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SLOUPEK MINISTRA

Nadešel opět vánoční čas se svou atmosférou pokoje,
radosti a lásky. Oslavme tedy letošní svátky naplno, ať
se nám alespoň na pár dní podaří zapomenout na všední
starosti. Kéž právě tyto Vánoce otevřou cestu pokojnému
novému roku 2018.
Prosinec

Milí čtenáři,
toto dvojčíslo newsletteru Ministerstva
kultury k Vám přichází na střídě času – na
přelomu starého a nového roku, ale také na
konci mandátu současné vlády a nástupu
nového kabinetu. Naposledy Vás z tohoto místa oslovuji jako ministr kultury naší
země; dovolte mi proto krátkou bilanci.
Resort předávám svému nástupci ve stabilizovaném stavu, který umožňuje jeho další
rozvoj. Za velký úspěch pokládám především navýšení rozpočtu kultury o 43 %
oproti roku 2013 a navýšení platů v našich
příspěvkových organizacích o 35 %. Raduji
se z nové tradice resortních ocenění Dáma,
Rytíř a Mecenáš české kultury, které umožňují vyzdvihnout umělce pronásledované
totalitami XX. století. Jsem hrdý na velké
rekonstrukce reprezentativních památek,
jakými jsou hospitál v Kuksu, klášter v
Teplé či hřebčín v Kladrubech; rekonstrukcí
prochází Národní muzeum i Státní opera.
Rozšířili jsme národní seznam hmotných i
nehmotných kulturních památek, podařilo se dosáhnout zápisu další památky do
prestižního mezinárodního registru Paměť
světa UNESCO. V neposlední řadě tato
vlády vykoupila vepřín v Letech, kde pod
vedením Muzea romské kultury vznikne důstojný památník romského holocaustu. Ne
všechny tyto kroky byly populární. Ale jsem
přesvědčen, že všechny byly správné.

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…
Fráňa Šrámek
Splav (1916)

Milí čtenáři, vážení kolegové v úřadě i v
příspěvkových organizacích i všichni spolupracovníci na poli české kultury, které jsem
nemohl poznat osobně, děkuji Vám za čtyři
roky společné práce, vstřícného zájmu a
podpory. Přeji Vám všem radostné vánoční
svátky.
			

Daniel Herman
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DANIEL HERMAN ZAHÁJIL EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2018
Ministr na listopadové tiskové konferenci
připomněl, že v roce 2018 bude kladen důraz
na hodnotu kulturního dědictví pro společnost,
jeho přínos pro hospodářství, jeho úlohu
v evropské kulturní diplomacii a na význam
jeho zachování pro budoucí generace. Evropský rok kulturního dědictví (ERKD) má za úkol
povzbudit ještě více lidí k tomu, aby se snažili
objevit i lépe poznat evropské kulturní dědictví
a tím posílit pocit sounáležitosti se společnou
evropskou rodinou a společnými historickými
kořeny.

ZÁJEM O PŘEKLAD ČESKÉ
LITERATURY DO NĚMČINY
REKORDNĚ VZROSTL
V souvislosti s hlavním hostováním
České republiky na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku na jaře 2019 se
na Ministerstvu kultury sešlo v listopadu na třicet žádostí o dotaci na podporu vydání české literatury v překladu do
němčiny. To je zhruba pětkrát víc, než
byl průměr v minulých letech.
Němečtí, rakouští, švýcarští, ale i čeští
nakladatelé mají zájem jak o klasická
díla (Blatný, Jedlička, Kolář, Mácha,
Nezval, Poláček, Váchal), tak o současnou českou literaturu. Z poezie zaujali
Sylva Fischerová, Jiří H. Krchovský,
Zuzana Lazarová nebo Jaromír Typlt, z prózy Michal Ajvaz, Jiří Hájíček,
Jiří Kratochvil, Iva Pekárková, Petra
Soukupová, Marek Šindelka, Jáchym
Topol, Kateřina Tučková nebo Michal
Viewegh. Literaturu pro děti a mládež reprezentují Pavel Šrut a Vratislav
Maňák; chystá se i antologie současného českého dramatu.
„Z počtu žádostí je jasně vidět, že rozšířený dotační program, který ministerstvo spustilo právě od letošní listopadové uzávěrky, funguje,“ říká k věci
náměstkyně pro živé umění Kateřina
Kalistová. „Stejně tak ale dobře funguje
organizace celé národní prezentace v
Lipsku 2019.“ Druhá uzávěrka dotačního programu na příští rok je v polovině
dubna 2018.

