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MINISTR KULTURY ANTONÍN STANĚK NAVŠTÍVIL FINSKO
Hlavními body programu zahraniční cesty bylo
bilaterální jednání s finským ministrem pro evropské
záležitosti, kulturu a sport Sampem Terhem a účast
na zahájení výstavy Františka Kupky ve Finské Národní galerii.

„Považuji tuto výstavu za jednu z nejvýznamnějších
akcí na poli kulturních výměn v posledních letech
a těší mne zájem o osobu a dílo Františka Kupky
ve Finsku. Zajímavé jsou rovněž informace o počtu
návštěvníků této výstavy: v Paříži výstavu zhlédlo cca
230 tisíc osob, v Praze byla výstava také mimořádně
úspěšná. Věřím, že stejnému zájmu se bude těšit
i v Helsinkách. Jako ministr kultury České republiky
jsem hrdý na to, že za českou stranu je partnerem
Národní galerie v Praze, příspěvková organizace Ministerstva kultury. Chtěl bych však poděkovat i ostatním partnerům z Francie a Finska, protože bez jejich angažovanosti a spolupráce by nebylo možné tuto
výstavu zrealizovat. Doufám, že tato expozice bude odrazovým můstkem pro další spolupráci našich
muzejních institucí.“
											
Antonín Staněk

MINISTR KULTURY SE SETKAL SE ZÁSTUPCI SPOLKU VLTAVAN, NOSITELI VORAŘSKÉ
TRADICE
Nositelé vorařské tradice předali ministru kultury Antonínu
Staňkovi sochu jako poděkování za dosavadní spolupráci při
péči o toto unikátní nemateriální
kulturní dědictví. 
Artefakt vznikl při příležitosti
oslav založení Československé
republiky a je vyjádřením úcty
spolku Vltavan ke státnosti
a historii naší republiky.

MINISTERSTVO
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MINISTR KULTURY ANTONÍN STANĚK OCENIL OSOBNOSTI V. ROČNÍKU DÁMA, RYTÍŘ
A MECENÁŠ ČESKÉ KULTURY
Slavnostní ceremoniál proběhl
24. února v Divadle na Vinohradech v rámci XIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě,
zlu a násilí Mene Tekel. Resortní
vyznamenání již pátým rokem
udělilo Ministerstvo kultury České
republiky tvůrcům, jejichž umělecká cesta byla násilně přerušena
totalitní mocí, či byli kvůli svým
nezlomným mravním postojům
perzekvováni a zbavováni občanských práv a svobod.
Titul a ocenění Dámy české kultury si převzaly spisovatelky Erika Bezdíčková a Helena Havlíčková. Rytíři české
kultury se v roce 2019 stali dirigent Libor Pešek, vrchní
zemský rabín, dramatik a spisovatel Karol Sidon a spisovatel a politický vězeň František Šedivý.

V obou kategoriích byli také oceněni osobnosti
in memoriam. Dámami české kultury se tak staly
výtvarnice sestry Jitka a Květa Válovy. Titul Rytíř
české kultury byl in memoriam udělen scénografovi, malíři a politickému vězni Bedřichu Bartákovi,
historikovi, básníkovi a politickému vězni Zdeňku Kalistovi, a dále písničkáři, publicistovi Karlu Krylovi.
Mecenáši české kultury se stali pan Pavel Faiereisl a Ladislav Vitoul.

MINISTERSTVO KULTURY ZAJÍMÁ DALŠÍ OSUDY VZÁCNÉHO PERGAMENU
Ministerstvo kultury se v minulých dnech pokusilo společně s Národní knihovnou České republiky získat
vzácný rukopis. Schválený limit ve výši 7 milionů korun však na získání výjimečného exempláře, který se
týká kanonického práva v souvislosti s rozsudkem nad Janem Husem z roku 1414, nestačil.
“Vynaložili jsme společně s ředitelem Klementina Martinem Kocandou pro získání této mimořádné památky
historického významu maximální úsilí. I nadále budeme
usilovat o získání takto významných exponátů. Novému
majiteli k získání díla gratulujeme a rádi bychom při této
příležitosti deklarovali zájem o budoucí spolupráci ve smyslu konzervování pergamenu, jeho odkyselení a případného vystavení v prostorách Národní knihovny.”
					

MINISTERSTVO
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KŘÍŽOVÁ CESTA Z ORLICE PŘEDSTAVUJE PRÁCI BAROKNÍHO MALÍŘE BERGLA
I RESTAURÁTORŮ
Více než osm let pracovali restaurátoři na obnově
čtrnácti velkoformátových
obrazů křížové cesty z Orlice. Vzácný soubor maleb
vytvořil rodák ze Dvora
Králové Johann Wenzel
Bergl (1719–1789), mezi
jehož prominentní zákazníky
patřila například císařovna
Marie Terezie. Díky zásahu
odborníků se malby podařilo
zachránit a vrátit jim původní
podobu, kterou od 14. února
představuje výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc.
Bergl patří k nejoceňovanějším barokním malířům druhé
poloviny 18. století.

