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KRUŠNOHOŘÍ 
A KLADRUBSKÝ 

HŘEBČÍN ZAPSÁNY 
NA SEZNAM UNESCO

Společný návrh Německa a Čes-
ka na zařazení Hornické kulturní 
krajiny Erzgebirge/Krušnohoří 
byl přidán na seznam světového 
přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO. Zapsán byl i Národní 
hřebčín v Kladrubech nad Labem. 
Rozhodl o tom Výbor pro světové 
dědictví UNESCO na zasedání 
v Baku.

Hornický region Erzgebirge/Kruš-
nohoří, jak zní oficiální název spo-
lečné česko-německé nominace, 
tvoří 22 součástí, z nichž 
17 se nachází na území Saska 
a pět v českém Krušnohoří. Čes-
kou část reprezentují Hornická 
krajina Jáchymov, Hornická kra-
jina Abertamy – Boží Dar – Horní 
Blatná, Rudá věž smrti, Hornická 
krajina Krupka a Hornická krajina 
Mědník. Společně tyto kompo-
nenty dokládají obrovský vliv, 
který měla těžba a zpracování rud 
na obou stranách pohoří na roz-
voj hornictví a hutnictví po celém 
světě. 

„Zápis Krušných hor mezi památ-
ky UNESCO je uznáním práce 
a úspěchů lidí, kteří tento pře-
shraniční region po staletí utvá-

řeli,“ uvedl po rozhodnutí Výboru 
světového dědictví premiér 
Svobodného státu Sasko Michael 
Kretschmer. „Naším společným 
závazkem nyní je zajistit ochra-
nu tohoto dědictví i pro budoucí 

generace,“ dodal.
„Je pro nás ctí, že se Hornický 
region Erzgebirge/Krušnohoří 
ocitl po boku dalších památek 
světového dědictví. Na tuto chvíli 
dychtivě čekali i obyvatelé kruš-
nohorského regionu, který se 
opírá o stovky let trvající tradici 
společného soužití lidí na obou 
stranách hranice,“ řekla náměst-
kyně ministra kultury ČR Petra 
Smolíková.

Pro Českou republiku zname-
ná potvrzení výjimečné světové 
hodnoty Krušných hor první 
úspěšný zápis na Seznam svě-
tového dědictví po 16 letech. 
Naposledy byla na tento prestižní 

seznam zapsána v roce 2003 
Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika 
sv. Prokopa.

Na 43. zasedání mezivládního 
Výboru pro světové dědictví 

v ázerbájdžánském Baku se 
probírala i další nominace ČR: 
Krajina pro chov a výcvik cere-
moniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem v Par-
dubickém kraji. 
Členové Výboru pro světové dě-
dictví se v rozpravě nad nominací 
shodli na výjimečných kvalitách 
nominovaného území a rozhodli 
zapsat památku na Seznam svě-
tového dědictví již v tomto roce 
s tím, že Česká republika všech-
na doporučení ICOMOS bez 
zbytečného odkladu vypořádá. 
Česká delegace členy Výboru 
ujistila, že na všech doporučeních 
již několik měsíců pracuje.
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Krajina pro chov a výcvik cere-
moniálních kočárových koní v 
Kladrubech nad Labem předsta-
vuje území, které spojuje unikátní 
národní kulturní památku, jež do-
kládá staletý chov a výcvik jedi-
nečného plemene – starokladrub-
ského koně a její širší kontext v 
souvisejících obcích – Kladruby 
nad Labem, Selmice, Semín. Toto 
vzácné plemeno barokních gala-
karosiérů v ní bylo vyšlechtěno a 
krajina mu byla v minulých stale-

tích „ušita na míru“. Je to jedno z 
mála míst na světě, kde jsou cíle-
ně nepřerušeně chováni a cvičeni 
kočároví koně, a to jako součást 
národního kulturního dědictví. 

„Zápis kulturní krajiny, o kterou 
pečuje Národní hřebčín Kladruby 
nad Labem, na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO je pro 
nás velkou ctí i závazkem. Česká 
republika se po 16 letech může 
pyšnit hned dvěma novými zápisy 

v kategorii kulturní krajiny; vedle 
krajiny hřebčína je to hornická 
krajina v Krušnohoří. Ocenění 
Národního hřebčína dokazuje, jak 
výjimečné hodnoty uchovává a 
předává dále. Je na místě po-
děkovat všem, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli, za jejich práci 
a podporu,“ uvedl státní tajem-
ník Ministerstva kultury Zdeněk 
Novák.