MINISTERSTVO

SASKO A ČESKÁ REPUBLIKA PODEPSALY
NOMINAČNÍ DOKUMENTACI

Ministr vnitra Markus Ulbig a Daniel Herman, ministr kultury České republiky, slavnostně podepsali 11. prosince
2017 v Drážďanech společnou sasko-českou nominaci
kulturní krajiny pod názvem „Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří“.
Žádost o zápis na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví bude předložena Centru světového dědictví
začátkem roku 2018.
Na přípravě společné česko-saské sériové nominace se
pracovalo již od roku 2011. Do její přípravy byly zapojeny
nejen státní orgány, ale i orgány památkové péče obou
zemí, dotčené kraje, přední odborníci a samotní občané
a komunity této oblasti. Celá žádost se skládá z 22 komponent, 17 na německé a 5 na české straně. Po podepsání bude žádost prostřednictvím konference Ministerstva
kultury předána Ministerstvu zahraničí a stálým zástupcům
Spolkové republiky Německo, kteří žádost doručí středisku Světového dědictví UNESCO.
Nadnárodní sériovou nominaci kulturní krajiny „Hornický
region Erzgebirge/Krušnohoří“ projedná Mezivládní výbor
světového dědictví pravděpodobně na svém zasedání
v roce 2019.
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VSTUPTE STŘEDOEVROPSKOU KŘIŽOVATKOU
DO DĚJIN MORAVY 20. STOLETÍ
Velkolepě pojatá stálá expozice Moravského zemského muzea vznikla k 200. výročí založení instituce.
V expozici je
vystaveno na 300
exponátů, které
až na několik
málo výjimek
pocházejí ze sbírek Moravského
zemského muzea. Dva předměty zapůjčilo
Technické muzeum Brno - prvorepublikové jízdní kolo z produkce Zbrojovky
Brno a skútr „Čezeta“, populární v 60. letech 20. století - a několik maličkostí dodali tři soukromí sběratelé. Nejmajestátnějším vystavovaným předmětem je originální práškovací letoun
Zlín Z-37 Čmelák, stylově zavěšený u stropu.
						více informací...

JUBILEJNÍ XV. ROČNÍK TRIENÁLE ČESKÉHO EX
LIBRIS V PRAZE
Po úspěšném premiérovém uvedení
v Chrudimi se trienální kolekce ex
libris představuje v Praze. XV. ročník poskytne opět po třech letech
možnost zhlédnout grafické práce
předních českých umělců a studentů
výtvarných škol. Na výstavě jsou prezentována ex libris od Petra Palmy,
Jana Híska, Michala Cihláře, Jiřího
Brázdy, Kateřiny Vítečkové, Vladimíra
Suchánka a mnoha dalších. Výstavu můžete vidět do 12. ledna 2018 v prostorách Libeňského
zámku.
						více informací...

NÁRODNÍ GALERIE
PŘIPOMÍNÁ 300. VÝROČÍ
NAROZENÍ NORBERTA
GRUNDA

Národní galerie v Praze pořádá
v paláci Kinských do 18. března výstavu Norbert Grund (1717–1767) při
příležitosti 300. výročí jeho narození.
Výtvarná díla doplňují ukázky dobového užitého umění a grafiky Jana
Jiřího Balzera podle Grundových děl.
		více informací...

CHARITATIVNÍ ANTIKVARIÁT
V BRNĚ
Je přístupný veřejnosti do 21. prosince 2017 ve foyer v přízemí Moravské zemské knihovny. Celá tržba
Charitativního antikvariátu bude
věnována Nadačnímu fondu dětské
onkologie KRTEK.
		více informací...

Nejkrásnější české knihy roku
Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury zahájily 53. ročník soutěže Nejkrásnější české
knihy roku. Stejně jako v loňském roce lze knihy do 17. ledna 2018 přihlásit výhradně prostřednictvím
elektronického formuláře, dostupného na internetových stránkách PNP. V polovině února proběhne
zasedání mezinárodní poroty, složené z grafických designérů, teoretiků, ilustrátorů a dalších odborníků
a na tiskové konferenci budou vyhlášeny nominace. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 19. dubna
2018 v letohrádku Hvězda.
											více informací...

