


SLOUPEK MINISTRA

Vážení čtenáři,
září pokládám za jeden z nejkrásnějších 
měsíců v roce. Je v něm nostalgie odchá-
zejícího léta i naděje úrody. Dýchá chladem 
rán i teplem slunných odpolední. K zemi 
padá žloutnoucí listí a k nebi letí vlákna 
babího léta. Září sjednocuje protiklady do 
nové harmonie. Alespoň v přírodě si jí uží-
vejme plnými doušky.
Také Ministerstvo kultury se k Vaší osob-
ní harmonii pokusí přispět – tento měsíc 
především pozváním do Nostického paláce. 
Jeho brány se už tradičně otevřou 28. září, 
kdy u nás stejně jako loni proběhne Den 
otevřených dveří. Kromě reprezentativního 
sídla ministerstva se budete moci seznámit 
také s prací jeho příspěvkových organizací, 
které se zde budou prezentovat.
Patří mezi ně také Národní památkový ústav 
a také Technické muzeum v Brně 
a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Právě o jejich spolupráci 
na obnově shořelého kostela v Gutech píše-
me na str. 3. V rubrice Tradice se tentokrát 
věnujeme odzemku a skřipácké muzice; 
oba fenomény mají naději aspirovat na 
zápis do seznamu UNESCO. Číslo tradičně 
uzavírá přehled pozvánek na kulturní akce. 
Doporučuji zejména virtuální výstavu „Slovo 
se stalo hudbou“. Znovu nám všem připo-
mene, jak významný pro dosažení harmonie 
je každý správně uplatněný hlas.

          Daniel Herman
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Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále 
EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřej- 
nosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela 
nepřístupné. EHD se nesoustřeďují pouze na prohlášené 
historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrá-
ly, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly 
zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, 
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protileta-
dlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukro-
mých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, 
kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny 
veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně.

     více informací...

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
MINISTERSTVA KULTURY
 
Letošní Den otevřených dveří proběhne 28. září 2017. 
V 10 hodin se otevřou brány malostranského Nostického 
paláce a návštěvníci budou moci obdivovat nádherné 
reprezentační sály, pracovnu ministra, obrazárnu, nostic-
kou knihovnu a další skvosty raně barokní stavby. 
V přízemních prostorách pak na návštěvníky budou če-
kat naši kolegové z příspěvkových organizací MK. 
Těšíme se na Vás!

http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/
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MINISTERSTVO KULTURY VYHLÁSILO PROGRAM ZÁCHRANY 
ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ NA ROK 2018

Vlastník památky projedná svou žádost na příslušném územním odborném pracovišti Národního pa-
mátkového ústavu (jde-li o národní kulturní památku, na ústředním pracovišti Národního památkového 
ústavu), předloží v termínu do 15. září 2017 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. 
m. Prahy jako orgánu státní památkové péče k vyjádření (doporučení).
Následně vlastník žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 
2017. Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a projekt záchra-
ny kulturní památky, může být vyřazena z posuzování. V roce 2018 budou přednostně zařazovány do 
Programu akce tzv. pokračující. O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován MK 
v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2018 a po projednání v Komisi 
Ministerstva kultury pro Program, v průběhu I. čtvrtletí 2018. Příspěvky v Programu jsou poskytovány 
zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní 
památky.

Požár v noci z 1. na 2. srpna 2017 zničil dřevěný kostel 
v Gutech, který  patřil mezi nejhodnotnější památky 
svého druhu. Bohužel, jeho dřevěné konstrukce byly 
z velké části požárem zničeny. Ministerstvo kultury 
v součinnosti s Národním památkovým ústavem zjišťu-
je rozsah škod a hledá cesty k záchraně dochovaných 
částí původního kostela nebo jeho vybavení. Většina 
ohořelých trámů byla uskladněna a později se zváží 
jejich možné využití při stavbě nového kostela. 

Kostel Božího Těla v Gutech z roku 1563 patřil k nej-
starším dochovaným dřevěným kostelům na území 
České republiky. Na seznamu kulturních památek se 
nacházel již od roku 1958. Několikrát byl se soubo-
rem ostatních dřevěných kostelů na Těšínsku navr-
hován na prohlášení za národní kulturní památku.
    více informací...

„Nepochopitelným činem žháře zničený kostel v Gutech je pro nás velkým mementem. Možnosti podpo-
ry protipožárních opatření jsme již měli nastaveny dlouhodobě v programu ISO a v jeho poslední noveli-
zaci byly ještě rozšířeny. Omezené možnosti vlastníků dřevěných kostelů však v řadě případů vedly 
k tomu, že této možnosti zatím nevyužili. Proto nyní hledáme mimořádná řešení, která by umožnila co 
nejvíce usnadnit cesty k optimální ochraně alespoň nejcennějších památek tohoto typu. Chtěl bych 
velice poděkovat za vstřícný přístup všech zúčastněných na MK i v Národním památkovém ústavu, kde 
se věci osobně věnuje i generální ředitelka. Stejně pozitivně neprodleně reagovali i ředitelé Technického 
muzea v Brně a Valašského muzea v přírodě. V dosavadní diskusi se již rýsuje několik alternativ, jak cesty 
k těmto prostředkům nalézt.
Pokud jde o budoucnost kostela v Gutech, plně sdílím názor, že není památkou zaniklou, nýbrž poško-
zenou. Části hmotné substance stavby jsou zachovány a zničené části je možné odborným způsobem 
doplnit. S respektem vnímám, že tuto variantu dalšího vývoje shodně podporují všichni zainteresovaní. 
Rolí MK je tudíž tuto vizi podle možností maximálně podpořit.“

