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HRAD KUNĚTICKÁ HORA ČEKÁ OBNOVA
Ministr kultury Antonín Staněk spolu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou a dalšími hosty zahájili 30. července 2018 projekt „Kunětická hora
Dušana Jurkoviče - básníka dřeva“.
Národní památkový ústav uspěl s projektem za 78
860 688,47 Kč v rámci Integrovaného regionálního
programu ( IROP). Do roku 2021 podle projektu proběhne zásadní stavební obnova západní části hradu
– dnes nepřístupného Jurkovičova paláce s novou
vestavbou a zastřešením
a obnova 6. brány. Projektový záměr počítá s
restaurováním této části hradu do podoby po
rekonstrukci provedené architektem Dušanem
Jurkovičem. V areálu budou rehabilitovány historické interiéry a vznikne zde i nový přednáškový sál a
expozice. Část v přízemí bude věnovaná osobnosti architekta Dušana Jurkoviče a jeho realizacím především ve východních Čechách, část v prvním patře se zaměří na zásadní rekonstrukci hradního areálu,
kterou Jurkovič vedl ve 20. letech minulého století.
„Jako ministra kultury mne velmi těší, že se nám daří uchovávat a zatraktivnit naše kulturní dědictví pro
současnou i příští generaci a vracet našim památkám ztracený lesk. Osobnost Dušana Jurkoviče je navíc
spjata i s naší novodobou státností. Proto považuji zahájení obnovy Kunětické hory právě v roce jejího
stoletého výročí za velmi symbolické,“ sdělil ministr kultury Antonín Staněk.
Opraven bude rovněž přístup do hradu 5. bránou a část nádvoří, počítá se i se záchranou zbytků jedinečného opevňovacího systému hradu. Projekt pamatuje i na zlepšení ochrany a zabezpečení památky
požárními a zabezpečovacími technologiemi a komfort návštěvnického provozu včetně bezbariérového
řešení.

ANTONÍN STANĚK CESTOVAL ZE ZLÍNA DO OLOMOUCE „ PREZIDENTSKÝM VLAKEM“
Při příležitosti 100. výročí vzniku československého státu
připravilo Národní technické muzeum ve spolupráci s
Národním dopravcem Českými drahami a se Železnicemi
Slovenské republiky výstavu salónních vozů, které využívali českoslovenští prezidenti od Tomáše Garrigua Masaryka až po Václava Havla.
První veřejná prezentace „Prezidentského vlaku“ proběhla
od 29. června do 2. července 2018 na brněnském výstavišti, kam ho přišlo obdivovat 5 700 zájemců. V úterý 3.
července dorazil vlak na Slovensko, kde postupně navštívil 6 měst. Zavítal do Bratislavy, Nitry, Zvolena, Lučence,
Žiliny a Košic. Také zde byl o vlak velký zájem. Souprava byla vedena parní lokomotivou řady 464.2
„Rosnička“, kterou na Slovensku vystřídala parní lokomotiva řady 486.0 „Zelený Anton“.
Jízdu v „Prezidentském vlaku“ si vyzkoušel v červenci i ministr kultury Antonín Staněk v doprovodu
ředitele NTM Karla Ksandra. Ze Zlína do Olomouce se svezli ve vagónu Františka Ferdinanda d’Este.
Prezidentská souprava se do Prahy vrátí na konci prázdnin a od 28. srpna do 2. září bude k vidění v prostoru bývalých železničních dílen ve východní části Masarykova nádraží. Veřejnosti jsou určeny prohlídky
během pobytu vlaku na nádražích.

MINISTERSTVO
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HROB ARCHITEKTA HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA
JOSEFA SCHULZE SE DOČKAL SVÉ OPRAVY
15. července tomu bylo přesně 101 let, kdy zemřel známý
architekt Josef Schulz, a není náhodou, že právě v těchto
dnech byla dokončena oprava jeho hrobu s novou pamětní
deskou. Stalo se tak navíc v roce, kdy bude částečně znovuotevřena po dlouholeté a náročné rekonstrukci Historická budova Národního muzea, jež je jednou z řady významných budov, které Josef Schulz navrhl.
Byl také pokračovatelem a i spolupracovníkem Josefa
Zítka při stavbě Rudolfina a dokončení Národního divadla
po jeho požáru v roce 1881. Své stěžejní dílo, Národní muzeum, navrhl podle vzoru vídeňských muzeí a pařížského
Louvru a vytvořil tak doslova reprezentační symbol vrcholícího obrození českého národa.

