
 

BERLÍNSKÁ FILHARMONIE A MUZEA DO POSTELE. 

Kvůli domácí karanténě sice nemůžeme vycházet ven. Nemůžeme chodit na koncerty ani 

navštěvovat galerie, ale všechno tohle jde i online. Díky tomu, že Berlínská filharmonie 

zpřístupnila archiv koncertů pro všechny zdarma, si můžeme záznamy z nich pustit kdekoliv. 

Tady je návod, jak na to. 

1. Otevřete stránku 

https://www.digitalconcerthall.com/de/news?a=bph_webseite&c=true 

2. V pravém horním rohu stránky klikněte na tlačítko LOGIN

 
3. Otevře se vám malé okénko. Klikněte na Register now pod tlačítkem LOG IN NOW 

 
4. Vyplňte potřebné údaje: 

https://www.digitalconcerthall.com/de/news?a=bph_webseite&c=true


 
5. Až budete mít vyplněno, klikněte na žluté tlačítko REGISTER 

6. Otevřete si email a přišel vám nový od Berliner Philharmoniker, otevřete ho a klikňete 

na CONFIRM YOUR EMAIL ADDRESS 

.  

7. Otevře se vám stránka Berliner Philharmoniker. Zopakujete krok dva a kliknete na tlačítko 

LOGIN, pokud tam tlačítko není, jste už přihlášeni. Pokud tam je, rozklikněte ho a zadejte do 

okénka své údaje. Do prvního řádku svůj email, do druhého heslo. 

 

Křestní jméno 

Příjmení 

Email 

Heslo (které si sami vymyslíte) 

a vyberte zemi (kliknutím na šipičku 

vedle „please select“ 

toto zaškrnete, pokud chcete, aby 

vám na email chodili novinky 

toto zaškrnout musíte (říkáte tím, že 

souhlasíte s jejich podmínkami) 



 
8. Klikněte na CONCERTS 

9. Otevře se vám tato stránka. Klikněte na REDEEM VOUCHER 

 
10. Na další stránce sjeďte šipkou na klávesnici dolu až se vám ukáže toto: 

 
Do volného bílého políčka napište BERLINPHIL a klikněte na REDEEM CODE 

11. A už máte koncerty online zadarmo! 

Klikněte zas na CONCERTS, najděte si na stránce koncert, který se vám líbí, klikněte na GO TO 

CONCERT 



 

Pak už jen na WATCH CONCERT a je to hotové! 

 

Díky nové funkci googelu, máme možnost podívat se virtuálně do několika muzeí. Muzeí 

a galerií pro nás má Google Arts and Culture skoro nekonečno. Zde je návod na to, jak si 

doma muzea procházet. 

1. Otevřete stránku https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

2. Vyberte si nějakou kolekci nebo muzeum, které vás zajímá a na něj kliknete. 

 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en


3. Já jsem si například vybrala muzeum Vana Gogha. Na nově otevřené stránce si nalevo 

najdu oranžového panáčka, na kterého kliknu. 

 
 

4. A už se ocitneme v muzeu 

 

 
5. Pomocí myše se mohu pohybovat po muzeu. Kam kliknu, tam mě to „přenese“.  

6. Pomocí obrázku dole se mohu přemístit do různých místností muzea 



 

 

7. Pomocí plus a mínus napravo se můžeme oddalovat a přibližovat od obrazů. 


