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MINISTR KULTURY SPOJIL ČTYŘI MUZEA V PŘÍRODĚ V ČR

V úterý 11. prosince 2018 proběhl v historickém objektu Fojtství z Velkých Karlovic ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slavnostní akt podpisu smlouvy o převodu Souboru staveb lidové 
architektury Příkazy, Souboru lidové architektury Zubrnice, Souboru lidových staveb Vysočina z Národ-
ního památkového ústavu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
 

Příslušnou smlouvu mezi 
Národním památkovým 
ústavem a Valašským 
muzeem v přírodě uzavřeli 
Naďa Goryczková - gene-
rální ředitelka NPÚ, 
a Jindřich Ondruš - ředitel 
VMP; schválil ji pak minis-
tr kultury Antonín Staněk, 
který zároveň podepsal 
zřizovací listinu, na zákla-

dě které vzniká nová kulturní instituce – Národní muzeum v přírodě. 

„Významnému milníku v historii všech čtyř souborů lidové architektury 
i celého oboru předcházel dlouhodobý záměr spojení muzeí v příro-
dě. Ten vychází z Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na období 2015 
– 2020. Smyslem spojení čtyř funkčních skanzenů je optimalizace 
i zefektivnění správy muzeí tohoto typu,“ uvedl ministr kultury Antonín 
Staněk.

Na 13. zasedání Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu bylo ve dnech 6 – 7. 12. 
2018 rozhodnuto o poskytnutí zvýšené ochrany brněnské Vily Tugendhat podle Článku 10 Druhého pro-
tokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (vyhlášen 
ve Sbírce mezinárodních smluv č. 71/2007, dále jen „Druhý protokol“).
 
„Jedná se o výrazný odborný a diplomatický úspěch České republiky, protože zvýšená ochrana podle 
Druhého protokolu byla zatím poskytnuta pouze 13 kulturním statkům v 8 zemích světa  - Ázerbájdžánu, 
Belgii, Kambodži, Kypru, Itálii, Gruzii, Litvě a Mali. Je to po zápisu modrotisku na Reprezentativní seznam 
nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO, který proběhl minulý týden v Port Louis na Mauritiu, 
další mezinárodní úspěch i ocenění práce našich odborníků, kteří se zodpovědně a na vysoké profesio-
nální úrovni starají o ochranu kulturního dědictví. I jim patří můj dík.“
           Antonín Staněk

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH ČR:
VILA TUGENDHAT JE CHRÁNĚNA PODLE HAAGSKÝCH ÚMLUV
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MODROTISK ZAPSÁN NA SEZNAM UNESCO 

Na 13. zasedání Mezivládního výboru pro za-
chování nehmotného kulturního dědictví v Port 
Louis (Mauricius) byla dne 28.11.2018 zapsá-
na na Reprezentativní seznam nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO nominace 
předložená Českou republikou. Jednalo se 
o společnou nominaci pěti předkladatelských 
zemí – České republiky, Maďarska, Německa, 
Rakouska a Slovenska, s názvem: „Modrotisk, 
resistentní ruční tisk a barvení indigem 
v Evropě“, která byla koordinována rakouskou 
stranu. 

“Tato nominace výrazného řemeslného umu 
a lidské tvořivosti vlastní pěti sousedícím ze-
mím našeho regionu je příkladem provázanosti 
našich zemí, které i přes rozdílné jazyky a kul-
turní projevy některé kulturní jevy sdílí,” uvedl 
ministr Antonín Staněk. 

Nominaci vyjádřili podporu a spolupracovali na ní 
nositelé prvku ze všech zúčastněných zemí, a me-
zivládní Výbor příkladnou spolupráci všech part-
nerů zapojených do zpracování nominace velmi 
ocenil. Za českou stranu se na přípravě podílely 
nejenom obě modrotiskové dílny (Modrotisk Dan-
zinger a Arimo), ale i Národní ústav lidové kultury, 
Ministerstvo kultury a další.

Mezivládní výbor na svém zasedání probíral 
i národní nominaci ČR s názvem: „Ruční výroba 
ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční 
stromek“, která vznikla v gesci Muzea Českého 
ráje v Turnově za spolupráce a podpory České 
komise pro UNESCO, Národního ústavu lidové 

kultury a Ministerstva kultury, Krajského úřadu Libereckého kraje a dalších.

