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SLOUPEK MINISTRA

Vážení čtenáři,

v prázdninovém dvojčísle se vracíme k vý-
znamným událostem uplynulých dní, jakými 
bezesporu byly folklorní festival Strážnice 
nebo MFF v Karlových Varech. Neopomíjí-
me ani nabídku kulturních akcí našich pří-
spěvkových organizací, v čase dovolených 
zvlášť užitečnou.
Ústřední text nadčasové rubriky „Tradice“ 
jsme tentokrát věnovali mimořádnému 
kulturnímu fenoménu, jímž je české loutkář-
ství.  Po zápisu východočeské tradice do 
Seznamu nemateriálních kulturních statků 
v roce 2012 slavilo loni české loutkářství – 
spolu se slovenským – triumf největší: Zápis 
na seznam UNESCO. Možná o letošních 
prázdninách nějaké loutkové divadlo také 
navštívíte.
Člověk často v údivu obdivuje um řezbářů, 
schopných vtisknout dřevěné figuře výraz, 
i dovednosti loutkářů, pod jejichž rukama 
marioneta ožívá. Mnohdy máme skoro 
pocit, že jsme v Kašpárkově pohybu za-
chytili skutečnou rozhodnost nebo že to byl 
Honza sám, kdo si zvolil směr své cesty. 
A přece jsou to loutkovodiči, v jejichž režii 
běží celá hra. Mysleme na to i při našich 
letních cestách, lemovaných billboardy…

Krásné prázdniny, přátelé!

                   Daniel Herman
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3. ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE je tu! 
Loni jsme měli na nádvoří Nostického paláce uměleckou 
kupu „sena“. Letos zde máme dílo s názvem OF_02 od 
Jana Kováříka.

Jan Kovářík vystudoval AVU v sochařském ateliéru Jind-
řicha Zeithammla. Samostatně vystavuje od roku 2002, 
jeho díla jsou zastoupena ve sbírce Národní galerie a 
soukromých sbírkách. Lehce a svobodně se pohybuje v 
abstraktním tvarosloví a velmi rád své plastiky „odívá“ do 
sofistikovaných barevných až pop-artových hávů.

   Více o projektu na sculptureline.cz

http://www.sculptureline.cz


3MINISTERSTVO

Na letošním filmovém festivalu svá díla osobně 
představilo přes 300 herců a režisérů. Svátek filmu 
probíhal za finanční podpory Ministerstva kultury.
 
Při opening ceremony obdrželi Křišťálové globy  he-
rec Casey Affleck, herečka Uma Thurman a James 
Newton Howard. Hlavní soutěž 52. ročníku karlovar-

ského filmového festivalu vyhrál český snímek Křižáček. Čestné ceny prezidenta festivalu získal režisér 
Václav Vorlíček a americký herec Jeremy Renner. 

SKONČIL 52. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FILMOVÉHO FESTIVALU KARLOVY VARY

Daniel Herman se kromě schůzek s českými tvůrci 
a zástupci filmové obce zúčastnil celé řady dal-
ších setkání, například s Radou SFK. Navštívil 
také slavnostní ceremonii k představení digitálně 
restaurovaného oscarového filmu režisérů Jána 
Kadára a Elmara Klose na motivy novely spisova-
tele Ladislava Grosmana Obchod na korze.

Zasedání Rady SFK

Setkání ministrů kultury Česka, Slovenska 
a Ukrajiny při příležitosti uvedení sloven-
sko-ukrajinského filmu Čiara

Setkání ministra Hermana s ředite-
lem NFA Michalem Bregantem

Na slavnostním uvedení dokumentu 
Olgy Sommerové s názvem Červená
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REKONSTRUKCE 
PETSCHKOVY VILY 
BYLA ZAHÁJENA

Rekonstrukce prostor, kam 
se ze Strahova přestěhu-
je naše největší muzeum 
knižní kultury Památník 
národního písemnictví, je 
financována v rámci Pro-
gramu péče o národní kul-
turní poklad a dokončena 
bude v roce 2019. Daniel 
Herman při slavnostním 
ceremoniálu vyzdvihl 
význam paměťové institu-
ce zaměřené na slovesné 
umění a připomněl význam 
psaného slova i v době 
totality vizuální informace. 
Vyjádřil současně hluboký 
zájem Ministerstva kultury 
na obnově architektonické-
ho kulturního dědictví, jaké 
Petschkova vila bezesporu 
představuje.

 více informací...