Vlastislav Ouroda
Náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví

POŽÁR DŘEVĚNÉHO KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V GUTECH NA TĚŠÍNSKU

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/shorela-vyznamna-historicka-pamatka-4-cs2207.html
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NESLYŠÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI V NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA NAHLÉDNOU DO 
SVĚTA ŽIVOČICHŮ

Národní muzeum ve spolupráci se společností 
Tichý svět připravilo do své přírodovědecké 
expozice Archa Noemova  videoprůvodce 
v českém znakovém jazyce, který umožní 
všem neslyšícím se blíže seznámit s nejrůz-
nějšími živočichy žijícími na naší planetě. 
Dvacet medailonků zvířat z mobilní aplikace 
Národního muzea je nyní doplněno překla-
dem do českého znakového jazyka. Neslyšící 
si video se znakující osobou mohou v Nové 
budově Národního muzea spustit přes čtečku 
QR kódu a procházet expozicí s informacemi 
v českém znakovém jazyce.    
 
    více informací...

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH DOTAČNÍCH 
ŘÍZENÍ ORNK NA ROK 2018

Odbor regionální a národnost-
ní kultury Ministerstva kultury 
vyhlašuje pro rok 2018 výběro-
vá dotační řízení v oborech své 
působnosti. Podmínky, formuláře 
a termíny pro podání žádostí na-
jdete na webu MK.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Badatelna centrálního depozitáře PNP zahájila 
provoz.
    více informací...

Do poloviny září mohou příznivci památek a památkové péče on-line hlasovat o vítězi ocenění Památky 
děkují. To je součástí již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patri-
monium pro futuro, ve kterém odborníci vybírají v celkem čtyřech kategoriích: obnova památky, restau-
rování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Zatímco odborná porota vybírá vítěze 
jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu 
na soutěžní kategorii. Na webu Národního památkového ústavu získají hlasující informace o tom, co se 
v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat 
však lze pouze pro jednoho z navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do pátku 
15. září. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 3. října na zámku v Bučovicích.

           více informací...

VEŘEJNOST V ON-LINE HLASOVÁNÍ VYBERE 
NEJLEPŠÍ PAMÁTKÁŘSKÝ POČIN ROKU 2016!

http://www.nm.cz
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/badatelna-v-litomericich-otevrena-verejnosti/
https://www.npu.cz/pamatky-dekuji
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VALAŠSKÝ ODZEMEK

V roce 2012 byl zařazen na seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury České republiky. Díky svému 
uvedení na tento seznam může od-
zemek aspirovat i na zařazení do se-
znamu světového dědictví UNESCO.
Odzemek je improvizovaný mužský 
tanec skočného rázu spojený s pas-
teveckou kulturou karpatského ob-
louku. Vznikal s doprovodem píšťal 
a dud (gajd) na pastvě, kdy si pas-
tevci krátili čas a cvičili se v obrat-
nosti. Tančíval se také s valaškou. Tuto formu odzemku dnes odlišujeme pod názvem obuškový.
Odzemek začíná skokem na volné prostranství. Bývá zahajován zpěvem písně na uvedený nápěv. Ná-
sledně se pohyb rozvíjí od sunů a pomalých drobných přízemních figur, přesně rytmicky vyšlapávaných, 
až po charakteristické skoky. V této vrcholné fázi tanečník ukazuje, co vlastně dokáže, jak umí zvládnout 

tělo v plném tempu, při čemž využí-
vá i akrobatických prvků.
Generačním předáváním mezi vyni-
kajícími tanečníky se odzemek tra-
doval ještě v 1. polovině 20. století. 
Současní tanečníci kromě svých 
vzorů v rámci folkloristického hnutí 
čerpají ze sběratelské činnosti Milo-
še Kašlíka, Jiřího Parduby, Zdenky 
Jelínkové a dalších odborníků, kteří 
se podíleli na dokumentaci celé 
škály tanečních figur odzemku.