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ. 50 LET OD OKUPACE ČESKOSLOVENSKA 21. SRPNA
1968 V MORAVSKÉM TISKU

V období letních prázdnin a začátkem podzimu
si připomeneme srpnové události roku 1968, a to
konkrétně výstavou k publikaci „Zvláštní vydání.
Žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích“.
Publikaci vydala Moravská zemská knihovna k
výročí 50 let od okupace Československa 21.
srpna 1968 v moravském tisku. Průvodním
jevem událostí způsobených okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu
1968 byla exploze mediálních zpráv. Žurnalisté
se snažili průběžně informovat veřejnost, a k
tomu jim nestačila běžná vydání denního tisku.
Fenoménem doby se stala zvláštní vydání, která
byla vydávána redakcemi ústředních, krajských,
okresních i závodních novin v celé republice. Vystaveny jsou některé originály Zvláštních vydání
novin, zejména z prvních dnů okupace. Výstava
potrvá do 5. října 2018.

AKTUÁLNĚ

SEMINÁŘ PŘIVÍTAL PŘES PĚT DESÍTEK
ZAHRANIČNÍCH BOHEMISTŮ

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně byl v červenci zahájen každoroční seminář pro zahraniční
bohemisty, který z pověření Ministerstva kultury
České republiky připravila Moravská zemská
knihovna v Brně. V letošním roce přivítal více
než padesát zahraničních odborníků na českou
literaturu. Cenu Premia Bohemica pro rok 2018
získal britský bohemista Robert B. Pynsent,emeritní profesor Školy slovanských a východoevropských studií při University College London.
Cenou Premia Bohemica je každoročně oceněn
významný zahraniční bohemista, který se ve své
zemi zasloužil o šíření české literatury. Cena byla
v letech 1993 až 2011 udílena Obcí spisovatelů,
od roku 2017 ji udílí z pověření Ministerstva kultury ČR Moravská zemská knihovna v Brně.
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SVĚTY ANDREJE PEŠTY

ZNOVU DO LABYRINTŮ!

Andrej Pešta byl významnou
romskou osobností, amatérským fotografem, literátem
a výtvarníkem. Výstava představuje jeho odkaz prostřednictvím fotografií ze sbírky Muzea
romské kultury. Rozsáhlý archiv
Peštových fotografií zachycuje
zcela specifický vnitřní pohled
na život Romů v Československu převážně z období šedesátých až osmdesátých let 20. stol.

V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě můžete navštívit stálou expozici
s názvem Komenský lidstvu
a její novou modifikovaná část
– Labyrinty.
Na rozdíl od původní verze
(1992–2018), jsou dnešní Labyrinty oživeny barevnými reprodukcemi a jasným souběžným
chronologickým řazením Komenského života a díla.

OPAVSKÝ „SRPEN 1968“
VE FOTOGRAFIÍCH
O tom, jak se srpnové události
promítly do opavské každodennosti, se můžete přesvědčit
na výstavě, na níž vystaveny
reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin.

Termín: do 15. 9. 2018
Historická výstavní budova SZM
(Komenského 10, Opava).
Termín: do 30. 9. 2018
Muzeum romské kultury v Brně
		více informací...

		více informací...
Termín: stálá expozice
		více informací...

LEGA NENÍ NIKDY DOST!
VÝSTAVA 140 LET
MUZEA V TÁBOŘE

Lokomotivy, vagony, koleje,
jeřáby a další příslušenství
a trochu šikovnosti k tomu
a můžete mít doma celá nádraží. Sbírka Karla Kováře tohle
vše nabízí. Jako vášnivý sběratel
nekupuje hotové komplety, ale
shání jednotlivé části sestav pomocí internetu. Sestavení jedné
takové soupravy pak netrvá
týdny, ale měsíce a někdy
i roky. Ve sbírce má stavebnice
od 60. let 20. století do téměř
současnosti a všechny jsou
funkční.

Od založení muzea v Táboře
uplyne v letošním roce 140 let.
V gotickém sále Staré radnice
si připomínáme dějiny muzea,
jednotlivé podsbírky, fotografie
muzejních výstavních prostor
a expozic, doplněné významnými sbírkovými předměty.

Termín: do 9. 9. 2018
Technické muzeum v Brně

Termín: do 3. 9. 2018
Husitské muzeum v Táboře

		více informací...

		více informací...

KAM ZA KULTUROU

POZOR, ZÁKRUTA!
Nová stálá expozice Technického muzea v Brně nabízí
ukázky vozů z období reálného
socialismu. Škoda, Tatra, Žiguli,
Trabant – kdo z dříve narozených by neznal tyto značky aut.
Anebo Škoda 720, EMA – kdysi
veřejnosti asi neznámé, dnes
už víme, co tyhle dva názvy
znamenají. V období reálného
socialismu jen málokdo věděl,
že se jedná o prototypy, skvělé nápady, které se však nikdy
nedostaly do výroby.

Termín: stálá expozice
		více informací...
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