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2MINISTERSTVO

U příležitosti Dne české státnosti a svátku patrona české země Svatého Václava otevřelo Ministerstvo 
kultury v pátek 28. září 2018 veřejnosti brány malostranského Nostického paláce. Letošní Dny otevře-
ných dveří přilákaly rekordní počet lidí více než 2 000. Návštěvníci se mohli mimo jiné podívat do repre-
zentačních sálů a navštívit obrazárnu, která se pro veřejnost otevírá jen při výjimečných příležitostech. 
V přízemí pak na všechny čekalo 29 příspěvkových organizací se svým programem. Děkujeme všem 
návštěvníkům, kteří se k nám přišli podívat! Zde ještě malá ukázka ze svátečního dne.
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MINISTR KULTURY ANTONÍN STANĚK ZAHÁJIL UNIKÁTNÍ VÝSTAVU 
ROZLOMENÁ DOBA 1908-1928 / AVANTGARDY VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

Doposud největší výstavní projekt v rámci Středoevropského 
fóra Olomouc bude postupně v letech 2019 - 2021 předsta-
ven ve všech zemích V4.
Muzeum umění Olomouc, příspěvková organizace Minister-
stva kultury, v rámci víceletého mezinárodního výstavního pro-
jektu Rozlomená doba, založeného na dlouhodobé spolupráci 
odborných institucí zemí V4 a Rakouska, představuje vůbec 
první syntetický pohled na vývoj moderního umění na území 
střední Evropy v historicky přelomových letech 1908 - 1928.
Projekt akcentuje vzájemnou spolupráci významných umělců 
a uměleckých skupin působících v oblasti bývalého Rakous-
ka-Uherska a nově vzniklé Evropy.

Spolupořadateli akce jsou kromě Muzea umění Olomouc 
také Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Galéria 
mesta Bratislavy a Janus Pannonius Múzeum Pécs.  
„Výstava Rozlomená doba reflektuje dramatické proměny 
v období závěrečného desetiletí Rakouska-Uherska 
a úvodního desetiletí existence nového středoevropského 
uspořádání. Československo by ovšem obtížně prosazovalo 
svoji myšlenku bez podpory sousedních zemí. První rovinou 
našich vnějších vztahů jsou totiž bezpochyby vztahy soused-
ské. To, že jsou dnes ve velmi dobrém stavu, bereme jako 
samozřejmost, ale neměli bychom zapomínat, že v dlou-

hodobém historickém kontextu jde o něco zcela unikátního. Už proto bychom si měli našich výborných 
sousedských vztahů umět vážit i ocenit,“ uvedl při zahájení výstavy ministr Staněk.

SETKÁNÍ VEDENÍ MINISTERSTVA KULTURY S PŘEDSEDY A ZÁSTUPCI ODBOROVÝCH 
SVAZŮ V KULTUŘE

Ministr kultury Antonín Staněk, předseda ČMKOS Jo-
sef Středula a náměstci MK Kateřina Kalistová a Alois 
Mačák uspořádali setkání se zástupci odborových svazů 
v kultuře.
 
Setkání mělo zejména za cíl prohloubit dialog mezi soci-
álními partnery. Zástupci odborových svazů pracovníků 
v kultuře z celé ČR diskutovali o podrobnostech návrhu 
rozpočtové kapitoly 334 (Ministerstvo kultury) na rok 
2019; tématem bylo krom jiného navýšení platů zaměst-
nanců působících ve státních příspěvkových kulturních 
organizacích a vliv tohoto zvýšení na organizace, jejichž 
zřizovatelem jsou kraje či obce.

