


SLOUPEK MINISTRA

Milí čtenáři,
z aktuálního čísla newsletteru bych rád vy-
zdvihl především rubriku Ministerstvo, kde 
informujeme o průběhu našich dvou velkých 
investičních akcích, totiž o rekonstrukci 
Historické budovy Národního muzea a o 
rekonstrukci Státní opery. K jejich stavebním 
úpravám přistupujeme s odpovědností 
a vážností, která přísluší velkým symbolům 
naší národní kultury. Jsem hrdý na to, že to 
byla právě tato vláda, která je také s ohledem 
na blížící se 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu podpořila měrou 
zcela zásadní.
Z dalších zpráv chci upozornit především na 
skutečnost, že do čela našeho nejvýznamněj-
šího symfonického orchestru – České filhar-
monie se od sezóny 2018/2019 coby šéfdiri-
gent na pět let postaví Semjon Byčkov. Velmi 
si ho vážím jako profesionála i jako člověka.
V rubrice Aktuálně prosím nepřehlédněte 
zajímavou akvizici Národní knihovny; malá 
modlitební knížka je cenným svědectvím o 
lásce.
Listopad je dušičkový měsíc. Na samém jeho 
počátku vzpomínáme na ty, kteří z našich 
životů už odešli. Současně je však listo-
pad měsícem, kdy si připomínáme počátek 
zásadních společenských změn v naší zemi. 
Počátek naděje na důstojný život pro nás 
a pro ty, kteří do našich životů teprve přijdou. 
Pořád na to mysleme. Přeji Vám přemýšlivé 
podzimní dny.

Daniel Herman
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V tomto měsíci si vzpomeneme na Den boje za svobodu 
a demokracii, který se slaví každoročně 17. listopadu. 
Svátek je připomínkou dvou událostí moderních českých 
dějin spojených se studenty českých vysokých škol.
 
17. listopad 1939
Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den 
studentstva, je připomínkou tragických událostí, k nimž 
došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 
v tehdejším protektorátě Čechy a Morava. Byl vyhlášen 
v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí 
těchto událostí. Stalo se tak na zasedání Mezinárodní 
studentské rady, jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí.

 

17. listopad 1989
Sametová revoluce je označení období politických změn 
v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 
roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu 
a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii. 
K urychlení změn přispěl rozpad bývalého východního 
bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekono-
mickou a politickou situací v zemi. 

Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti 
napadeni Veřejnou bezpečností, nebyla revoluce prová-
zena násilím a během státního převratu nebyl zmařen 
jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce 
označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv nebylo pro 
převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká 
celospolečenská změna.

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
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V Historické budově Národního muzea se intenzivně pokračuje 
ve stavebních a restaurátorských úpravách a téměř za rok se 
prvním návštěvníkům otevře u příležitosti oslav 100. výročí vzni-
ku Československa a 200. výročí od založení muzea. Historic-
kou budovu Národního muzea již po několikáté navštívil v rámci 
kontrolního dne ministr kultury České republiky Daniel Herman, 
aby se seznámil s aktuálním průběhem stavebních prací na této 
památce. Poslední návštěva proběhla v polovině října za přítom-
nosti generálního ředitele NM Michala Lukeše a generální ředi-
telky NPÚ Naděždy Goryczkové. Program kontrolního dne byl 
zahájen prohlídkou spojovací chodby mezi Historickou a Novou 
budovou Národního muzea, kde finišují stavební práce.

NOVÝ ŠÉFDIRIGENT ČESKÉ FILHARMONIE

Šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filhar-
monie od sezony 2018/2019 byl jmenován Semjon 
Byčkov. Orchestru se současně ujmou dva hlavní 
hostující dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil.
Smlouvu s Českou filharmonií podepsal Sem-
jon Byčkov na pětileté období počínaje sezonou 
2018/2019. Podpisu smlouvy byl přítomen i ministr 
kultury Daniel Herman, který při této příležitosti 
uvedl: „Jsem nesmírně potěšen z faktu, že jeden 
z předních světových dirigentů, pan Semjon Byč-
kov, přijal pozvání mé a pana ředitele Marečka, a 
stane se tak příštím šéfdirigentem České filharmo-
nie. Pana Byčkova osobně znám a velmi si ho vážím 
nejen jako výtečného profesionála a mimořádně 
talentovaného umělce, ale i pro jeho lidské a občan-
ské postoje.“

MINISTR KULTURY SI PROHLÉDL 
REKONSTRUOVANOU STÁTNÍ OPERU

Daniel Herman v rámci kontrolního dne navštívil 
v říjnu také rekonstruovanou budovu Státní opery. 
Šedesátiminutová obhlídka staveniště proběhla 
za přítomnosti ředitele Národního divadla Jana 
Buriana a vedoucího stavby Jana Křístka. Dosud 
byly na přípravu akce, restaurování a stavební 
práce použity dotační prostředky ve výši cca 130 
mil. Kč. Nyní se dále zpracovávají restaurátorské 
záměry, vycházející z provedených průzkumů, 
provádí se vzorkování barevnosti interiérů histo-
rické budovy (výmalba, tapety lóží, dveře atd.) a 
řeší se také barevnost fasády, podlahové povrchy 
a další detaily.