Festival navštívilo přes 30 tisíc příznivců folklorní hudby. Letošní ročník zahájil prezident festivalu a ředitel 
NÚLK Martin Šimša. Na slavnostní ceremonii v amfiteátru Bludník předaly náměstkyně ministra kultu-
ry Anna Matoušková a ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Zuzana Malcová ocenění MK 

za rozvoj tradiční lidové kultury panu Lubomíru 
Tyllnerovi. V rámci zahajovacího ceremoniálu MFF 
Strážnice 2017 předala náměstkyně Matouško-
vá také diplom spojený se zápisem jednoho ze 
statků nemateriálního kulturního dědictví lidstva 
UNESCO, panu Juraji Hamarovi, řediteli Sloven-
ského ľudového umeleckého kolektívu. Historicky 
první mezinárodní nominací České republiky a Slo-
venské republiky se stalo Loutkářství na Slovensku 
a v Česku. 
        
    více informací...

72. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FOLKLORNÍHO FESTIVALU STRÁŽNICE

ROUBENÍ LIBUŠÍNA

V červnu začala další etapa obnovy Libušína. Po úpravě platformy a 
navezení otesaných trámů začali tesaři roubit starou Pustevnu a Parmovu 

přístavbu. Jeden z trámů 
původního Libušína usa-
dil při svém kontrolním 
dnu také ministr kultury 
Daniel Herman s ředite-
lem Valašského muzea 
v přírodě Jindřichem 
Ondrušem. 
     
        více informací...

ZNOVUOTEVŘENÍ VLAŠSKÉ KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Daniel Herman společně s ministrem kulturního dědictví a turismu Italské 
republiky Dariem Franceschinim, velvyslancem Itálie v ČR J.E. panem 
Aldem Amatim a kardinálem Dominikem Dukou otevřeli po 20 letech Vlaš-
skou kapli Nanebevzetí Panny Marie. Ta se řadí k architektonickým skvos-
tům hlavního města Prahy a k významným renesančním stavbám Evropy. 
Objekt byl vystavěn pro potřeby Italů usazených v Praze a od roku 1810 
patří do majetku italského státu. V roce 2016 poskytlo Ministerstvo kultury 
ČR na obnovu Vlašské kaple v rámci Programu záchrany architektonické-
ho dědictví finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč, a to na celkovou obnovu 
vnějšího pláště. V roce 2017 z téhož programu plánuje Ministerstvo kultury 
v ČR poskytnout další příspěvek na obnovu vnitřních nástěnných maleb a 
schodiště.
       více informací...

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/daniel-herman-zahajil-rekonstrukci-petschkovy-vily-noveho-sidla-pamatniku-narodniho-pisemnictvi-4-cs2156.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/skoncil-72-rocnik-mezinarodniho-folklorniho-festivalu-straznice-4-cs2160.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministr-kultury-zahajil-roubeni-libusina-4-cs2139.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/znovuotevreni-vlasske-kaple-nanebevzeti-panny-marie-4-cs2151.html
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Smrčkův dům v Soběslavi se po třech letech opět otevřel 
veřejnosti. Nyní ho můžete navštívit a v kompletně zrekon-
struovaném objektu si prohlédnout novou expozici Život 
na Blatech a Kozácku. Slavnostního zahájení se zúčastnil 
také náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda. Expozice 
věnovaná tradičnímu životu ve zdejší krajině a jedinečným 
blatským lidovým krojům bude představovat nejrozsáhlejší 
ucelenou etnografickou expozici v jižních Čechách. Další 
plánovaná výstava ve Smrčkově domě nese název Krajina 
Táborska ve výtvarném umění.     
      více informací...