Další vytipované památky se 
o zápis na Seznam světového 
dědictví ucházejí, jejich soupis je 
na takzvaném indikativním sezna-
mu. Indikativní seznam (seznam 
záměrů) je seznam statků, které 
hodlá konkrétní smluvní stát v bu-
doucnosti nominovat na Seznam 
světového dědictví. Je zároveň 
užitečným zdrojem informací pro 
ostatní státy, protože je veřejně 
dostupný na webu Centra světo-
vého dědictví.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ 
MUZEUM VYSTAVU-

JE V MUZEU V ČESKÉ 
SKALICI

Národní technické muzeum vy-
stavuje v muzeu v České Skalici.
 
V Muzeu Boženy Němcové si 
návštěvníci mohou prohlédnout 
výstavy „První den míru“, „Karel 

Čapek. Fotograf“ a „Splněné sny. 
Odvěká touha létat.“
 
Výstava „První den míru“ na 
12 panelech přibližuje spojenecké 
nálety na území Čech a Mora-
vy za 2. světové války. Přináší 
jasnější pohled na nálety Rudé 
armády v první mírový den 9. 
května 1945, kdy byla těžce bom-
bardována například Mladá Bole-

slav, Mělnicko, Liberecko a Ždírec 
nad Doubravou a Krucemburk na 
Českomoravské vrchovině.

LOCARNO OBJEVUJE 
NOVÉ TALENTY

Na Mezinárodním filmovém festi-
valu ve švýcarském Locarnu se 
v soutěžní sekci ve světové pre-
miéře představí slovinsko-český 
koprodukční film Oroslan. Snímek 
podpořil Státní fond kinematogra-
fie ve výzvě pro minoritní kopro-
dukce částkou 800 tisíc korun. 

72. ročník festivalu probíhá do 17. 
srpna 2019.

Celovečerní debut slovinského 
režiséra Matjaže Ivanišina se ode-

hrává na venkově. Hlavní postava 
filmu se vrací do rodné vesnice 
poté, co se dozví o smrti bratra. 
Při debatách s vesničany se po-
malu stírá hranice mezi realitou 
a fantazií, světem živých a mrt-
vých. Činy se mění ve slova 
a slova v příběhy. Ve snaze vy-
rovnat se se smutkem vesničané 
prostřednictvím svých příběhů 
přetváří Oroslanův život a odkaz.

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/


NABARVENÉ PTÁČE

Na MFF v Benátkách bude mít 
zastoupení i česká kinemato-
grafie, a to díky filmu Nabarvené 
ptáče režiséra a scenáristy Václa-
va Marhoula. Hvězdně obsazený 
snímek, který se dostal v Benát-
kách do hlavní soutěže, vznikl 
i díky podpoře Státního fondu 
kinematografie.

Nabarvené ptáče bylo vybráno 
mezi 20 filmů do hlavní soutěže 
76. ročníku festivalu v Benátkách, 
a to z více než patnácti set při-
hlášených snímků. Na podobný 
úspěch čekal majoritně český film 
od roku 1994, kdy byl v hlavní 
soutěži uveden Život a neuvěři-
telná dobrodružství vojáka Ivana 
Čonkina režiséra Jiřího Menzela. 
Rada Státního fondu kinemato-
grafie podpořila Nabarvené ptáče 

celkovou částkou 25,8 milionu 
Kč, přičemž celkový rozpočet 
filmu se pohybuje okolo 175 mili-
onů Kč. V roce 2010 Rada pod-
pořila snímek ve výzvě na vývoj 
800 tis. Kč. Poté v roce 2016 
částkou 15 mil. Kč ve výzvě na 
výrobu hraného filmu a dalším 
navýšením částky o 10 mil. Kč 
tentýž rok. 
 
MFF Benátky je nejstarší filmový 
festival na světě, spolu s festi-
valem v Cannes a v Berlíně tvoří 
trojici nejvýznamnějších filmových 
festivalů na světě. Byl založen 
roku 1932, od roku 1949 je nej-
lepšímu filmu udělováno ocenění 
Zlatý lev. V roce 2019 se koná již 
76. ročník festivalu, který začíná 
28. srpna a končí 7. září. 
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KNIŽNÍ LÉTO: 
KAPITÁNI AHOJ!