Jde o nominaci specifického druhu sklářského 
řemesla spojeného s vánočními tradicemi. Nosi-
telem prvku je rodinná dílna Rautis v Poniklé 
a venkovští foukači perlí a navlékači, kteří s díl-
nou spolupracují a společně vytvářejí tyto oso-
bité vánoční ozdoby. V případě této nominace 
došel dnes Výbor k názoru, že předkládající stát 
musí nejprve doplnit některé informace, týkající 
se specifického faktorského systému spolupráce 
mezi dílnou a domácími řemeslníky a jejich zapo-
jení do přípravy nominace, aby mohla být znovu 
projednána na některém z příštích zasedání 
Výboru. “Česká republika je samozřejmě připra-
vena vypořádat požadavek hodnotitelů tak, aby 
nominace mohla být zapsána na prestižní seznam 
co nejdříve,” řekl ministr Staněk.
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MINISTERSTVO KULTURY A PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VYHLÁSILI 
54. ROČNÍK SOUTĚŽE NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU

Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat pro-
střednictvím online formuláře do 17. ledna 2019. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno 
grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných 
v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok. Více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

PAMÁTNÍK TEREZÍN VYHLÁSIL 
DALŠÍ ROČNÍK LITERÁRNÍ 
A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Památník Terezín vyhlásil XXV. ročník literární 
a XXIII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu 
Hany Greenfieldové se společným tématem 
Jsem tu bez rodiny.
Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základ-
ních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž 
počet zasílaných děl z jedné školy není nijak 
omezen. Práce musí být předány nebo odeslány 
do Památníku Terezín nejpozději do 1. dubna 
2019. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhne 5. června 2019 v Terezíně. Výherci získají 
řadu věcných cen i peněžní odměny. Uděleny bu-
dou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované 
Terezínskou iniciativou.
Další informace a podmínky soutěže jsou k dis-
pozici na webu Památníku Terezín v sekci Vzdě-
lávání.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY VYHRÁLO 
CENU ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ FILM

Do 20. ročníku filmového festivalu o etnologii, so-
ciální a kulturní antropologii MFF Etnofilm Čadca 
se přihlásilo rekordních 173 filmů ze 47 zemí. Po-
rota vybrala 46 soutěžních snímků. Soutěžilo se 
celkem v 11 kategoriích. Autorský film Anny Ba-
bjárové Andrej Pešta: O fotki, který byl vytvořený 
pro přechodnou výstavu Muzea romské kultury 
Andrej Pešta: Mire sveti/Světy Andreje Pešty, byl 
vybrán porotou jako nejlepší český film a odnesl 
si tak ocenění v podobě dřevěného Turoně.

EMERGENCE

Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé 
dědictví/Paměť v novém kontextu Pražské 
Quadriennale, společně se sedmi mezinárodními 
partnerskými institucemi, spustilo nový tříletý 
projekt zaměřený na sdílení současných, minu-
lých, a nevyhnutelně také politických, kulturních 
odkazů. Projekt se soustředí na scénografii 
v kontextu evropského dědictví a spojí scéno-
grafy, kteří budou reagovat na politicko-kulturní 
podmínky vybraných teritorií. Součástí projektu 
budou workshopy a masterclasses, umělecké 
rezidence, site specific představení i výstavy. 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
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SOUTĚŽ S PORTÁLEM STAREMAPY.CZ
 
Po přechodu na novou verzi georeferenčního 
nástroje a přípravě nové dávky nezpracova-
ných map jsme pro dobrovolníky zapojené 
do projektu na portálu staremapy.cz nachys-
tali další kolo soutěže o hodnotné ceny.
Projekt Staré mapy již více než pět let napo-
máhá lepšímu zpřístupnění historických map 
široké veřejnosti. Staré mapy uložené ve 
sbírkách českých paměťových institucí, které 
v posledních letech procházejí digitalizací, 
jsou díky pomoci zapojených dobrovolníků 
opatřovány údaji o jejich geografickém umís-
tění. Takto získaná data následně zjedno-
dušují vyhledávání těchto map v katalozích 
a mezinárodních vyhledávacích databázích. 
Georeferencované mapy z Moravské zemské knihovny je možné najít prostřednictvím portálu OldMap-
sOnline.org.
Tentokrát jsme jako cenu pro trojici nejaktivnějších soutěžících připravili jedinečné puzzle o sto šedesáti 
dílcích, na kterém je zachycena Müllerova mapa Moravy z roku 1716. Tuto cenu získají tři dobrovolníci, 
kteří v období od 20. prosince 2018 do 28. února 2019 na mapách správně propojí nejvíce shodných 
bodů. Pro další informace viz https://www.staremapy.cz/vysledky-souteze/.