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
EXPOZICE VE SMRČKOVĚ DOMĚ

Muzeum Jana Amose Komenského se stalo oficiál-
ním partnerem Pamětní medaile Národní Pokladnice, 
vydané k 425. výročí narození Komenského. Stříbrná 
medaile váží 155,5g a její průměr je 60,15mm. Ražba 
je provedena v nejvyšší mincovní kvalitě.
        
     více informací...

PAMĚTNÍ MEDAILE OD NÁRODNÍ POKLADNICE

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV OTEVŘEL PAMÁTKY OSOBÁM SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI

NPÚ a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
uzavřely v červnu na bezbariérově přístupném zámku Kozel 
memorandum o spolupráci. Jeho součástí jsou mimo jiné 
deklarace vzájemné součinnosti při přípravě zpřístupňování 
památkových objektů osobám se zdravotním postižením, 
podpora společných projektů či spolupráce v oblasti propa-
gace a informování veřejnosti.
     více informací...

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ 
ZPŘÍSTUPŇUJE SVÉ SBÍRKY ONLINE

MG v Brně spustila online katalog sbírek, ve 
kterém veřejnosti představuje více než 200 
tisíc artefaktů různého charakteru – od maleb, 
kreseb a soch přes grafický design až k sou-
časnému produktovému designu.

    více informací...

http://www.husitskemuzeum.cz
http://www.mjakub.cz
http://www.npu.cz
http://www.moravska-galerie.cz
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Obnovený Novogotický templ v parku zámku Krásný Dvůr se otevřel veřejnosti. Jedná se o vů-
bec první novogotickou architekturu na českém území a zároveň nejstarší rozhlednu ve střední 

Evropě. Obnova Novogotického templu byla fi-
nancována z finančního mechanismu Evropské-
ho hospodářského prostoru. Významným podí-
lem přispělo také Ministerstvo kultury. Projekt 
byl realizován v letech 2014-2017 a zahrnoval 
komplexní stavební obnovu objektu včetně zho-
tovení kopií původních vitrážových oken, repliky 
vyhlídkové lávky a restaurování sochy polního 
maršála Schwarzenberga pod vedením akade-
mické sochařky Niny Jindřichové.

    více informací...

NEJSTARŠÍ STŘEDOEVROPSKÁ ROZHLEDNA

CHRUDIM PATŘILA LOUTKÁM 
UŽ PO ŠESTAŠEDESÁTÉ

Začátkem července skončila celostátní přehlídka 
amatérského loutkářství v Chrudimi. Záštitu nad fes-
tivalem převzal ministr kultury Daniel Herman. Kromě 
osmnácti inscenací hlavního programu mohli návštěv-
níci zhlédnout další tři desítky inscenací v inspirativ-
ním projektu Fenomén loutka aneb Tradice, která se 
rozvíjí. Inspirativní část festivalu tvořily další tři desítky 
inscenací českých nezávislých a statutárních profe-
sionálních divadel. Ze zahraničních hostů Loutkářská 
Chrudim letos přivítala soubory z Německa, Maďarska 
a Slovenska.
    více informací...

