SLOUPEK MINISTRA

Vážení čtenáři,
říjnový MIK21 se, myslím, velmi povedl. Ohlíží se především
za Dnem otevřených dveří MK,
který formou fotokoláže přibližuje i těm, jež nemohli Nostický
palác navštívit osobně. Na str.
4 se vracíme rovněž k odhalení
plastiky k poctě Jaroslava Seiferta
na pražském Žižkově. Snad Vás
pobídne i k podzimní procházce.
Čas padajícího listí je přece vinobraním básníků; přijďte si přečíst
verš na Seifertově stuze…
Ani tentokrát neopomíjíme dění
v příspěvkových organizacích, za
všechny jmenujme Ceny Národního památkového ústavu. Kulturní přehled je tradičně věnován
výstavám a dalším akcím, které
můžete na podzim navštívit
v resortních institucích.

NÁVŠTĚVNÍCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MINISTERSTVA KULTURY SI MOHLI VYLUŠIT
KVÍZ O HUSITSTVÍ. ZKUSTE SVÉ ZNALOSTI I VY.

Jaké je vaše povědomí o dramatických událostech vrcholného středověku, které nadlouho poté ovlivnily vývoj nejen v českých zemích?
Oprašte svoje vědomosti o husitství a zkuste si vyluštit křížovku,
v jejíž tajence najdete oblíbený motiv zobrazovaný na husitském
štítu zakrývajícím celou postavu - pavéze.
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Římský císař a český král, syn Karla IV., odpůrce husitů.
Církevní trest uvalený na mistra Jana Husa za kritiku odpustků.
Základní prvky husitského vojska.
Nejslavnější husitský hejtman a vojevůdce.
Husitská zbraň podobná halapartně.
Vyhození konšelů z oken novoměstské radnice.
Československé jednotky zahraničního odboje za 1. sv. války,
obracející se k husitské tradici.
Křestní jméno husitského vojevůdce zvaného „Holý“ i „Veliký“.
Bitva roku 1434, kde umírnění kališníci společně s katolíky 		
porazili radikální křídlo husitů.
Pravděpodobné místo narození mistra Jana Husa.
Basilejská (Jihlavská) ……….
Husitská střelná zbraň připomínající hudební nástroj.

Přeji Vám barevný podzim plný
slunce a hodně hezkých kulturních zážitků.
Daniel Herman

Husitské muzeum v Táboře. Text a grafická úprava: Kateřina Nimrichtrová. Ilustrace: Honza Smolík

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Letošní Den otevřených dveří Ministerstva kultury proběhl 28. září. V 10 hodin se otevřely brány malostranského Nostického paláce a přes 2 200 návštěvníků obdivovalo nádherné reprezentační sály,
pracovnu ministra, obrazárnu, nostickou knihovnu a další skvosty raně barokního paláce. V přízemních
prostorách pak na návštěvníky čekali naši kolegové z 23 příspěvkových organizací MK. Pro ty, kteří
naše pozvání na Den otevřených dveří zmeškali, ale i pro ty, kteří nás svou návštěvou poctili, přinášíme
fotografickou vzpomínku.

DANIEL HERMAN ODHALIL NA ŽIŽKOVĚ
POMNÍK JAROSLAVA SEIFERTA
Jaroslav Seifert má nový pomník
v pražské ulici, která nese jeho
jméno a kde jediný český nositel
Nobelovy ceny za literaturu žil.
Jeho odhalení se zúčastnil ministr kultury Daniel Herman, který
před rokem převzal záštitu nad
dokončením realizace výtvarného projektu. Dílo má podobu
kamenné stuhy s citátem ze Seifertovy básně Prosinec 1920: „...
to slovo letělo jako pták do sítě
hvězd….“.
Autorem výtvarného řešení plastiky a jejího modelu je akademický sochař Jan Roith. Projekt
vznikl z iniciativy majitelů domu
i pozemku v Seifertově ulici,
Českého centra Mezinárodního PEN-klubu, za podpory MČ
Praha 3 a pražského magistrátu.
Výstavbu pomníku podpořila rovněž básníkova dcera.

