


SLOUPEK MINISTRA

Vážení čtenáři,
říjnový newsletter se ohlíží za několika ak-
cemi, které proběhly v září. Největší z nich 
byl patrně Den otevřených dveří Minister-
stva kultury; Nostický palác uvítal 28. září 
přes 2.000 návštěvníků. Velmi nás potěšil 
váš zájem jak o raně barokní budovu, tak o 
naši práci a práci příspěvkových organizací.
Velkým potěšením pro mě byla možnost 
předat Cenu Antonína Dvořáka klavírnímu 
virtuosi Ivanu Klánskému. Ocenit ty, kdo 
šíří slávu české kultury po světě, je vždycky 
velkou radostí.
V rubrice Aktuálně se věnujeme Českému 
literárnímu centru, které za pět měsíců čin-
nosti vykonalo úctyhodný kus práce. Dočte-
te se o ní na str. 4. Druhou aktualitou, na niž 
chci zvlášť upozornit, je studentský Oscar 
pro film „Kdo je kdo v mykologii“. Jde o 
zcela mimořádný úspěch; ze srdce tvůrcům 
snímku blahopřeji.
Rubrika Tradice připomíná dvojí velký odkaz 
nehmotné povahy – myslivost a sokolnictví. 
První je na národním, druhý již na světovém 
seznamu kulturního dědictví. V přehledu 
kulturních tipů pak doporučuji především 
reprezentativní výstavu NM Fenomén Ma-
saryk.
Říjen je měsíc padajícího listí. V letošním 
roce také měsíc voleb. Nenechte prosím 
svůj list spadnout bez užitku.

         Daniel Herman
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3MINISTERSTVO

Ve dnech 18. – 21. září proběhl na vybraných příměst-
ských železničních spojích 4. ročník festivalu Čtení ve 
vlaku. Po čtyři dny vyjížděli v předem určených vlacích 
z Prahy do středočeských destinací vždy jeden až tři 
současní spisovatelé, kteří cestujícím předčítali ze svých 
knih. Smyslem projektu, který pořádá Škola reklamní 
a umělecké tvorby Michael, Railreklam a Vysoká škola 
kreativní komunikace za podpory Pražského magistrátu, 
je atraktivní formou motivovat především mladé poslu-
chače ke čtenářství.

 

V letošním roce mohli cestující slyšet např. Arnošta 
Goldflama, Halinu Pawlowskou, Michala Viewegha, 
Tomáše Zmeškala nebo Jiřího Žáčka. Svou účastí 
podpořil projekt také ministr kultury Daniel Herman, 
který na trase Praha – Benešov četl cestujícím verše 
Petra Kukala.

ČESKÝ KLAVÍRNÍ VIRTUOZ IVAN KLÁNSKÝ 
PŘEVZAL OD MINISTRA KULTURY CENU 
ANTONÍNA DVOŘÁKA
 

„Bylo mi velkým potěšením, že jsem mohl předat 
tuto cenu právě do rukou Ivana Klánského, který 
je nejenom významným pedagogem, ale pře-
devším propagátorem české klasické hudby ve 
světě i u nás doma. Velmi si vážím jeho umělec-
kého přínosu naší hudební kultuře a kultuře vůbec 
a nepochybně nejen jménem svým, ale jménem 
tisíců vděčných posluchačů a diváků za něj znovu 
děkuji.“
    Daniel Herman

ČTENÍ VE VLAKU



4AKTUÁLNĚ

CO SE DĚJE V ČESKÉM LITERÁRNÍM CENTRU?
 
České literární centrum, nová sekce Moravské zemské knihovny, je aktivní už pět měsíců. Poté, co 
se sešel tým ČLC na počátku dubna, vytvořili jeho pracovníci pod vedením Ondřeje Buddeuse nejpr-
ve základní rozpočtové a koncepční dokumenty. Návrh koncepce ČLC představili odborné a zájmové 
veřejnosti v hlavním městě, v Ostravě, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a naposledy na konferenci 
Státní podpora literatury pořádané náměstkyní pro řízení sekce živého umění JUDr. Kateřinou Kalisto-
vou na půdě MK ČR. ČLC se ještě v průběhu jara a před začátkem letních prázdnin expertně podílelo 
na restrukturalizaci grantové podpory v oblasti litera-
tury vyhlašované Ministerstvem kultury. Od červen-
ce realizuje ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím 
centrem Klášter Broumov rezidenční pobyty pro české 
autory, překladatele a ilustrátory. V prvním prázdni-
novém měsíci komise mobility sestavená ČLC také 
vybrala úspěšné žadatele o rezidence v Praze a Brně 
(z celkem 143 žádostí), na něž se v průběhu jara hlásili 
zahraniční bohemisté, překladatelé z češtiny i auto-
ři. Počátkem července také proběhla první úspěšná 
spolupráci s Českými centry při realizaci letošní Ceny 
Susanny Roth pro mladé překladatelky a překladatele 
z češtiny. K dnešnímu datu podpořilo výjezdy a pre-
zentace 19 autorek/autorů v ČR i zahraničí a celkem 
29 rezidenčních pobytů. Nyní připravuje další openca-
lly na autorskou mobilitu ještě pro tento podzim, vyhlásí otevřenou výzvu pro zahraniční profesionály na 
jarní kolo rezidencí v Praze a Brně i pro české žadatele o rezidence v Broumovském klášteře v tomtéž 
termínu. Zároveň ve spolupráci s Českými centry připravuje podzimní sérii seminářů pro německé nakla-
datele a překladatele z češtiny. Vytvářejí se vedle dalšího také propagační materiály a katalogy pro frank-
furtský i lipský veletrh. Pro veřejnost se pak chystají prezentace, přednášky a workshopy se zahraničními 
rezidenty, kteří nyní přijíždějí do ČR. Více informací o proběhlých akcích, novinkách a plánech Českého 
literárního centra se dozvíte na stránkách CzechLit.cz nebo na sociálních sítích.