https://www.krasny-dvur.cz/cs
http://www.nipos-mk.cz/?p=32289


7TRADICE

Společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ byla zapsána do Reprezen-
tativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru 
v Addis Abebě dne 1. prosince 2016. České loutkářství je fenomén, který existuje kontinuálně od druhé 
poloviny 18. století. Nejstarším doloženým českým loutkářem byl Jan Jiří Brát ze Studnice u Náchoda. 
Kočovní loutkáři, jejichž největší rozšíření spadá do 19. století, hráli intenzivně po celém území Čech, 
Moravy a Slezska a šířili český jazyk především 
na venkově. Počet loutkových divadel ve 20. a 
30. letech dvacátého století byl podle historic-
kých pramenů nejvyšší v Evropě. Např. ve druhé 
polovině 30. let u nás působilo více než 3 000 
souborů. Amatérská etapa loutkového divadla 
přinesla mnohé pozitivní trendy. Zapojovaly 
se vzdělané a talentované osobnosti (výtvar-
níci, spisovatelé, hudebníci, herci) a poprvé v 
českém kontextu začalo být loutkové divadlo 
chápáno jako estetický fenomén. Velmi tomu 
napomohl první loutkářský časopis na světě 
Český loutkář (1912), který pod názvem Loutkář 
vychází dodnes.

VÝCHODOČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ

V oblasti východních Čech s přesahem 
do Podkrkonoší našlo loutkářství ne-
obvykle „úrodnou půdu“. Oplývá bo-
hatstvím osobitých textových námětů 
předávaných z generace na generaci. 
V současnosti zde má své výrazné no-
sitele - např. významní místní loutkáři a 
rodiny, historicky doložený první český 
loutkář J. J. Brát,  věhlasná řezbářská 
dílna Suchardů v Nové Pace, loutkářská 
firma APAS v Josefově, mezinárodně 
proslulé Divadlo DRAK v Hradci Králo-
vé, jednotlivé skupiny volně působících 
umělců, v rámci celé republiky nejpočet-

nější loutkářské amatérské soubory, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, festival amatérského lout-
kového divadla Loutkářská Chrudim aj. Východočeské loutkářství bylo v roce 2012 zapsáno do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury.
           více informací...
 

LOUTKÁŘSTVÍ NA SLOVENSKU A V ČESKU

http://www.nulk.cz


RETRO V NOVÉ BUDOVĚ 
NÁRODNÍHO MUZEA

Všichni nadšenci do módy a 
starých časů mohou oblíbenou 
výstavu Retro v Nové budově 
Národního muzea zhlédnout do 
23. července 2017.
     
  více informací...

REMEMBER LIDICE

Památník Lidice otevírá novou 
stálou expozici Lidické sbírky 
výtvarného umění pod názvem 
Remember Lidice. Vznik sbírky 
těsně souvisí s poválečnou 
obnovou obce a následným 
každoročním připomínáním 
tragédie z roku 1942.

  více informací...

PŘÍBĚH TIBETU

Výstava zahrnuje na tři sta 
předmětů ze sbírek Náprstkova 
muzea nejen z oblasti Centrál-
ního Tibetu, ale z celé oblasti 
vlivu tibetské kultury, která 
zasahovala od himálajské-
ho regionu po dnešní Čínu a 
Mongolsko. Většina předmětů 
nebyla nikdy vystavena. Ná-
vštěvníci si tak mohou prohléd-
nout zlacenou plastiku bohyně 
Táry, nádherné chrámové mal-
by, bronzové plastiky či rituální 
hudební nástroje.
Termín – do 31. 8. 2017, Ná-
prstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur, 
Praha 1.
  více informací...

HARMONIE SVĚTŮ

Galerie Josefa Sudka, spravo-
vaná Uměleckoprůmyslovým 
museem v Praze, uvedla novou 
výstavu, která je věnována 
fotografiím samotného Josefa 
Sudka. Aktuální výběr z jeho 
díla je zaměřen na snímky za-
chycené při návštěvě výstavy 
Johannes Kepler a Praha, která 
se konala v roce 1972 v praž-
ském Belvedéru.
Termín – do 17. 9. 2017, Gale-
rie Josefa Sudka.

  více informací...

ČLOVĚK V NÁHRADÁCH 
ANEB TECHNIKA SLOUŽÍ 
MEDICÍNĚ

Stěžejní výstava Národního 
technického muzea seznamu-
je návštěvníka s historií i se 
současností protetiky, ukazuje 
možnosti, perspektivy i meze 
náhrad lidského těla a za-
chycuje jedinečnost výsledků 
propojení jednotlivých oborů 
medicíny, vědy a techniky.  
Termín – do 4. 3. 2018, NTM, 
Praha.     
  více informací...