„Vnímám to jako splacení velkého dluhu básníkovi a jedinému našemu
nositeli Nobelovy ceny za literaturu. Vážím si této iniciativy také proto,
že představuje kultivaci veřejného prostoru Žižkova, místa, odkud
Jaroslav Seifert pocházel a s nímž je neodmyslitelně spjat.“
						Daniel Herman

PAPEŽ FRANTIŠEK DOSTAL
SOCHU SV. ANEŽKY ČESKÉ

„Patronka České země svatá Anežka Česká je pro mne symbolem
nejenom české státnosti, ale především symbolem milosrdenství.
Byla ženou, která udělala velice mnoho nejen pro chudé a nemocné,
ale také pro celý národ a pro tuto zem. Myslím si, že socha sv. Anežky České je důstojným příspěvkem naší republiky papeži Františkovi
právě v době Svatého roku milosrdenství.“
					
Daniel Herman

Česká delegace v čele s ministrem kultury Danielem Hermanem
předala v září papeži Františkovi
sochu sv. Anežky České.
Socha byla předána jako dar
České republiky u příležitosti
probíhajícího Svatého roku milosrdenství. Bude umístěna v bazilice sv. Petra do Kaple svatých
patronů Evropy jako vůbec první
česká socha. Anežka se tak
vrátila symbolicky do míst, kde
byla v listopadu 1989 prohlášena
za svatou.

NPÚ OCENIL NEJLEPŠÍ POČINY V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE
V překrásném prostředí renesančního zámku Náměšť nad Oslavou byly v září vyhlášeny výsledky třetího ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
Mezi letošními vítězi dominuje
několik zachráněných hradů
a tvrzí, svého favorita vybrala
i veřejnost.
Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získal tým restaurátorů za obnovu renesančních
vrat a nástěnných maleb hlavní
brány kláštera ve Vyšším Brodě,
mnohovrstevná záslužná činnost
spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV,

Sudkův Důl

zaměřená na obnovu pevnosti
a připomínání vojenské tradice
Josefova, a záchrana zříceniny
hradu Hartenberg v Hřebenech
iniciovaná Bedřichem Loosem
a Občanským sdružením Hartenberg. Zvláštní cenu generální ředitelky získali za obnovu
středověkých omítek a výměnu
střešní krytiny tvrze v Sudkově
Dole její majitelé Eva Laurinová
a Ivo Laurin a za záchranu tvrze

Templštejn

v Hradeníně ředitel Regionálního
muzea v Kolíně Vladimír Rišlink.
Plaketa pro osobnost památkové
péče byla za dlouholetou činnost
udělena památkáři a stavebnímu
historikovi Jiřímu Škabradovi.
Plaketu z českého křišťálu si pak
odnesl vítěz veřejného hlasování
Památky děkují David Hamza za
záchranu zříceniny hradu Templštejn u Jamolic.

Hartenberg

Josefov

SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ

PRAŽSKÉ KŘIŽOVATKY

V pátek 21. října 2016 od 13.00
do 17.00 hodin proběhne ve výstavním sále Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 5. ročník
diskuzního setkání o současnosti
a budoucnosti českého sklářství.
Akce je pořádána ve spolupráci
se Svazem průmyslu a dopravy
ČR v rámci 6. mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní
výroby v českých zemích. Konference se koná pod záštitou Ministerstva kultury. Vstup zdarma.

Národní divadlo si v těchto dnech
připomíná památku Václava Havla a jeho nedožitých 80. narozenin festivalem „Pražské křižovatky“, který se koná pod záštitou
ministra kultury Daniela Hermana. Potrvá do 9. října 2016.
Slavnostní zahájení festivalu
začalo pojmenováním piazetty
Národního divadla na náměstí
Václava Havla za účasti Daniela Hermana, Dagmar Havlové,
herečky a disidentky Vlasty
Chramostové, pražské primátorky
Adriany Krnáčové a ředitele Národního divadla Jana Buriana.
Na náměstí Václava Havla byla
též odhalena výtvarná instalace
typického Havlova srdce, jejímž
autorem je akademický sochař
Kurt Gebauer, který tak ve veřejném prostoru složil poctu našemu prvnímu polistopadovému
prezidentovi.