SKŘIPÁCKÁ MUZIKA NA JIHLAVSKU
 
Skřipácká muzika na Jihlavsku je specifickým jevem spojovaným s existencí bývalého německého 
jazykového ostrova, který se nacházel na území bývalého okresu Jihlava a Havlíčkův Brod. Německé 
obyvatelstvo sem přišlo ve 12. století s rozvojem těžby stříbra na Jihlavsku a  pocházelo především z Ba-
vorska. Vedle kroje, jazyka, nářečí, specifických zvyků a obyčejů si s sebou přineslo i neobyčejný projev 
lidové zábavy tzv. „skřipáckou muziku“. Provozovala se na nástroje podobné houslím, zvané německy 
„Fideln“ – skřipky, dyndy, skřipce, prkýnka, třísky, husle či fidlovačky. Pevně dané složení skřipácké ka-
pely činilo 4 hudebníky – dvoje tzv. malé husle, jedny tzv. velké husle a skřipácká basa.
Skřipácké kapely se v původní podobě vyskytovaly např. ve Stonařově, Jihlavě, Vyskytné, Štokách atd. 
Nejdéle se však skřipácká kapela udržela v Kozlově a po-
slední tzv. Havrdova kapela ve Velkém Beranově u Jihlavy, 
i když její členové byli Češi.  Po zániku autentické skřipác-
ké kapely přenesl Míla Brtník st. tuto muziku do souboru 
Vysočan. V 80. letech si ale členové souboru začali uvědo-
movat, že skřipácká kapela stárne, a je potřeba si vycho-
vat následovníky. V roce 1986 vznikl při souboru Vysočan 
dětský soubor Pramínek, který si založil dětskou kapelu. Ta 
se postupně začala seznamovat s technikou hry na skřipky 
pod odborným dohledem Míly Brtníka. Od roku 2013 nově 
obnovená skřipácká kapela působí na veřejnosti, účastní se 
významných akcí a reprezentuje zdejší region v republice 
i v zahraničí. Na seznam nemateriálních statků tradiční lido-
vé kultury České republiky byla zapsána v roce 2016.



MEZI NÁMI

Na výstavě uvidíte dílo trojice 
výtvarníků, které spojuje zájem 
o člověka či živočicha, zachy-
ceného v jeho specifickém 
prostředí. Stanislava Benešová 
ve svých malbách reflektuje 
společenské a morální návy-
ky. David Kolovratník se ve 
své práci zabývá nepoznanou 
minulostí části své rodiny a  
Václav Sigurson Kostohryz se 
věnuje převážně drobné bron-
zové plastice.
Termín: do 5. 10. 2017, Galerie 
Moravské zemské knihovny, 
přízemí
     
  více informací...

A SLOVO SE STALO 
HUDBOU

Unikátní virtuální výstava, která 
představuje vzácné hudební 
rukopisy 12. až 16. století ze 
sbírek Národní knihovny ČR. 
Až do konce letošního roku 
mají návštěvníci výstavy mimo-
řádnou příležitost prozkoumat 
vybrané kodexy do nejmenších 
podrobností.
Termín: do 31. 12. 2017, Ná-
rodní knihovna

  více informací...

24. LETNÍ KERAMICKÁ 
PLASTIKA 2017

V působivém prostředí zámec-
kého parku Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy 
vystavuje téměř třicítka umělců 
svá sochařská díla a instalace 
vytvořené z keramiky a porce-
lánu. Jedná se především o je-
jich aktuální práce, v některých 
případech přímo vytvořené pro 
tuto akci. Výstava se koná ve 
spolupráci s Uměleckoprůmys-
lovým museem v Praze.
Termín: do 1. 11. 2017, Středo-
české muzeum, Roztoky 
u Prahy, Zámecký park

  více informací...

PATRIK HÁBL 
INTROSPEKCE

Památník Terezín uspořádal vý-
tvarnou výstavu „PATRIK HÁBL 
- INTROSPEKCE“, kterou mů-
žete vidět ve výstavních pro-
storách IV. dvora Malé pevnosti 
(cela č. 41). Patrik Hábl je malíř 
pracující nejen s obrazem, ale 
i s prostorem. Jeho tvorba byla 
oceněna Waldesovou cenou 
a cenou Europol.
Termín: do 31. 10. 2017, Malá 
pevnost Terezín

  více informací...

ZIKMUND LUCEMBUR-
SKÝ A TÁBOR

Husitské muzeum zve na exte-
riérovou panelovou výstavu 
u příležitosti 580. výročí udělení 
městských práv Táboru řím-
ským císařem a českým králem 
Zikmundem Lucemburským.
Termín: do 4. 10. 2017 na ná-
městí T.G.M., Tábor   
     
  více informací...

JAK SVĚTLO OVLIVŇUJE 
ŽIVOT NA ZEMI?

V Nové budově Národního mu-
zea mohou návštěvníci zhléd-
nout originální přírodovědnou 
výstavu „Světlo a život“, jejímž 
hlavním motivem je světelná 
energie Slunce a její klíčová 
role v evoluci a rozmanitosti 
organismů. Výstava tak ná-
vštěvníky postupně provede na 
první pohled nesouvisejícími 
prostředími, jako je podzemní 
prostor jeskyní, půda, rozlehlé 
stepi až po jednotlivá patra 
tropického lesa.
Termín: do 31. 12. 2018, Nová 
budova NM
  více informací...
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https://www.mzk.cz/
http://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/a-slovo-se-stalo-hudbou
http://www.upm.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz/?dl_id=579
http://www.husitskemuzeum.cz
http://www.nm.cz

