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SLOUPEK MINISTRA

Milí čtenáři,
duben je aprílový měsíc. Teorií, odkud se 
vzal zvyk dělat si z ostatních právě 1. dubna 
dobrý den, je celá řada. Pohled z okna, kde 
se počasí změní třikrát za dopoledne, ale 
dává hodně za pravdu těm, kteří říkají, že je 
to ohlas na bláznivé počasí. 

Dubnový MIK Vám ovšem se vší seriózností 
přináší další várku informací o dění v resor-
tu. Fotoseriál na této straně mapuje moje 
cesty po příspěvkových organizacích – po-
znávat konkrétní práci konkrétních lidí v na-
šich institucích pokládám za velmi důležité 
pro pochopení skutečných potřeb resortu.
Další cestě, tentokrát spolu s vládou po 
Středočeském kraji, je věnována 4. strana. 
K návštěvě jsem si vybral výhradně institu-
ce, které nezřizuje ministerstvo, neboť péči 
o kulturu v regionech vnímám jako integrální 
součást své práce a svého vládního angaž-
má. I za ni cítím odpovědnost. 

Chybět nemohou samozřejmě ani informa-
ce o kulturních událostech těchto dní, mezi 
jinými o unikátním nálezu filmového ma-
teriálu z procesu s Rudolfem Slánským, či 
pozvánky na výstavy našich příspěvkových 
organizací. Věřím, že nebudete zklamáni, ať 
navštívíte kteroukoli z nich.
    Ilja Šmíd
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NÁVŠTĚVA MUZEA LOUTKÁŘSKÝCH 
KULTUR V CHRUDIMI

Ministr Ilja Šmíd v doprovodu náměstka Vlastislava 
Ourody navštívil v březnu další příspěvkovou organizaci 
MK, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.

Po prohlídce expozic jednal s ředitelkou Simonou Cha-
lupovou o dalším rozvoji této paměťové instituce 
i o fenoménu loutkářství u nás.
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NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV PŘEVZAL NOVĚ OBJEVENÉ FILMOVÉ MATERIÁLY 
Z PROCESU S RUDOLFEM SLÁNSKÝM

Ve staré výrobní hale zkrachovalé fabriky ve Středočeském kraji insol-
venční správce objevil čtrnáct kovových a šest dřevěných skladových 
beden s filmovým materiálem. Nalezené bedny obsahovaly různorodé 
materiály – negativy obrazu a zvuku, duplikační kopie, magnetofonové 
pásy, kombinované kopie a také přefocené kopie archivních doku-
mentů z provenience ÚV KSČ. Základní identifikace těchto dokumen-
tů ukazuje, že se jedná o záznam procesu s Rudolfem Slánským, po 
němž se, na základě svědectví ze 60. let, od roku 1990 pátralo.
Generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a Barbora Novotná Opltová z Insolvenč-
ní správci, v.o.s. podepsali dne 20. 3. 2018 předávací protokol a materiály jsou nyní bezpečně uloženy 
v nitrátním skladu Národního filmového archivu. Dalším krokem bude důkladné roztřídění, stanovení 
technického nálezu a detailní popis. Ty části nálezu, které to vyžadují, poté projdou finančně nákladným 
procesem odplísnění, aby mohly být kopírovány na bezpečný materiál. Po skončení první fáze labora-
torních prací dojde k porovnání záznamu na negativech a na kopiích, aby byla vytvořena co nejpřesnější 
chronologie celého procesu.

BENEŠOVA VILA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ 
NABÍDNE NÁVŠTĚVNÍKŮM PRAVIDELNÉ 
PROHLÍDKY

Doposud si mohli 
návštěvníci prohléd-
nout tuto významnou 
budovu jen v několika 
málo dnech v roce. 
Díky spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády 
ČR bude od 6. dubna možné navštívit vilu manže-
lů Benešových i okolní prostranství během nově 
zavedeného pravidelného návštěvnického provo-
zu prostřednictvím nabídky vzdělávacích pro-
gramů a komentovaných prohlídek. Vstup bude 
zdarma na základě předchozí rezervace.

MOŽNOSTI MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ 
SLUŽBY V MORAVSKÉ ZEMSKÉ 
KNIHOVNĚ

Tato služba pro uživatele je jednou ze základních 
složek spolupráce mezi knihovnami. Povinností 
každé knihovny je zajistit pro své uživatele do-
stupné zdroje a prameny, které ona sama ne-
vlastní ve svém fondu. Pokud uživatel nenajde 
požadovaný dokument, ale nachází se v jiné 
české knihovně, tak mu ho pomůže získat pro-
střednictvím vnitrostátní meziknihovní služby jeho 
domovská knihovna. 
Pokud dokument nevlastní žádná knihovna 
v ČR, je možné si ho zapůjčit prostřednictvím me-
zinárodní meziknihovní služby. Moravská zemská 
knihovna zprostředkuje výpůjčku z jiných českých 
i zahraničních knihoven. Velkou novinkou je, že 
čtenáři Moravské zemské knihovny mají možnost 
si zdarma vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny 
v ČR, a to od 1. března do 30. června 2018.