17. ROČNÍK KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY,
MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2016
Konference se uskuteční 30. listopadu a 1. prosince 2016 v konferenčním sále Národního archivu v Praze. Je věnována problematice
spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při
využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu
a zpřístupnění kulturního dědictví.
Program bude zveřejněn v průběhu října 2016, registrovat se můžete
zde.

prazskekrizovatky.cz

VÝSTAVA „MOZART V MUZEU“
Až do 21. prosince 2016 můžete navštívit výstavu k 260. výročí
narození Wolfganga Amadea Mozarta. Na výstavě jsou k vidění
vzácné exponáty, které dokládají, jak se prostřednictvím opisů, hudebních archivů a muzeí Mozartova hudba šířila a uchovala až do
dnešní doby.
							mzm.cz

HERE IS HERE
Poznejte během jednoho večera příběhy budov Moravské galerie
v centru Brna. Speciální komentovaná prohlídka Uměleckoprůmyslového musea, Pražákova paláce a Místodržitelského paláce propojuje
divadelní akci s výstavními interiéry a veřejnými prostory města Brna. Příběh, kterým
během prohlídky projdete, dokumentuje
skutečné, ale i fiktivní události. Představení
kombinuje žánry happeningu, činoherního
divadla, dokumentu, odborné přednášky
a lidové pouliční zábavy. Prosím, rezervujte
si místo předem na edukace@moravska-galerie.cz. Reprízy v říjnu: 12. 10., 20. 10. 2016,
vždy od 19 hod.
							
			moravska-galerie.cz

JABLONECKÉ MUZEUM ZVE NA
PODZIMNÍ BIŽUTERNÍ KURZ
Pro velký zájem veřejnosti připravilo Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou další podzimní bižuterní kurz pro dospělé.
Bude se konat 26. listopadu 2016. Účastníci si pod vedením lektorek vyzkouší svoji zručnost na sklářském kahanu při výrobě duté
vinuté perle, kterou pak zakomponují do vlastního šperku.
Kurz začíná v ateliéru muzea od 10 do 14 hodin a je určen pro
středně pokročilé. Je ale potřeba se na něj předem přihlásit, informace o rezervaci a platbě najdete na webu muzea.
						msb-jablonec.cz

JAK SE DĚLÁ GALERIE
Moravská galerie v Brně zve děti
i dospělé 12. října 2016 na křest
knihy pro děti JAK SE DĚLÁ GALERIE.
V 16 hodin proběhne v Pražákově
paláci dobrodružná hra pro děti,
samotný křest za účasti autorů je
naplánován na 18. hodinu
v kavárně Praha. Kniha bude
věnována dětem ve věkovém rozmezí 8–12 let a má být kukátkem
do zákulisí galerií. Děti se z knihy
dozvědí zajímavosti z historie
galerií a muzeí, zjistí, jak funguje
galerijní provoz, a dostanou se
i do míst, která jsou pro běžného
návštěvníka nepřístupná.
					
moravska-galerie.cz

VÝSTAVA K 800. JUBILEU
DOMINIKÁNŮ NYNÍ
V UHERSKÉM BRODĚ
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Českou dominikánskou
provincií srdečně zvou na putovní
výstavu k historii řádu a starých
tisků z klášterní knihovny „800
let řádu dominikánů 1216–2016“,
která začíná 23. září a potrvá do
27. listopadu 2016.
VÝSTAVA JE OTEVŘENA:
v Muzeu JAK knihovna expozice:
3. 10. – 27. 11. – staré tisky
v dominikánském klášteře v Uh.
Brodě
3. 10. – 15. 10. – putovní výstava

			mjakub.cz