NOMINACE SOUTĚŽE NEJKRÁSNĚJŠÍ
ČESKÉ KNIHY ROKU 2018
Soutěž Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví zná nominované
publikace. Vybrala je technická komise, která
zasedala od 7. do 8. února 2019 a mezinárodní
výtvarná komise, která zasedala od 11. do 12.
února 2019.
Z 264 přihlášených publikací nominovala porota
50 publikací v 7 kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. dubna 2019
v CAMP – centrum architektury a městského
plánování. 

AKTUÁLNĚ

NÁRODNÍ GALERIE ZAHÁJILA VÝSTAVNÍ
SEZÓNU
Letošní sezónu
zahájila NG výstavou fotografického
spolku 400 ASA
a dalšími kapitolami
cyklů Moving Image
Departmenta Introducing. 28. února
zároveň vyhlásila
soutěž na rekonstrukci Veletržního
paláce.
...více informací
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MĚSÍC BŘEZEN JE UŽ 64 LET SPOJOVÁN S MĚSÍCEM KNIHY
Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955, tedy do
období hlubokého komunismu, kdy tehdejší propagátoři použili tuto akci jako nástroj osvěty. Po
sametové revoluci v roce 1989 přestal být Měsíc
knihy oficiálně řízenou akcí. V roce 2009 vznikla celostátní akce Březen, měsíc čtenářů. Organizátorem
a vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních

pracovníků ČR (SKIP). Akce navazuje na projekty
Březen – měsíc internetu, který se každoročně uskutečňoval v letech 1998–2008 a Březen – měsíc knihy
probíhající ve 2. polovině 20. století.
„Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato
a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci,
kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.“								
				
Václav Matěj Kramerius

VYHLÁŠENÍ CENY PREMIA BOHEMICA
2019
Moravská zemská knihovna v Brně na základě
pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi,
který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře
o propagaci české literatury.
O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v ČR a z dřívějších laureátů ceny.
V minulosti cenu získali např. S. Rothová (1993),
Edgar de Bruin (2008) a další. Posledním laureátem ceny se stal v roce 2018 britský bohemista
a slavista, profesor české a slovenské literatury
Robert B. Pynsent. Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. dubna
2019 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo
Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica,
Kounicova 65a, 601 87 Brno.

AKTUÁLNĚ

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO
ŘÍZENÍ NA PODPORU KUTURNÍCH
AKTIVIT NAPOMÁHAJÍCÍCH INTEGRACI
CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V ČR NA ROK 2019

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2019 výběrové
dotační řízení na podporu kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR.
Výzva, formulář žádosti a termíny pro podání
žádostí jsou zveřejněny zde.
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ŠKOLA! UMĚNÍ Z LAVIC
SCHOOL! ART FROM
THE CLASSROOM
Základ výstavy tvoří více než
40 dětských kreseb ze sbírek
Památníku Lidice. Jedná se
o práce oceněné v rámci 44.
ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice, jejíž
téma bylo Škola? Vzdělání!
Doplnění výstavy kresbami
holandských dětí umožnila výtvarná soutěž School! – Kunst
uit de klas, kterou Comenius
Museum v Naardenu vyhlásilo
v r. 2018.

LOUTKY NA FRONTĚ
Výstava u příležitosti stého výročí konce první světové války
a vzniku novodobého českého
státu. Představuje fenomén
českého loutkářství na bojištích
první světové války i v zázemí.

PRIMA SEZÓNA
VILY V OKOLÍ PRAHY,
INTERIÉROVÝ A ODĚVNÍ
DESIGN PRVNÍ REPUBLIKY
Výstava NPÚ představuje
soudobou architekturu a životní
styl.

Termín: do 3. 3. 2019
Středočeském muzeu
Roztoky u Prahy
		více informací...

SLEZSKO V POHÁDKÁCH
A POVĚSTECH
Termín: do 12. 5. 2019
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
		více informací...

HRAČKY ZA TOTÁČE
ANEB JAK SI HRÁLY
HUSÁKOVY DĚTI
Výstava NPÚ ukazuje návštěvníkům, s čím vším jsme si
hrávali před revolucí. Hračky a
stavebnice z 50. až 80. let.

Termín: do 30. 9. 2019
Hrad Bítov
		více informací...

KAM ZA KULTUROU

Termín: do 1. 9. 2019
MLK v Chrudimi
		více informací...

RODINNÝ TÁBOR

Výstava Slezského zemského
muzea představuje nejznámější
pověsti z Těšínska, Opavska
a Ostravska a jejich sběratele.
Pozornost je věnována rovněž
adaptacím slezských lidových
pohádek a pověstí do dětské
literatury.

Dokumentárně-historická putovní výstava Památníku terezín
k 75.výročí likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora
v KT Auschwitz.

Termín: do 10. 3. 2019
předsálí kina Muzea ghetta,
Památník Terezín

Termín: 30. 4. 2019
Památník Petra Bezruče
(Ostrožná 35, Opava).

		více informací...

		více informací...
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