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Otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové
Vážená paní ministryně,
pro letošní rok byla výše finanční částky rozpočtu MK ČR určená na podporu živé kultury zkrácena na
historické minimum. Celkový rozpočet ministerstva se ale oproti loňskému roku nijak nesnížil – naopak,
paradoxně se zvýšil! Na rok 2012 vyčlenilo MK na Kulturní služby a podporu živého umění celkem 372 248
000 Kč. V rozpočtu pro letošní rok je to 280 410 000 Kč. To představuje bezmála stomilionový pokles. Klesá
podpora kulturních služeb, podpora živého umění, obnova kulturních památek, podpora kultury
národnostních menšin.
Jestliže loňská celková suma určená živé kultuře byla stanovena na hranici přežití, výše té letošní je
likvidační pro podstatnou část kulturních aktivit (časopisů, akcí, projektů, knihoven atd.). Nadto je likvidační
efekt snížení státní podpory živé kultury významně umocněn i zvýšenou spodní sazbou DPH z loňského roku
a jejím navýšením i v roce letošním. Česká republika po dvaceti letech své existence prakticky opouští
tradici státní podpory kultury (běžné ve většině zemí EU), a ministerstvo tak zřejmě hodlá zlikvidovat
mnoho celoevropsky i celosvětově respektovaných kulturních aktivit. Pokládáme to za skandální!
V souvislosti s neustálým snižováním dotací na živou kulturu, s dlouhodobou absencí funkční kulturní
politiky a především v zájmu zachování kultury v České republice Vás žádáme, abyste se zasadila o
navýšení objemu financí určených živé kultuře na úroveň před zaváděním krizových opatření z
minulých let. Tyto náklady jsou v porovnání s ostatními položkami státního rozpočtu i rozpočtu
Ministerstva kultury de facto zanedbatelné.
Domníváme se, že věc financování živé kultury a kulturních časopisů je zcela zásadní pro kulturní život v
České republice. Žádáme Vás tímto o schůzku v nejbližším možném termínu, jež by přispěla k vyřešení této
krizové situace. Po zkušenostech z minulých let doufáme, že nedopustíte, aby situace dále eskalovala.
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František Dryje, šéfredaktor revue Analogon
Joachim Dvořák, šéfredaktor kulturní revue Labyrint
Palo Fabuš, šéfredaktor časopisu Umělec
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