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NÁRODNÍ MUZEUM ZÍSKALO VZÁCNÉ PŘEDMĚTY 
Z POZŮSTALOSTI MANŽELŮ BENEŠOVÝCH

Národní muzeum (NM) převzalo 1. května tohoto roku na české ambasádě ve Washingtonu soubor 59 
unikátních předmětů z pozůstalosti manželů Benešových, které doposud vlastnila jejich praneteř Hana 
Regina Pohl. Slavnostního převzetí osobních věcí Hany a Edvarda Benešových se zhostil ministr kultury 
Antonín Staněk a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Díky tomu získalo NM do svých 
sbírek například persiánový ko-
žich, ve kterém Hana Benešová 
poprvé vstoupila na americkou 
půdu, Benešovu osobní holič-
skou soupravu nebo fotografie, 
které dokumentují život těchto 
významných manželů. „Česká 
republika si v minulém a letoš-
ním roce připomíná významná 
výročí své historie. Sté výročí 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu a 30 let znovuna-
vrácené svobody a demokracie. V obou případech je osoba Edvarda Beneše s těmito výročími hluboce 
spjata. Je pro mne velkou ctí, že jsem mohl být u převzetí  památek, které nám budou připomínat životy 
manželů Benešových i naší historii. Doufám, že se díky Národnímu muzeu bude moci s osobními před-
měty brzy seznámit také česká veřejnost,“ uvedl Antonín Staněk.

„Jsem hrdý, že je to právě Národní muzeum, které přivezlo tyto osobní a bezesporu jedinečné předměty 
do České republiky. Manželé Benešovi jsou s naší historií neodmyslitelně spojeni a každá věc, která při-
pomíná jejich životy, se tím pádem stává i připomínkou české minulosti,“ dodává generální ředitel Národ-
ního muzea Michal Lukeš.

Při příležitosti převzetí pozůstalosti manželů Benešových se na české 
ambasádě uskutečnil i křest knihy odborného pracovníka Národního 
muzea Filipa Šíra s názvem Krajané za velkou louží: historické české 
nahrávky v USA. Publikace představuje první ucelenější pohled na 
doposud nezkoumaný fenomén zvukových nahrávek, které v první 
polovině dvacátého století produkovaly americké gramofonové firmy 
pro početnou a tehdy neustále se rozšiřující komunitu českých imig-
rantů ve Spojených státech amerických.

AHOJ!

Český rok kultury v Německu 
pokračuje bohatým progra-
mem. Konají se nejrůznější vý-
stavy, autorská čtení a literární 
besedy.

V rámci Echa Lipska 2019 
v Brémách představí svou 
tvorbu spisovatelé Jan Němec 
a Jaromír Typlt. V programu je 
mj. i přednáška překladatele 
a nakladatele Ondřeje Cikána 
a spisovatelky Zuzany Lazaro-
vé na téma Poetismus - cesta 
českého surrealizmu.
Více čtěte zde.
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VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OBNOVU KATEDRÁLY NOTRE-DAME

Národní technické muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR, 
České filharmonie, Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy ini-
ciovalo vznik veřejné sbírky na obnovu katedrály Notre-Dame 
v Paříži.

Číslo účtu veřejné sbírky „Obnova katedrály NOTRE-DAME“: 
1159698550207/0100 Komerční banka, a.s.

http://ahojleipzig2019.de/cs


HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU JE BRTNICE

Dne 16. dubna 2019 se na 
Pražském hradě uskutečnilo 
slavnostní setkání u příležitosti 
Mezinárodního dne památek 
a historických sídel. V rámci 
programu byl vyhlášen vítěz ce-
lostátní soutěže Cena za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památ-
kových rezervací a městských 
památkových zón za rok 2018.

Vítězné město, kterým se stalo 
město Brtnice, může po dobu 
roku 2019 užívat titul „Historic-
ké město roku 2018“. Součástí 
ceny je také finanční odměna ve výši 1 000 000,- Kč. Cenu ministra pro místní rozvoj vyhrála města 
Klatovy a Frenštát pod Radhoštěm, která získala po 100 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Cenu 
časopisu Moderní obec získalo město Ústí nad Orlicí.