ROK ZBÝVÁ DO OTEVŘENÍ HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

Dominik Mališ�
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DROBNÁ KNÍŽKA S TAJEMSTVÍM OBOHATILA SBÍRKY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR
 
Národní knihovna ČR obohatila své sbírky o malou modlitební knihu z roku 1655, která je nejen historic-
ky cenná, ale nese též lidské poselství o lásce. Tento vzácný rukopis sloužil také jako památník.
 
Londýnská aukční síň Dreweatts and Bloomsbury Auctions měla ve své 
nabídce drobnou modlitební knihu, která byla ozdobená malovanými erby 
Karbanů z Volšan a Kechellů z Hollensteinu. Tu získala Národní knihovna 

v aukci za 148 000 Kč. Pat-
řila mladičké Anně Kateřině 
Karbanové z Volšan, dceři 
zámožného erbovního měš-
ťana a radního Nového Města 
pražského Lukáše Karbana 
z Volšan. Vzhledem k jeho 
výraznému angažování během 
stavovského povstání v letech 
1618-1620, byl po porážce 
stavů Lukáš Karban nejprve 
odsouzen k smrti, později byl 

trest zmírněn na doživotí. Nakonec byl propuštěn na svobodu, ale jeho 
majetek byl částečně konfiskován včetně známého Faustova domu v Praze. Musel tedy odejít z českého 
království. S celou rodinou se uchýlil do Freibergu.

Drobná kniha provázela Annu Kateřinu celým životem nejen jako kniha modlitební, ale plnila i velmi důle-
žitou a osobní funkci – byla zároveň Anniným památníkem.

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ „ŽIVA“ PUTUJE DO 
VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ

Zvláštní ocenění Živa 2017 za „předávání odkazu 
prostřednictvím příběhu“ převzal Jindřich Ondruš, 
ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm v září 2017 ve slovinském Bledu. 
Na setkání Mezinárodního fóra pro slovanskou 
kulturu se představilo 23 nominovaných muzeí 
ze 12 slovanských zemí. Uděleno bylo celkem 7 
cen a jednu z nich obdrželo Valašské muzeum v 
přírodě, jako jediné z České republiky.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM BYLO NOMINOVÁNO NA CENU LUIGI MICHELETTI AWARD 2017

NTM se podařilo s projektem Centrum stavitelského dědictví Plasy dostat mezi muzea nominovaná na 
Michelettiho cenu za rok 2017, a zařadit se tak mezi špičky evropského muzejnictví.

V&A MUSEUM VYSTAVÍ JEDEN Z TOP PŘEDMĚ-
TŮ NÁRODNÍHO MUZEA – MOZARTŮV KLAVÍR!

České muzeum hudby zapůjčilo do Victoria and 
Albert Museum jeden z top předmětů Národního 
muzea – Mozartův kladívkový klavír z 18. stole-
tí. Cenný klavír, který je běžně k vidění ve stálé 
expozici Národního muzea „Člověk – nástroj– 
hudba“, si budou moci prohlédnout návštěvníci 
londýnského muzea na nové výstavě „Opera: 
Passion, Power and Politics“ do 25. února 2018.



5TRADICE

Tradice byla zapsána na seznam nehmotného kulturního 
dědictví České republiky v roce 2014.

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku jsou vůbec prvním 
vodoléčebným ústavem světa. Na základě dochovaných 
archivních materiálů jsou do současné doby používány ně-
které původní metody Vincenze Priessnitze, jejichž účinek 
je historicky ověřen.

Vincenz Priessnitz se 
narodil 4. října 1799 v ro-
dině sedláka v jesenické 
kolonii Gräfenberk. Poté, co se působením pramenité vody sám vyléčil 
ze smrtelného úrazu, začal promýšlet metodu léčby tímto přírodním 
prostředkem. Tehdejšími ranhojiči a lékaři byl osočován ze šarlatánství 
i soudně stíhán. Své vlastní cesty se však držel tak houževnatě, že 
postupně zbudoval lázně, kam se sjížděli lidé z celé Evropy i ze zámo-
ří. Za datum vzniku lázní je považován rok 1822, i když kvůli výhradám 
zmiňovaných doktorů Priessnitz získal povolení léčby pod lékařským 
dozorem až v roce 1831 a oficiální povolení císařské komise k provo-

zování lázní bez omezení obdržel o šest let později. Už v roce 1839 se v lázních léčilo 1544 osob, z toho 
120 lékařů z celé Evropy.