„Jsem velmi rád nejen za otevřenou diskuzi se 
zástupci odborů, ale i za pro nás velmi důležitou 
zpětnou vazbu. Tato setkání budeme pořádat 
určitě alespoň dvakrát ročně, abychom zjistili, 
co kde odborníky v kultuře trápí a v čem potře-
bují pomoci,“ řekl ministr kultury Antonín Sta-
něk.
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V prostorách Ministerstva kultury v přízemí Nostického paláce byla 
v září otevřena výstava věnovaná 70 letům nejstaršího celostátního 
kontinuálně vydávaného knihovnického časopisu v České republice, 
který v současnosti vychází s grantovou podporou Ministerstva kul-
tury. Svými dosud téměř 25 000 publikovanými stránkami je kronikou 
svého oboru od roku 1949, kdy vyšlo první dvojčíslo časopisu Čtenář 
s podtitulem měsíčník pro práci se čtenářem. Podtitul se od vzniku 
periodika šestkrát změnil; od roku 1998 nese název Čtenář – měsíčník 
pro knihovny. Výstava přibližuje grafickou podobu časopisu Čtenář, 
na níž se výrazně podepsali především grafičtí úpravci Miloslav Jágr 
(v letech 1960–1997) a Kateřina Bobková (od roku 1998). Od roku 
2008 Čtenář existuje i v elektronické verzi, naleznete ho rovněž na 
Facebooku. Výstava potrvá do 30. 11. 2018.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM 
A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 
PŘEDSTAVUJÍ OPRAVENÉ KONĚ 
Z LETENSKÉHO KOLOTOČE

Všech jednadvacet koní z Letenského kolotoče 
bylo opraveno a od 25. září 2018 si šest z nich 
spolu s dalšími ukázkami z interiéru kolotoče mo-
hou prohlédnout návštěvníci v Národním technic-
kém muzeu. Na opravu interiéru kolotoče přispě-
la veřejná sbírka pořádaná Národním technickým 
muzeem ve spolupráci s MČ Praha 7.

OCENĚNÍ ŽIVA AWARD PRO 
PAMÁTNÍK LIDICE

Památník Lidice získal v letošním ročníku pres-
tižní soutěže slovanských muzeí ŽIVA AWARD 
zvláštní ocenění za „Storytelling“. Tato cena je 
udělována od roku 2012 a od té doby se soutěže 
zúčastnila téměř stovka muzeí ze slovanských 
zemí. Jméno soutěži dala slovanská bohyně 
Živa, která je symbolem života, mládí, moudrosti, 
vitality, plodnosti a krásy.

CENU MUZEA ROMSKÉ KULTURY ZA 
ROK 2018 PŘEVEZME DAVID TIŠER

Během tematického společenského večera 
s názvem Romové a stát, 24. 10. 2018, převez-
me ocenění z rukou primátora města Brna lau-
reát jubilejního 10. ročníku Ceny Muzea romské 
kultury David Tišer.  

Cena MZK od roku 2009 každoročně vyhlašuje 
významnou osobnost, která svým působením 
přispěla k rozvoji, propagaci a uchování romské 
kultury, případně přispěla také k fungování sa-
motného fungování Muzea romské kultury. 

SEDMDESÁT LET ČASOPISU ČTENÁŘ

https://svkkl.cz/ctenar


5AKTUÁLNĚ

VÝSTAVA NABÍDNE PROMĚNY ZDÍKOVA 
PALÁCE I POHLED NA POHŘEBNÍ 
SCHRÁNY PŘEMYSLOVCŮ

Vývoj a historickou úlohu jednoho ze tří olomouc-
kých kopců nad řekou Moravou představí v olo-
mouckém Arcidiecézním muzeu nová výstava Zde 
se nacházíte s podtitulem Václavské náměstí v pro-
měnách času. Ve třech částech ukáže jednak pře-
stavby nejvýznamnější středověké památky návrší, 
tzv. Zdíkova paláce, za posledních 100 let včetně 
nyní připravované stavební úpravy. Dále představí 
nedávno nalezený historický poklad – schrány, 
v nichž byly uloženy pozůstatky olomouckých 
údělných knížat a osobností Klášterního Hradiska.