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM 
DŮSTOJNĚ OSLAVILO 200. 
VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ 

Moravské zemské muzeum v září slavnostně a důstojně 
završilo rok oslav 200. výročí svého založení, otevřelo novou 
výstavu a veřejnosti 
nabídlo bohatý pro-

gram. Nově otevřená výstava – Chvála sběratelství: 200 let služ-
by moravské kultuře a vědě – blíže představuje fenomén sběra-
telství, vedoucí v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či 
přírodnin, později samotných muzeí. Pestrý program pro veřej-
nost s desítkami dílčích aktivit se pak uskutečnil v jednotlivých 
objektech Moravského zemského muzea a na Zelném trhu.
 

http://www.czechlit.cz
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Do 15. listopadu 2017 mohou grafičtí desig-
néři přihlašovat své práce do Mezinárodní 
soutěžní přehlídky, která tvoří tradiční jádro 
Bienále grafického designu Brno. Zaslané ex-
ponáty posoudí mezinárodní výběrová porota, 
jejímiž členy jsou přední světoví grafičtí tvůrci 
a odborníci.
Každý účastník soutěže může přihlásit ma-
ximálně 3 projekty. Přihlášky nejsou nijak 
zpoplatněny. Oproti minulému ročníku je však 
třeba kromě elektronické přihlášky zaslat 
projekt také fyzicky na adresu: Bienále Brno, 
Moravská galerie v Brně, Husova 18, CZ-662 
26 Brno.      
   více informací...

MORAVSKÁ GALERIE SPUSTILA 
PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ DO MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY BIENÁLE BRNO 2018

KRÁTKÝ FILM KDO JE KDO V MYKOLOGII 
ZÍSKAL STUDENTSKÉHO OSCARA

Dílo režisérky Marie Dvořákové bylo zvoleno Americkou 
filmovou akademií jako jeden ze tří vítězů v kategorii hraných 
studentských filmů za rok 2017. Film vznikl za podpory Státní-
ho fondu kinematografie.

„Je to ohromný úspěch, který těší nás všechny. Potvrzuje 
se, že vybudování Státního fondu kinematografie a naše 
práce mají smysl.“

Helena Bezděk-Fraňková
ředitelka Státního fondu kinematografie

Kdo je kdo v mykologii je filmová hříčka o mladém hudební-
kovi, kterému se na chvíli obrátí život vzhůru nohama, když 
se po taneční zábavě ocitne v podivném pokoji, kde plesnivé 
skvrny na zdech mění tvary a lákají ho blíže poznat krásu žen-
ského těla a objevit svět erotiky.

VÝSTAVA MAGDALENY JETELOVÉ 
SE PRODLUŽUJE, NĚKOLIK DĚL 
ZŮSTANE V NÁRODNÍ GALERII 
NATRVALO

Velkoplošná instalace Magdaleny 
Jetelové v Malé dvoraně Veletržního 
paláce bude k vidění až do 19. listo-
padu 2017. Po konci výstavy zůstane 
několik děl v Národní galerii nastálo 
– dílo Stůl se stalo součástí akvizic 
současného umění, na které se NG 
letos zaměřila, 8 prací umělkyně galerii 
darovala.

https://28.bienalebrno.org/mezinarodni-soutezni-prehlidka#porota
http://www.moravskagalerie.cz
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Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky v roce 2011.
Uznání a zapsání do seznamu umocňuje význam myslivosti, a také skutečnost, že po generace uchová-
vané tradice mají svou nezpochybnitelnou hodnotu.
Myslivost je systematicky propojenou řadou činností 
na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý 
rozvoj těchto hodnot. Úsilí o zachování přírody a kra-
jiny, její ochrana včetně volně žijící zvěře jsou přitom 
hlavní součástí myslivosti. Myslivecká etika, v níž je 
vyjádřena celá řada nepsaných pravidel, se prolíná ce-
lým dlouhým vývojem myslivosti. Součástí myslivecké 
filozofie je i uvědomění si toho, že zvěř je neoddělitel-
nou a důležitou součástí přírody, kterou jsou myslivci 
povinni zachovat pro další generace.

