
Výzva od Cirk La Putyky: 
 
OŽIVENÝ OBECNÍ ROZ-HLAS 
 
20. února 2021 oživíme obecní rozhlasy napříč Českou republikou!  
 
Místní umělci se představí občanům s patnáctiminutovým vystoupením 
prostřednictvím obecních rozhlasů. Happening OŽIVENÝ OBECNÍ ROZ-HLAS je 
dalším z projektů iniciativy #kulturunezastavis založené souborem Cirk La Putyka. 
Připojte se tomuto celostátnímu rozhlasovému happeningu i Vy! 
 
Kultura v každé vesnici a každém městě, to je náš cíl. Nemůžete za kulturou? 
Pozvěte ji k sobě. Chtěli byste ve svém obecním rozhlase slyšet zpěv, hudbu, 
pohádku, povídku, poezii nebo jen hlas své oblíbené filmové či divadelní postavy? 
Umělci jsou jistě připraveni přijet a nabídnout svůj um, samozřejmě s respektem k 
všem vládním opatřením. Podívejte se! 
 
Celá akce není realizována za účelem protestu proti vládním nařízením! Poukazuje 
pouze na paralýzu kultury, kulturních zařízení a kulturního průmyslu a na absenci 
kultury ve společnosti. 
 
Jak to funguje 
Zde naleznete kroky a námi osvědčený postup, jak uspořádat vystoupení v obecním 
rozhlase. Je to úplně jednoduché:  
 
 

• Dostupnými informačními kanály oslovte profesionální umělce, kreativce, 
hudebníky nebo herce ze svého okolí (webové stránky města, facebookové 
stránky, oznámení v rozhlase, letáky do schránek, obecní nástěnka aj.). 
 
 

• Nabídněte svůj prostor radnice, kde se nachází rozhlas, domluvte se na 
formě vystoupení (píseň, báseň, poezie aj.) a konkrétním datu a času. 
 
 

• Technické zajištění: Doporučujeme mluvit, hrát a zpívat akusticky přímo na 
mikrofon rozhlasu. Zřetelně a pomaleji, než obvykle mluvíte. Déle než 15 
minut nedoporučujeme. Vyzkoušejte si nejprve rozhlasové zařízení, případně i 
kvalitu poslechu venku. 
 
 

• Jste domluveni a přichystáni? Vše pořádně propagujte! Použijte fotografie 
umělců, sdílejte jejich facebookové, instagramové a jiné profily. Dejte 
občanům vědět, co a kdy přesně je v sobotu čeká! Třeba takto: „V sobotu 20. 
2. 2021 se připojíme k celorepublikovému rozhlasovému happeningu 
OŽIVENÝ OBECNÍ ROZ-HLAS. Těšit se můžete na umělecké vystoupení 
prostřednictvím našeho rozhlasu! Vystoupí pro Vás …...… .(jméno). 
#kulturunezastavis #ozivenyobecnirozhlas” 



 
 

• Na sociálních sítích nezapomeňte uvést #kulturunezastavis a 
#ozivenyobecnirozhlas. 

 
 

• Vše dopadlo skvěle a ohlasy jsou pozitivní? Máme z toho radost! Podpořte 
proto umělce, kteří pro Vás vystupovali, jakoukoli finanční částkou. 
 
 

• Dodržujte veškerá doporučená opatření! Roušky, rozestupy, dezinfekce. 
Nenabádejte ke shromažďování. Děkujeme! 

 
 
Pošlete nám fotografie a videa :) 
Ukažte nám, jak se Vaše akce zdařila! Rádi ji budeme sdílet na facebookové stránce 
Cirku La Putyka. Svá videa a fotografie nahrávejte SEM (nebo zašlete na 
jakub@laputyka.cz, eva@laputyka.cz). 
 
Pokud se chcete do akce zapojit, reagujte prosím obratem na tento e-mail. 
Budeme také rádi za rozšíření této výzvy do dalších obcí. 
 
Těšíme se na Vás a na společné zážitky! 
 
S pozdravem 
Cirk La Putyka 
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