MIKULOVSKÁ DIETRICHSTEJNSKÁ 
KNIHOVNA. RUKOPISY – PRVOTISKY – 
HISTORIE – SOUČASNOST

Moravská zemská knihovna představuje od 
9. ledna do 16. února 2019 sbírku rukopisů 
a prvotisků původem ze zámecké knihovny 
v Mikulově. Zámecká knihovna v Mikulově byla 
ve své době jednou z nejznámějších knihovních 
sbírek. Ve 30. letech 20. století však byla svými 
majiteli, pány z Dietrichštejna-Mensdorff-Pouilly 
nabídnuta prostřednictvím luzernského antikva-
riátu k prodeji. Největší část knih bohemikálního 
původu zakoupil Československý stát a dnes je 
součástí historického fondu Moravské zemské 
knihovny v Brně.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE JE PO REKONSTRUKCI 
OTEVŘENO ROK

Uměleckoprůmy-
slové museum 
v Praze slaví 
první rok svého 
plnohodnotné-
ho návratu na 
kulturní mapu 
Prahy, České re-
publiky a Evropy. 
Před rokem 15. 
listopadu se otevíralo první výstavou Director´s 
Choice – Výběr ze sbírek, do provozu byla uve-
dena odborná veřejně přístupná knihovna, mu-
zejní obchod i restaurace. UPM připravilo v nově 
zrekonstruované budově deset výstav, z nichž 
největší plánovaná retrospektivní výstava fotogra-
fií Josefa Koudelky s názvem Koudelka: Návraty 
se stala mezinárodní senzací a právě probíhající 
výstava Hana Podolská, legenda české módy, 
jednou z nejnavštěvovanějších výstavv historii 
muzea. Za prvních dvanáct měsíců muzeum 
navštívilo téměř devadesát tisíc návštěvníků, za 
kalendářní rok 2018 návštěvnost překročí hranici 
100 tisíc návštěvníků.

http://OldMapsOnline.org
http://OldMapsOnline.org
https://www.staremapy.cz/vysledky-souteze/
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PROFESE SCÉNOGRAF. 
PROMĚNY SCÉNICKÉ 

VÝPRAVY VE SBÍRKÁCH 
NÁRODNÍHO MUZEA

Ze sbírek Divadelního oddělení 
Národního muzea můžete vidět 
originální artefakty, zejména 
scénické návrhy, svědčící 
o vývoji divadla a jeho forem, 
o jevištním prostoru i scénic-
kém provozu na našem území 
za posledních více než tři sta 
padesát let. 

Termín: do 16. dubna 2019
Muzeum české loutky a cirkusu 
v Prachaticích

  více informací...

MOŽNOSTI DIALOGU

Národní galerie Praha ve spo-
lupráci se Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden 
a Sammlung Hoffmann Berlin 
představuje v Salmovském 
paláci vůbec poprvé v zahraničí 
široké veřejnosti výběr mimo-
řádně kvalitních děl ze Schen-
kung Sammlung Hoffmann, 
jedinečný svou šíří.

Termín: do 1. prosince 2019
Salmovský palác v Praze 

  více informací...

STOLETÍ TRAMPINGU

Výstava vyprávějící o dějinách 
a současnosti trampského 
hnutí. Počátky trampingu býva-
jí kladeny do doby kolem roku 
1918. Během následujících 
desetiletí se stal jednou 
z nejvýznamnějších českých 
a slovenských subkultur 
a ovlivnil životy desetitisíců lidí. 
Výstava představuje celý tento 
fenomén i jeho proměny.

Termín: do 1. dubna 2020
Národopisné muzeum Národní-
ho muzea, Praha 5

  více informací...

HRAČKY NEJMILEJŠÍ 
ANEB JAK JSME SI HRÁLI

Výstava představí soubor hra-
ček různého původu ze sbírek 
Valašského muzea v přírodě, 
které jsou po většinu času 
skryté v depozitáři. Také 
v expozicích je uvidíte jen 
zřídka.

Termín: do 9. června 2019
Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm

  více informací...

KELTOVÉ

Zajímá vás život Keltů a vše, co 
s ním souvisí? Pak se přijďte 
podívat na výstavu Keltové 
do Nové budovy Národního 
muzea.

Termín: do 24. února 2019
Nová budova Národního mu-
zea
  více informací...

AUTOMOBILOVÝ 
ZÁVOD 1000 MIL 

ČESKOSLOVENSKÝCH

Národní technické muzeum  
na výstavě představuje výběr 
z dochovaných vozů, které se 
prvorepublikového závodu zú-
častnily: automobily Aero 750 
Sport Coupé, Wikov 7/28 
a Jawa 750. Výstava je věno-
vána historii tohoto slavného 
závodu i novodobým vzpomín-
kovým jízdám.

Termín: do 10. března 2019
NTM v Praze

  více informací...

http://www.nm.cz
http://www.ngprague.cz
http://www.nm.cz
http://www.vmp.cz
http://www.nm.cz
http://www.ntm.cz