Léčebné metody: Kromě studených obkladů, mok rých zábalů a omývání postiže ných míst houbou uplat-
ňoval při svém léčení i další, do té doby nepoužívané metody, k nimž patřila zejména potná kůra, po níž 
se propocený pacient na krátkou chvíli ponořil do kádě se studenou vodou. Léčebné procedury doplňo-
vala i pracovní terapie spojená s tělesnou námahou, pravidelná životo správa a dostatek spánku.

TRADIČNÍ LÉČEBNÉ PROCEDURY A ODKAZ V. PRIESSNITZE



PROTIHUSITSKÁ PROPA-
GANDA ZIKMUNDA 
LUCEMBURSKÉHO

Před 580 lety zemřel ve 
Znojmě římský císař a český 
král Zikmund Lucemburský, 
jenž ovlivnil vznik a průběh 
reformního hnutí v českém 
království, které přerostlo do 
husitské revoluce.

Přednáška: v přednáškovém 
sále Státního okresního archivu 
Tábor 21. 11. 2017 od 17 hod.
     
  více informací...

KÁVA LAMPLOTA 
PRVOTŘÍDNÍ KVALITA!

Hubert Martin Lamplota se 
narodil před 140 lety a Tech-
nické muzeum v Brně výstavou 
připomene život člověka, který 
se z malých poměrů vypraco-
val na legendu, člověka, který 
zasvětil život kávě a čaji, člově-
ka, který za všech okolností ctil 
svou vlast, své rodné město 
a svoji národnost. 

Termín: do 18. 2. 2018., TM 
v Brně     
  více informací...

PETR BEZRUČ – BARD 
PRVÝ, CO PROMLUVIL
 

Po delší době, kdy byla oso-
ba básníka odsunuta na okraj 
zájmů, využilo SZM příležitosti 
150. výročí narození slezského 
barda a společně s Vladimírem 
Vaškem se vrací do 2. poloviny 
19. století, aby pátrali po osu-
dech Petra Bezruče.
V rámci výstavy máte jedineč-
nou možnost zhlédnout také 
81 originálů ilustrací, které vý-
tvarně doprovázejí nové vydání 
sbírky Slezské písně. 

Termín: do 18. 2. 2018 v His-
torické výstavní budově SZM , 
Opava

  více informací...

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY, 
HRADY A ZAHRADY 
V SASKU

V Národním technickém muzeu 
je zpřístupněna putovní výsta-
va, která prezentuje významná 
panská sídla v Sasku. Jejím zá-
měrem je podpořit rozvoj saské 
a české kulturní spolupráce. 
Výstava vznikla ve spolupráci 
s obecně prospěšnou spo-
lečností Staatliche Schlösser, 
Burgen und Gärten Sachsen 
gGmbH.

Termín: do 4. 8. 2018

  více informací...

JOZEF JANKOVIČ 
PLYNUTÍ ČASU

Výstava této nepřehlédnutelné 
osobnosti slovenského výtvar-
ného umění začala v říjnu 
v Muzeu umění Olomouc. Vý-
stava navazuje na stejnojmen-
nou loňskou přehlídku 
v Galerii města Bratislavy, která 
diváky provedla jeho celoživotní 
sochařskou tvorbou.

Termín: do 11. 3. 2018, Muze-
um umění Olomouc
 
            více informací...

HLEDÁNÍ PRAVDY

Díky iniciativě a spolupráci 
spolku Ukrajinská iniciativa, KÚ 
Jihomoravského kraje a Mo-
ravského zemského muzea se 
podařilo přivést do Brna svě-
toznámého ukrajinského malíře 
Ivana Marchuka považovaného 
za génia moderního umění. Je 
jediným ukrajinským umělcem 
uznávaným Mezinárodní aka-
demií moderního umění v Římě 
a členem Golden Guild.

Termín: do 30. 11. 2017, Palác 
šlechtičen v Brně

  více informací...
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http://www.husitskemuzeum.cz/?s=Protihusitská+propaganda&lang=cs
http://www.technicalmuseum.cz/
http://www.szm.cz
https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice/vystavy/2017_Nejkrasnejsi-zamky-hrady-a-zahrady-Saska
http://www.olmuart.cz/
http://www.mzm.cz

