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Dva sousedé, čtyři měsíce, přes sto partnerů a tři sta jednotlivých akcí
21. březen, Praha

Dvacetileté jubileum Česko-německé deklarace je příležitostí oslavit intenzitu vzájemných
vztahů a upevnit je.
„Kulturní výměna je jedním z nejsilnějších pilířů česko-německých vztahů.
Chceme ji našim českým sousedům ve vícero měst prezentovat a stejně tak ji
budou Češi prezentovat i v Německu,“ říká chargé d'affaires Velvyslanectví
Německa v Praze Hansjörg Haber.
Ministr kultury Daniel Herman stvrtzuje: „Jsme přátelé a hledíme společně a s
důvěrou do budoucnosti. I přesto v našem česko-německém sousedství
potřebujeme stále nové impulzy, aby toto sousedství zůstalo živé a nedopustilo
znovuožití starých, nesmyslných předsudků a stereotypů.“
„Pro Goethe-Institut je Kulturní jaro inventurou a pohledem do budoucna
zároveň,“ doplňuje ředitel Berthold Franke, „Chceme oslavovat, ale také
prozkoumat, jak se naše kulturní práce v Česku bude v budoucnu vyvíjet.“
Program Česko-německého kulturního jara 2017 probíhá od března do července a
zaměřuje se na hlavní tematické oblasti jako umění a kultura, mládež a sport, inovace a
pestrost a jeho hlavní pilíře bude tvořit:
 Retrospektiva Gerharda Richtera v Pražské Národní galerii
Od 26. dubna do 3. září bude poprvé v České republice vystaveno více než 80 děl tohoto
světoznámého malíře. Výstavu doplní a obohatí doprovodný program.
 Kulturní jaro v regionech
Několikatýdenní celostátní kulturní program zaměřený na sedm českých měst nabídne
množství veřejných akcí, gastronomické zážitky, inovace a možnosti aktivní účasti.
Města a termíny zahájení:
Ostrava 30. 3. | Olomouc 6. 4. | Plzeň 19. 4. | Ústí nad Labem 11.05. | České Budějovice
18. 5. | Brno 19. 5. | Liberec 22. 6.

 Mimořádná projektová výzva Česko-německého fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti v rámci mimořádné projektové výzvy podpoří četné
projekty v oblasti kultury a občanské společnosti.
„Loni jsme se zapojili do příprav Česko-německého kulturního jara a vypsali
jsme dva programy, na které jsme vyčlenili celkem 500 tisíc euro,“ podotýká
Kristina Larischová, spolupředsedkyně správní rady Fondu budoucnosti.
 Kulturní jaro v Německu
Z prostředků Zukunftsfondu nabízí Česká centra v Německu a další partneři široký kulturní
program – festivaly, autorská čtení, divadelní představení, hudební a taneční vystoupení, ale
i filmové projekce, která se budou konat příhraničních regionech, ale i v Berlíně, Mnichově,
Düsseldorfu, nebo Brémách.
 Česko-německé fotbalové jaro
Na obou stranách česko-německé hranice se uskuteční ve spolupráci s Česko-německou
fotbalovou školou a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem celá
řada fotbalových turnajů s účastí juniorských družstev známých týmů jako Bayern Mnichov
nebo Sparta Praha.
Tiskové konference se zúčastnili:
Pan Hansjörg Haber, Chargé d’affaires a.i. Velvyslanectví SRN v Praze
Pan Daniel Herman, ministr kultury České republiky
Pan Berthold Franke, vedoucí Goethe Institutu v České republice
Paní Kristina Larischová, ředitelka Odboru veřejné diplomacie ministerstva zahraničních věcí
ČR a spolupředsedkyně správní rády Česko-německého fondu budoucnosti
Paní Milena Kalinovská, kurátorka výstavy Gerharda Richtera
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Kulturní jaro je přeshraniční kulturní iniciativa německého velvyslanectví v Praze, Goethe-Institutu v
Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s
Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