Podobně jako v minulých letech i v této sezoně vystoupí na koncertech a prestižních festivalech doma 
i v zahraničí a bude účinkovat s významnými orchestry pod vedením světově uznávaných dirigentů. 
V sezoně 2018/19 se představí na zajímavých projektech nejen s Českou filharmonií, Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK či Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, ale v rámci České republi-
ky také v Ostravě, Litomyšli a Pardubicích. PFS vystoupí také na nejvýznamnějších českých hudebních 
festivalech, jako jsou Dvořákova Praha, Pražské jaro nebo Smetanova Litomyšl. Pro britské vydavatelství 
Decca Classics nahraje PFS ve spolupráci s Českou filharmonií a dirigentem Jakubem Hrůšou Te Deum 
Antonína Dvořáka.

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR  ZAHÁJIL SVOJI 84. KONCERTNÍ SEZONU

TŘETÍ ROČNÍK PROJEKTU JIŽNÍ MORAVA 
ČTE PRÁVĚ ZAČAL! 

Projekt Městské knihovny Břeclav a Moravské 
zemské knihovny v Brně Jižní Morava čte zahájil 
třetí ročník svých aktivit. Až do listopadu budou 
ve všech zapojených knihovnách v Jihomorav-
ském kraji probíhat besedy či autorská čtení se 
spisovateli, setkání s místními kronikáři a pamět-
níky, kvízy a tvoření s dětmi. Součástí projektu 
jsou také literární a místopisná putování lokalita-
mi zapojených knihoven či literární výstavy. 

Webové stránky projektu: jiznimoravacte.cz

http://jiznimoravacte.cz
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100 LET LETECTVÍ

Výstava představuje historii 
československého a českého 
letectví. Na deseti panelech se 
návštěvníci seznámí s tím, jaké 
typy letadel a v jakých firmách 
se v daném období vyráběly 
a v jakém společenském kon-
textu.

Termín: do 17. října 2018 
Technické muzeum v Brně

  více informací...

HANA PODOLSKÁ, 
LEGENDA ČESKÉ MÓDY

Výstava představuje nejznáměj-
ší a nejoblíbenější módní salon 
v meziválečné české společ-
nosti – salon Hany Podolské. 

Termín: do 20. ledna 2019
Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze — historická budova

  více informací...

ŠŤASTNÝ BEZDOMOVEC – 
EVROPAN A SVĚTOOBČAN 

JIŘÍ GRUŠA

Výstava nabízí vhled do života 
a díla Jiřího Gruši, který v růz-
ných etapách své životní dráhy 
působil jako disident, bojovník 
proti cenzuře a diktatuře, bás-
ník a prozaik tvořící v českém 
a německém jazyce, překla-
datel, diplomat a prostředník 
národní a kulturní vzájemnosti. 

Termín: do 31. října 2018 
Moravská zemská knihovna 
v Brně  

  více informací...

VÝSTAVA KRÁSNÁ JIZBA 
DRUŽSTEVNÍ PRÁCE 

1927-1948 / DESIGN PRO 
DEMOKRACII

Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze Vás zve na unikátní 
výstavu Krásna jizba, která pů-
sobila jako arbitr účelného 
a vkusného bydlení první polo-
viny 20. století.

Termín: do 20. ledna 2019 
Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze
  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...

NÁPRSTKOVO MUZEUM 
PRODLUŽUJE VÝSTAVU 

INDIÁNI!

Národní muzeum pro velký 
zájem ze strany návštěvní-
ků prodlužuje v Náprstkově 
muzeu část výstavy s názvem 
Indiání. Celá výstava předsta-
vuje původní obyvatele Severní 
a Jižní Ameriky a jejich minulé 
i současné tradice.

Termín: do 15. února 2019 
část Indiáni Severní Ameriky

Termín: do 28. září 2019 
část Indiáni Jižní Ameriky 

  více informací...

http://www.technicalmuseum.cz
http://www.upm.cz
http://www.mzk.cz
http://www.upm.cz
http://www.vmp.cz
http://www.nm.cz