SOKOLNICTVÍ
 
Poprvé 16. listopadu 2010 v Nairobi v Keni 
připsalo UNESCO České republice na seznam 
světového kulturního dědictví lidstva novou 
kulturní památku s názvem: „Falconry, a living 
human heritage“, v překladu Sokolnictví, živoucí 
dědictví lidstva. Na nominaci tehdy spolupra-
coval rekordní počet 11 zemí: kromě ČR Belgie, 
Francie, Španělsko, Jižní Korea, Mongolsko, 
Maroko, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie a Spojené 
arabské emiráty. Druhá nominace, rozšířená o 
Maďarsko a Rakousko, byla schválena 6. pro-
since 2012 v sídle UNESCO v Paříži. A konečně 
třetí nominaci zapsalo UNESCO 1. prosince 2016 v hlavním městě Etiopie Addis Abeba, a došlo tak k 
rozšíření o dalších 5 zemí: Německo, Itálii, Portugalsko, Pákistán a Kazachstán na celkový počet 18. 
Jedná se o dosud největší nominaci v celé historii UNESCO. Sokolnictví je považováno za hluboce em-
patickou aktivitu a sokolníci chápou, že jejich dravci i lovená zvěř musí být zachováni pro další staletí.
Sokolnictví je speciální, ale zároveň tradiční způsob lovu za pomoci vycvičených dravých ptáků, přede-
vším sokolů, jestřábů a orlů. Zrodilo se ve druhém tisíciletí před naším letopočtem na Blízkém východě, 
odkud se rozšířilo na východ i západ. Na území dnešní České republiky jej přinesli v první polovině 5. 
století Hunové, lov pomocí ptáků pak zažíval rozmach zejména od 14. do 16. století. Od 19. století se 
dříve slavný způsob lovu ocital na okraji zapomnění nejen v Česku, ale prakticky v celé Evropě s výjim-
kou Británie. Hospodářský význam sokolnictví byl znovuobjeven až ve druhé polovině 20. století.

MYSLIVOST



MILAN UHDE. 
OHLÉDNUTÍ

Moravská zemská knihovna 
v cyklu Oči Brna uspořádala 
výstavu věnovanou Milanu 
Uhdemu.
Termín: do 31. 10. 2017
     
  více informací...

PLACHETNICE NIKÉ A 
JEJÍ OSUDY

V dopravní hale vystavilo Ná-
rodní technické muzeum jeden 
z pokladů své lodní sbírky, 
jachtu Niké, kterou posta-
vil slavný český mořeplavec 
Richard Konkolski a v polovině 
70. let s ní obeplul svět.
Termín: do 31. 12. 2017, NTM, 
Praha 
     
  více informací...

BIAFRA DUCHA. STU-
DENTI Z TŘETÍHO SVĚTA 
V ČESKOSLOVENSKU

Národní galerie připravila ve 
Veletržním paláci výstavu, která 
představuje filmy, plakáty a fo-
tografie Afričanů a Asiatů, kteří  
studovali v Československu  
60. a 70. let, jako doklady inter-
nacionalismu a kulturní výměny. 
Ukazuje vliv těchto studentů na 
československé umění, zejmé-
na Československou novou 
vlnu.
Termín: od 20. 10. 2017 do 7. 1. 
2018, Veletržní palác, Praha 1

  více informací...

FERDINAND II. TYROL-
SKÝ A LETOHRÁDEK 
HVĚZDA

Památník národního písemni-
ctví ve spolupráci s Ústavem 
dějin umění Akademie věd ČR 
připravil výstavu, která  před-
stavuje nejen život arcivévody 
Ferdinanda II., ale především 
stavbu, která je s jeho působe-
ním v Českém království spjata 
nejpevněji: letohrádek Hvězda, 
renesanční perlu střední Evro-
py.
Termín: do 29. 10. 2017

  více informací...

PAMĚŤ TVÁŘE / TVÁŘE 
PAMĚTI... NEJEN NUCE-
NĚ NASAZENÝCH

Obecně prospěšná společnost 
Živá paměť ve spolupráci 
s fotografkou Janou Stachovou 
a Moravskou zemskou knihov-
nou představují putovní výsta-
vu portrétních fotografií Paměť 
tváře / Tváře paměti  ...nejen 
nuceně nasazených.
Termín: do 17. 11. 2017.
 
            více informací...

FENOMÉN MASARYK

Výstavu připravilo Národní mu-
zeum k 80. výročí úmrtí Tomá-
še Garrigue Masaryka.
Termín: do 31. 1. 2018, Nová 
budova NM, Praha 1

  více informací...
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http://www.mzk.cz
http://www.ntm.cz
http://www.ngprague.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
http://www.mzk.cz
http://www.nm.cz