Krajskými vítězi soutěže jsou (v abecedním pořadí): Boskovice, Brtnice, České Budějovice, Frenštát pod 
Radhoštěm, Horní Slavkov, Hradec Králové, Klatovy, Lipník nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Mše-
no, městská část Praha 1, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Žatec. 

V průběhu slavnostního odpoledne předal ministr kultury Antonín Staněk také Cenu Ministerstva kultury 
za památkovou péči Doc. PhDr. Josefu Štulcovi.

SLAVNÉ SKLADBY I NOVÁ DÍLA VE VZÁCNÉ SYMBIÓZE
ČESKÁ FILHARMONIE ZAHÁJILA 124. SEZONU

Začátek 124. sezony je ve 
znamení Čajkovského projektu, 
první velké spolupráce České 
filharmonie se Semjonem Byč-
kovem, který byl zahájen v roce 
2015. Už v srpnu vyjde u spo-
lečnosti Decca Classicsbox se 
sedmi CD. Bude obsahovat šest 
Čajkovského symfonií, tři klavírní 
koncerty s Kirillem Gersteinem 

a další tři skladatelova díla – předehru-fantazii Romeo a Julie, Serenádu pro smyčce a symfonickou 
báseň Francesca da Rimini. Se skladbami Čajkovského pak orchestr uskuteční rezidence na Dvořákově 
Praze, v Tokiu, ve Vídni a v Paříži. Vedle těchto destinací povede Semjon Byčkov Českou filharmonii i do 
Londýna na BBCProms a na turné do Číny a do Moskvy, kam se orchestr vrátí po devíti letech a teprve 
podruhé od roku 1990.
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OPUS SANTINI: OŽIVENÍ ZÁJMU ODBORNÍKŮ A VEŘEJNOSTI 
O ODKAZ VYNIKAJÍCÍHO ARCHITEKTA

Slavnostním podpisem Memo-
randa o spolupráci k projektu 
OPUS SANTINI byl stvrzen 
příslib vzájemné spolupráce na 
důstojné připomínce 300. výročí 
úmrtí Jana Blažeje Santiniho.

Společné memorandum pode-
psali zástupci Univerzity Karlovy, 
Arcibiskupství pražského, Spol-
ku Putování za Santinim a Ministerstva kultury, které zastupoval náměstek Jiří Vzientek.

Svým podpisem tak stvrdili, že považují 300leté výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho za vynikající příleži-
tost k oživení zájmu odborníků i široké veřejnosti nejen o osobnost a dílo vynikajícího architekta, ale ce-
lého období baroka jako historické etapy, u které její historiografické 
hodnocení i reflexe v obecném povědomí prošly tolika zvraty a která, 
díky probuzenému zájmu veřejnosti, čeká na moderní interpretace, 
které by byly definitivně oproštěny od zátěží účelově ideologických 
dezinterpretací. Jan Blažej Santini Aichel za svůj krátký život (zemřel 
ve 46 letech) navrhl téměř stovku sakrálních, palácových a hospo-
dářských staveb, pracoval pro významné představitele své doby.

STO LET ČESKÉHO DESIGNU

Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze zahájilo v Mindscape 
Museu v japonském Okaza-
ki rozsáhlou výstavu českého 
designu 20. století, která v 
reprezentativním výběru více než 
dvou stovek exponátů předsta-
vuje významné artefakty desig-
nu i předměty, které se běžně 
používaly.

