímž by se mělo rozhodování 
jury řídit. Evidentně mylně. 
Spekulací o tom, proč před 12 lety (pro rok 2015) překvapivě vyhrála 
Plzeň a nikoli Ostrava, bylo už tehdy dost. A nepoučili jsme se. Snad 
i proto se nyní mezi lidmi z branže na sítích znovu divoce dohaduje, 
proč postoupila jen dvě města, proč právě ta a jak (ne)spravedlivé to 
vlastně je. Víme i to, že v jury byli zastánci postupu všech čtyř měst, 
ale nepřevážili. Nechci spekulace přiživovat a už vůbec snižovat 
výkony Broumova a Českých Budějovic, jen si soukromě asi umím 
odhadnout, kdo nakonec vyhraje a proč. A jako varovný zvoneček mi 
v hlavě cinká věta (jakkoli následně relativizovaná), která už letos v 
červnu zazněla při společné schůzce čtyř kandidátských měst s 
ministrem kultury: do finále postoupí jen dvě města. A stalo se. 
Tečka. 
 


