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VZNIKLA MORAVSKOSLEZSKÁ ASOCIACE KULTURNÍHO SEKTORU 
 

Na základě pokračující krizové situace kolem šíření nemoci Covid-19 a zejména kvůli jejím dopadům 

na kulturní průmysl byla ve čtvrtek 10.9.2020 založena Moravskoslezská asociace kulturního sektoru 

(MAKS). Jde o další krok, který si o prázdninách naplánovaly subjekty spojené kolem Iniciativy Za 

kulturu v MSK. Ta se v červenci zformovala jako reakce na velice diskutabilně vydané Nařízení Krajské 

hygienické stanice ze dne 17.7.2020, kterým byly z minuty na minutu omezeny kulturní i sportovní 

akce. 

 

MAKSimální cíle 

MAKS chce být zejména partnerem pro Moravskoslezský kraj, pro město Ostravu, pro další města 

v kraji i pro jiné orgány veřejné správy v kraji. A to hned v několika oblastech, např. při tvorbě 

strategických dokumentů v oblasti kultury nebo při řešení mimořádných situací jako je ta současná, 

která vznikla s nemocí Covid-19. 

MAKS má ambici stát se zastupující organizací všech subjektů podnikajících v kulturním průmyslu 

v Moravskoslezském kraji, tj. nejen samotných umělců, ale i pořadatelů akcí, promotérů, zvukařů a 

osvětlovačů (a dalších technických profesí), firem zajišťujících ostrahu nebo úklidové služby, nebo i 

stánkařů. Jak známo, v jednotě je totiž síla, která bude mít šanci měnit věci k lepšímu pro všechny, 

v konečném důsledku hlavně pro širokou veřejnost, která kulturu vždy ke spokojenému životu 

potřebovala a potřebovat bude. 

Směrem k široké veřejnosti je namířen také další cíl MAKS, totiž zajišťovat osvětu o kulturním 

průmyslu. Jen málokdo totiž tuší, co všechno zorganizování i malého koncertu nebo divadelního 

představení obnáší, o velkých festivalech nemluvě. Kolik odborných profesí se na organizaci podílí, 

kolik lidí z takové činnosti živí své rodiny nebo kolik peněz do veřejných rozpočtů takové akce a jejich 

organizátoři přinášejí. 

MAKS bude přinášet i služby svým členům, protože hodlá obecně hájit jejich zájmy právě třeba při 

vyjednávání nejrůznějších podmínek u orgánů veřejné správy. Dále chce MAKS pro své členy pořádat 

mimo jiné i právnické nebo ekonomické workshopy, poskytovat poradenství a konzultace nebo 

zprostředkovávat přehledy o dotačních titulech vyhlašovaných Moravskoslezským krajem a 

jednotlivými městy v oblasti kultury. 

 

MAKS má již své zvolené předsednictvo, do jehož čela byla zvolena Karolína Skórková, jinak 

pořadatelka ostravského festivalu Meatdesign. Dalších 7 členů předsednictva pak tvoří např. zástupce 

velkých festivalů (Kamil Rudolf za Beats for Love), velkých technologických firem v kultuře (Martin 

Duda za Highlite Touring), zástupce samotných umělců (Václav Pokorný za festival Cirkulum/Cirkus 

jinak), hudebních klubů (Marcel Palovčík za Barrák Music Club), nezávislých divadel, tanečních 

festivalů nebo multižánrových eventů (Andrej Harmečko za Letní Shakespearovské slavnosti a KC 



TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

MAKS – MORAVSKOSLEZSKÁ ASOCIACE KULTURNÍHO SEKTORU 
#zminutynaminutu / #zazdravyrozum 

 
 v Ostravě, 11.9.2020 

 

 
Cooltour) a dále zástupci firem dodávajících vybavení a nezbytné doprovodné služby nebo zástupce 

stánkového prodeje a gastro služeb. (Roman Čechák za Čechymen, Daniel Krečmer za Oriental.cz). 

Výkonnou, organizační a koordinační oblast fungování asociace bude zajišťovat nově jmenovaný 

výkonný ředitel Martin Lehocký, manažer se zkušenostmi v byznysu nejen v oblasti kulturního 

průmyslu. 

Je skvělé, že do založení MAKS šly průřezově subjekty z celého kulturního průmyslu, teď ale bude 

důležité, aby se k MAKS připojili i další fyzické i právnické subjekty podnikající v kultuře 

z Moravskoslezského kraje. Ač jde totiž hlavně o iniciativu pocházející z Ostravy, MAKS chce 

zastupovat všechny dobré lidi z kultury z celého kraje, protože jedině tak bude mít MAKS skutečný 

smysl. 

V tuto chvíli je vše v plenkách, nicméně věci by měly vzít rychlý spád o jehož průběhu bude MAKS 

pravidelně informovat. 

 

Kontakt 

Karolína Skórková, předsedkyně MAKS, karolina@meatdesign.cz, tel.: +420 739 441 809 

 

Zakládající členové MAKS 

Yen design s.r.o. 

Cirkus trochu jinak, z.s. 

Oriental.cz, s.r.o. 

Love Production s.r.o. 

Čechymen a.s. 

Hedurio services s.r.o. 

Czechcrew s.r.o. 

High Lite Touring s.r.o. 

Trojhalí Karolína z.s.p.o. 

PaS de Theatre s.r.o. 

Colour Production, spol. s r. o. 

Černá louka s.r.o. 

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. 

Kulturně sportovní spolek Elegant z.s. 

Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. 

Barrák Music Club 
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