Výstava pro čtyři přední ja-
ponská muzea, vůbec poprvé 
představuje český design japon-
skému publiku v širokém průře-
zu celého 20. století. Přehlídka 
artefaktů českého designu je 

strhující ukázkou uměleckého, řemeslného a technického vývoje 
malé země uprostřed Evropy (z perspektivy asijského kontinentu), 
která nejen v oblasti designu nejednou zazářila a zařadila se mezi 
významné spolutvůrce západoevropské kultury. Výstava v Japonsku 
reprezentuje Českou republiku a seznamuje návštěvníky i s obec-
nou historií země vzhledem ke komplexnímu pojetí vývoje designu.
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PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ 
SBOR V IZRAELI 

Od 8. do 18. dubna 2019 se 
Pražský filharmonický sbor 
společně se svým hlavním 
sbormistrem Lukášem Vasilkem 
vydal na turné do Izraele, kde 
se představil celkem na šesti 
koncertech ve dvou městech, 
Tel Avivu a Haifě. Sbor je již 
tradičním partnerem Izraelské 
filharmonie při uvádění vel-
kých děl, a to již od roku 1993, 
kdy zde vystoupil poprvé ve 
Verdiho Requiem (dir. Zubin 
Mehta).  Během tohoto dese-
tidenního turné v jeho podání, 
tentokrát pod taktovkou Man-
freda Honecka, hudebního 
ředitele Pittsburského symfo-
nického orchestru, zazněla nej-
rozsáhlejší skladba Johannesa 
Brahmse Německé requiem.

Pražský filharmonický sbor toto 
dílo v Izraeli již jednou uvedl, 
a to v červenci roku 2000 pod 
taktovkou Zubina Mehty. S 
ním a s Izraelskou filharmonií 
se setkají ještě letos v září na 
festivalu Dvořákova Praha.



BOUDNÍK

Osobní i profesní příběh Ziky 
Současná výstava Boudník 

v Moravské galerii se snaží po-
ukázat na to, jak před více než 
padesáti lety zasáhlo Boudní-
kovo vystoupení brněnskou 
neoavantgardní uměleckou 

scénu a Brněnskou bohému.

Termín: do 11. srpna 2019
Pražákův palác, Brno
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CHVÁLA SBĚRATELSTVÍ: 
200 LET SLUŽBY MORAVSKÉ 

KULTUŘE A VĚDĚ

Výstava představuje fenomén 
sběratelství, které vedlo v his-

torii zpočátku ke vzniku kabine-
tů kuriozit či přírodnin a později 

samotných muzeí, jako bylo 
i Františkovo muzeum.  

Termín: do 30. června 2019 
Dietrichsteinský palác, Brno

HRAČKY ZA TOTÁČE ANEB 
JAK SI HRÁLY HUSÁKOVY DĚTI

Výstava ukáže návštěvníkům, 
s čím vším jsme si hrávali před 
revolucí. Hračky a stavebnice 

z 50. až 80. let.

Termín: do 30. června 2019 
Bítov

100 LET LÓŽE NÁROD 
S PODTITULEM SVOBODNÉ 

ZEDNÁŘSTVÍ OČIMA 
SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

Expozice Národní knihovny  
nabídne autentické zednářské 
předměty i repliku zednářské 
dílny, místnosti určené k se-

tkávání a zednářské práci. Vše 
autoři připravili tak, aby se co 
nejvíce přiblížili skutečnosti, 
včetně zednářských nástrojů 

a symbolů.

Termín: do 19. května 2019 
Galerie Klementinum, Národní 

knihovna ČR, Praha

CESTOPISÁK 
JOSEFA VÁCHALA

Když v srpnu 1921 Josef 
Váchal domaloval další část 

maleb v Portmoneu, vydal se 
s Josefem Portmanem a Annou 

Mackovou na několikadenní 
výlet na Vysočinu. Co všechno 
tam zažili a viděli? To zazname-
nal Josef Váchal do vandrovní 
knížky obrazem i průvodním 

slovem.

Termín: do 16. června 2019
Portmoneum – Museum Josefa 

Váchala

VZPOMÍNKY

Výstava ukazuje skutečné 
a osobní vzpomínky skuteč-
ných lidí, kteří prožili nacis-
tickou okupaci. Společným 

jmenovatelem všech výpovědí 
je Malá pevnost Terezín a tere-

zínské ghetto.

Termín: do 22. května 2019
výstavní síň In Memoriam, 

Památník Lidice