JÁRA NOVOTNÝ
O LIDECH

Představení autorské knihy 
fotografií a zahájení stejno-
jmenné výstavy Jára Novotný: 
O lidech.
Termín - 20. 7. 2017, Stará rad-
nice, Žižkovo náměstí 1, Tábor.

  více informací...
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http://www.nm.cz
http://www.lidice-memorial.cz/
http://www.nm.cz/
http://www.upm.cz
http://www.ntm.cz
http://www.husitskemuzeum.cz


RECYKLACE – ŠIJEME, 
PŘEŠÍVÁME, PŘEPLÉTÁME

Výstava reaguje na současné 
společenské dění ve světě, 
kdy se vše zrychluje, produkují 
se stále nové a nové věci bez 
ohledu na životní prostředí. 
Neustále však přibývá lidí, kteří 
nesouhlasí s touto necitlivostí a 
chtějí zase trochu životní tem-
po zpomalit. Výstavu připravilo 
MZM.
Termín – do 1. 10. 2017, Palác 
šlechtičen, Brno.
     
  více informací...

ZKUŠENOST EXILU 

Památník národního písem-
nictví ve spolupráci se Slo-
vanským ústavem AVČR, 
NG a NFA připravil výstavu v 
letohrádku Hvězda s názvem 
ZKUŠENOST EXILU / OSU-
DY EXULANTŮ Z BÝVALÉHO 
RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZI-
VÁLEČNÉM ČESKOSLOVEN-
SKU. 
Termín - do 29. 10. 2017 Le-
tohrádek Hvězda, Praha 6.

  více informací...

MILENA VALUŠKOVÁ 
FOTOGRAFIE 1971–2017

Muzeum umění Olomouc 
uspořádalo výstavu tvorby 
olomoucké fotografky Mileny 
Valuškové, která prošla bě-
hem svého života snad všemi 
oblastmi fotografie. Její tvorba 
se rozpíná od dokumentu až 
po mnohovrstevnaté krajinné 
studie a technicky komplikova-
ná zátiší. 
Termín – do 29. 10. 2017, Mu-
zeum umění Olomouc.

  více informací...

CUDNÉ MLČENÍ DĚJIN  
NĚMECKÉ DIVADLO 
V BRNĚ 1938 – 1944

MZK připravilo výstavu, která 
představuje činnost brněnské-
ho německého divadla v tem-
ných válečných letech. Autor 
výstavy Vojen Drlík ukazuje pe-
ripetie života v tzv. Protektorátu 
na příkladu kulturní instituce, 
a opírá se o důkladnou rešer-
ši dobového tisku a archivní 
materiály.
Termín - do 27. 9. 2017, Mo-
ravská zemská knihovna.

  více informací...

HUDBA A POHÁDKA

Národní muzeum zve do Čes-
kého muzea hudby na novou 
výstavu Hudba a pohádka.
Ta prostřednictvím pohádko-
vých knížek z 19. a 20. století, 
loutek, hudebních rukopisů 
a tisků ukazuje, jak české 
pohádky inspirovaly hudební 
skladatele, malíře, ilustrátory, 
loutkáře i filmové umělce.
 Termín – do 31. 3. 2018, NM - 
České muzeum hudby, Praha.
     
  více informací... 

TÁBORSKÝ TRIPTYCH 2 
I DILETTANTI-CANTEMU

Pět zastavení v dějinách vokál-
ní polyfonie. Druhý z koncertů 
šestého ročníku festivalu staré 
hudby v Táboře.
Termín -  27. 7. od 18:00 v kos-
tele Narození Panny Marie na 
náměstí Mikuláše z Husi.

  více informací...
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http://www.mzm.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
http://www.olmuart.cz
http://www.mzk.cz
http://www.ntm.cz
http://www.husitskemuzeum.cz