AKTUÁLNĚ
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PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ MK
Během programového období 2014-2020 předpokládá Ministerstvo kultury a jím zřizované organizace
realizovat 90 projektových záměrů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů
v 7 operačních programech. Jedná se například o projekty ze skupiny e-Culture (Digitalizace kulturního
dědictví v České republice), podpora projektů IROP a další. Za účelem zajištění kapacity pro efektivní
řízení a administraci projektů v resortu vznikla Projektová kancelář Ministerstva kultury. O její činnosti
jsme hovořili s ekonomickým náměstkem ministra kultury René Schreierem.
V březnu loňského roku začala na MK fungovat Projektová kancelář. Co k jejímu vzniku vedlo?
Chtěli jsme pro potřeby Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací vytvořit účinnou metodickou podporu. Bylo totiž zřejmé, že není možné - z pozice ministerstva jako zřizovatele - ponechat žadatele o programové financování „svému osudu“ a smířit se s rolí pouhého transferního místa pro převod
peněz, oběhu všudypřítomných papírů a středobodu vše komplikující administrativy. Aktivně jsme tak
vybudovali na „zelené louce“ - pochopitelně s použitím nástrojů programového financování ESIF - moderní, funkční útvar, jehož konstituce byla přesně „ušita na míru“ našim potřebám pro úspěšnou projektovou administraci.
Jaké je portfolio projektů, kterými se kancelář zabývá?
Postavili jsme „výkonný resortní strojek na
projekty“, který se zabývá podporou projektů
v celkovém objemu přes 7 miliard korun.
V jejich širokém portfoliu nalezneme projekty
oživující památky ze zlatého fondu kulturního dědictví, stavbu skleníku pro arboretum, vzdělávací a školící programy, projekty
zaměřené na obnovu zahradní architektury
přispívající k celkovému zkulturnění krajiny,
celou řadu projektů navrhujících sofistikovaná IT řešení umožňující ve své realizační fázi
prezentaci národního kulturního dědictví v
digitalizované formě, a další. Je jasné, že neusínáme na vavřínech; schválené a schvalované projekty totiž vnímáme jako náš zá-vazek
pečovat o schraňované hodnoty nevyčíslitelné ceny - nám předky dočasně ke správě
svěřené – a předat je v takovém stavu, aby na
nás ti, co přijdou po nás, vzpomínali
Přehled aktuálně schválených projektů z IROP SC 3.1, u kterých
s uznáním…
jsou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Jaký je z vašeho pohledu nejvýznamnější
projekt?
Za klíčový považuji projekt Czechiana, který je
hlavním strategickým projektem v oblasti digitalizace kulturního dědictví, a to především směrem k panevropskému projektu Europeana. Mezi další
významné projekty řadím ICT projekt "JEGIS", který má za cíl transparentním, přehledným, způsobem
administrovat žádosti o dotace v oblasti kulturních aktivit, a to včetně průkazné auditní stopy. Třetím
projektem je ICT projekt "ELVIS“, který komplexně řeší problematiku vedení sbírkové evidence.

MINISTERSTVO
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MONOGRAMISTA T•D
FRAGMENT•D

Obrazy, fotografie, instalace,
grafiky i autorské knihy – to
vše spojuje jméno významného
československého výtvarníka
a vysokoškolského profesora
Dezidera Tótha neboli Monogramisty T. D. Muzeum umění
Olomouc připravilo ze svých
sbírek autorskou výstavu
k umělcovým sedmdesátinám.
Termín: do 18. 2. 2018
Muzeum moderního umění
Olomouc | Galerie
		více informací...

KAREL CHOVANEC
DŘEVOŘEZBA A MALBA

VESMÍR JE ČERNÝ
O KOSMOS HINO KALO

MILOŠ STEHLÍK.
MILOVNÍK KRÁSNA
V prosinci 2017 a v lednu 2018
bude tváří Očí Brna prof. Miloš
Stehlík, významný představitel
památkové péče na Moravě
a přední znalec barokního
umění u nás.

Výstava Vesmír je černý prezentuje neobvyklé nahlížení na
uměleckou tvorbu Romů a je
výsledkem spolupráce Muzea
romské kultury a Moravské
galerie. Výstava se koná pod
záštitou ministra kultury Daniela Hermana a primátora
statutárního města Brna Petra
Vokřála.

Výstavu můžete navštívit
ve foyer Moravské zemské
knihovny (přízemí).
Termín: do 31. 1. 2018
		více informací...

DRUHÁ STRANA MINCE

Termín: do 28. 1. 2018
Místodržitelský palác
Moravské nám. 1, Brno
		více informací...

SKLO Z DESNÉ
DESIGN DESNÁ 1847-2017
Cílem výstavy je přiblížit rozvoj
uměleckořemeslných oborů
(medailérství, sklářství, bižuterie) v dobách významných válečných konfliktů od 17. století
po současnost.

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
připravilo pro veřejnost výstavu, která poprvé představí dílo
Karla Chovance v celé jeho šíří
– od malby k dřevořezbě.

Sklárna v Desné oslaví 170 let
existence unikátní výstavou,
která v atraktivní instalaci představuje lisované a broušené
sklo z oblasti Desenska, zejména pak tzv. polubenské hutě.

Termín: do 7. 1. 2018
Valašské muzeum v přírodě

Termín: do 15. 4. 2018
Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

Termín: do 15. 4. 2018
Muzeum Skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

		více informací...

		více informací...

		více informací...

KAM ZA KULTUROU
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