STÉ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 
VE SVĚTLE MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ 
A MÓDNÍCH TRENDŮ

Jak se žilo lidem ve Slezsku a na Ostravsku mezi 
dvěma světovými válkami? Koho řadíme mezi 
přední osobnosti tehdejší doby v našem regionu? 
A jakým směrem se ubíraly módní trendy 
v Československu? Nejen na tyto otázky dosta-
nete odpověď na dvou nových výstavách ve Slez-
ském zemském muzeu, které připravili v rámci le-
tošních oslav stého výročí vzniku Československé 
republiky. Výstavu můžete navštívit v Historické 
výstavní budově SZM do 4. listopadu 2018.



4MINISTERSTVO

V rámci výjezdního zasedání vlády navštívil ministr 
kultury Ilja Šmíd Památník národního útlaku 
v Panenských Břežanech.

MINISTR KULTURY NAVŠTÍVIL S PREMIÉREM
A ČLENY VLÁDY STŘEDOČESKÝ KRAJ

Další zastávkou bylo Polabské národopisné 
muzeum v Přerově nad Labem.

Na zámku Přerov nad Labem jednala vláda o jeho 
možném převodu na kraj. Současným vlastníkem 
je Český rozhlas, což podle zákona neumožňuje, 
aby areál převzal Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Kromě toho byl tématem 
rozvoj turismu v kraji, který má velký potenciál, 
ale nedaří se ho plně využít a počet přenocování 
v kraji je relativně malý.

Závěrečnou zastávkou byl skanzen v Kouřimi. 
V Muzeu lidových staveb si členové vládní dele-
gace prohlédli část expozic a zajímali se o další 
rozšiřování skanzenu, včetně možnosti dotací na 
výstavbu nových domů i na provoz.



NEZNÁMÉ SVĚTY 
ANDREJE PEŠTY

Muzeum romské kultury za-
hájilo novou výstava, která 
představí život a dílo romského 
fotografa, literáta a umělce 
Andreje Pešty (1929 -2009). 
K výstavě vychází doprovodná 
fotografická publikace Andrej 
Pešta: O Fotki.

Termín: do 30. 9. 2018, MRK 
v Brně
  více informací...

VLADIMÍR REMEK 
CESTA KE HVĚZDÁM
ANEB 40 ROKŮ OD LETU 
PRVNÍHO ČECHOSLOVÁ-
KA DO KOSMU

Výročí připomíná výstavou 
Technické muzeum v Brně 
ve spolupráci s Hvězdárnou 
a planetáriem Brno. Kromě 
osobních věcí kosmonautů, 
původních obalů od potravin 
a fotografií se návštěvníci více 
dozvědí o programu Interkos-
mos. Součástí výstavy je i 3D 
projekce.

Termín: do 10. 6. 2018, Tech-
nické muzeum v Brně

  více informací...

VLADIMÍR LIST

Výstavy návštěvníky seznamuje 
se životem a dílem význam-
ného inženýra elektrotechniky 
a vysokoškolského pedagoga 
Vladimíra Lista, který se zaslou-
žil o vznik elektrifikační sousta-
vy a technické normalizace 
v naší zemi.

Termín: do 26. 5. 2018, Foyer 
MZK - 2. patro

  více informací...

POLEŤTE S NÁMI NA 
PLANETU ANIMACE!

U příležitosti Světového dne 
loutkového divadla otevřelo 
Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi  interaktivní pro-
stor nazvaný Planeta animace, 
která doplní výstavu Pohád-
kový svět rodiny Lamkových. 
Návštěvníci se zde seznámí se 
základními postupy při tvorbě 
animovaného filmu.

Termín: do 16. 9. 2018, Muze-
um loutkářských kultur 
v Chrudimi 
  více informací...

KOUDELKA: NÁVRATY

Rozsáhlou retrospektivní vý-
stavu Koudelka: Návraty, která 
představuje více než tři stovky 
autorových fotografií, připravilo 
Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze jako poctu autorovi 
k jeho osmdesátým naroze-
ninám a zároveň u příležitosti 
zamýšleného daru několika 
stovek vzácných fotografií do 
sbírek UPM.

Termín: do 23. 9. 2018, UPM 
v Praze
  více informací...

KOUZLO/ČARO BAKELITU

Výstava vznikla ve spolupráci 
se Slovenským technickým 
múzeem a ukazuje pestré 
a bohaté využití kdysi nejroz-
šířenějšího plastu, především 
v elektrotechnice, strojírenství, 
fotografické technice i spotřeb-
ním průmyslu. NTM uvádí tuto 
výstavu jako první akci v rámci 
projektu „Made in Czechoslo-
vakia - aneb průmysl, který 
dobyl svět“, kterým si připomí-
ná sté výročí založení Česko-
slovenské republiky. 

Termín: do 2. 9. 2018, NTM 
v Praze
  více informací...

KAM ZA KULTUROU 5

http://www.rommuz.cz
http://www.technicalmuseum.cz
https://www.mzk.cz
http://www.puppets.cz
http://www.upm.cz
http://www.ntm.cz