Přibližně 200 německy mluvících 
dětí si v rámci programu Knižní 
léto, jehož letošním mottem je 
Kapitáni AHOJ!, přečte alespoň 
jednu knihu českého autora či 
autorky přeloženou do německé-
ho jazyka. Jedná se o další z akcí 
v rámci Českého roku kultury 
v německojazyčných zemích.

Čtenáři ze základních škol si mo-
hou vybrat z těchto děl českých 
autorů:

Ivona Březinová: 
Začarovaná třída
Barbora Klárová, Tomáš Končinský: 
Překlep a Škraloup
Pavel Šrut, Galina Miklínová: 
Lichožrouti
Tereza Vostradovská: 
Hravouka

Akci pořádá Městská knihovna 
Lipsko ve spolupráci s dalšími 
12 saskými regionálními knihov-
nami. Pokud děti přečtou během 
léta celkem tři knihy, získají ve 
čtvrtek 22. srpna certifikát!

Mezinárodní filmový festival 
v Benátkách oznámil první film 
letošního 76. ročníku. Bude jím 
digitálně restaurovaná Extase Gu-
stava Machatého, která se do Be-
nátek vrátí po 85 letech. Světová 
premiéra digitálně restaurované 
Extase proběhne v předvečer 

zahájení prestižního festivalu 
27. srpna. Cílem restaurová-
ní, které probíhá pod vedením 
Národního filmového archivu, je 

uvést českou verzi filmu a to 
v podobě co nejbližší té z benát-
ského festivalu v roce 1934.

PRVNÍM FILMEM 
LETOŠNÍHO FILMO-
VÉHO FESTIVALU V 
BENÁTKÁCH BUDE 

DIGITÁLNĚ RESTAU-
ROVANÁ EXTASE



CESTA DO INDIE 

Výstavou Cesta do Indie připo-
míná jablonecké Muzeum skla a 
bižuterie jednu z neobyčejných 
kapitol zdejší bižuterní produk-

ce a zahraničního obchodu, 
jehož základem se na dlouhou 

dobu staly skleněné náramkové 
kroužky, tzv. bangle.

Termín: do 20. října 2019
Jablonecká bižuterie, 

šperk a sklo
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VÁCLAV CIGLER
MICHAL MOTYČKA: 

ZVNĚJŠNĚNÍ

Výstava v obrazárně Arcibis-
kupského zámku a v Květné 
zahradě v Kroměříži navazuje 
na dvě aktuální výstavy, které 
připravili Michal Motyčka s Ja-
nou Šindelovou v Muzeu umění 
Olomouc – rozsáhlou přehlídku 
kreseb Václava Ciglera v Mu-
zeu moderního umění a insta-
laci Světlem v Arcidiecézním 

muzeu. 

Termín: do 29. září 2019 
MUO a Arcidiecézní muzeum

NAVRACENÍ IDENTITY

Výstava v Uměleckoprůmyslo-
vém museu v Praze pořádaná 
k připomenutí osmdesátého 

výročí zavedení Norimberských 
zákonů v Protektorátu Čechy 
a Morava 21. června 1939.

Termín: do 22. září 2019
UPM v Praze

„BRÉMY-TEREZÍN“
CESTA S NEJISTÝM KONCEM

Dokumentárně-výtvarná vý-
stava Dagmar Calais a Chrise 

Steinbrechera

Termín: od 15. srpna 
do 20. října 2019 

Výstavní prostory IV. dvora 
Malé pevnosti (cela č. 41)

FRANCOUZSKÝ 
IMPRESIONISMUS: 

MISTROVSKÁ DÍLA ZE 
SBÍRKY ORDRUPGAARD

Výstava představuje výběr 
stěžejních obrazů z Hansenovy 
sbírky, jehož jádrem jsou díla 
francouzských impresionistů. 

Zastoupeni jsou Claude Monet, 
Edgar Degas, Auguste Renoire, 

Camille Pissarro, a další. Jde 
zároveň o průřez francouzským 

malířstvím 19. a raného 20. 
století, se zaměřením na tvůrce, 
kteří svou tvorbou impresioni-
smu předcházeli a také na něj 

navazovali.

Termín: do 13. října 2019
palác Kinských

JSEM TU BEZ RODINY

Výtvarná výstava, práce žáků 
a studentů, zaslané do Pa-

mátníku Terezín v rámci XXV. 
ročníku literární a XXIII. ročníku 
výtvarné soutěže - Memoriálu 

Hany Greenfieldové.

Termín: do 25. srpna 2019 
předsálí kina Malé pevnosti


