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2AKTUÁLNĚ

DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÉ DÉMANTY NOCI MÍŘÍ DO CANNES
Celovečerní debut Jana Němce Démanty noci, 
který digitálně zrestauroval Národní filmový ar-
chiv, se probojoval do výběru snímků uváděných 
v rámci sekce Classics na prestižním filmovém 
festivalu v Cannes. Digitálně  restaurovaný 
snímek Jana Němce Démanty noci z roku 1964 
bude uveden na 71. Mezinárodním festivalu 
v Cannes v květnu, českému publiku se slavnost-
ně snímek představí na 53. Mezinárodním fes-
tivalu v Karlových Varech. Do kin Démanty noci 
vstoupí na konci srpna 2018.

HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU SE STALY 
SLAVONICE

17. dubna 2018 se na Pražském hradě uskuteč-
nilo slavnostní setkání u příležitosti Mezinárod-
ního dne památek a historických sídel. V rámci 
programu byl vyhlášen vítěz celostátní soutěže 
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón za rok 2017. 
Vítězné město, kterým se staly Slavonice, může 
po dobu roku 2018 užívat titul „Historické město 
roku 2017“. Součástí ceny je také finanční odmě-
na ve výši 1 000 000,- Kč.

MINISTERSTVO KULTURY PŘIJÍMÁ NOMINACE NA CENU MK ZA PŘÍNOS V OBLASTI KINE-
MATOGRAFIE A AUDIOVIZE PRO ROK 2018

Ceny pro rok 2018 budou uděleny k 27. říjnu, nominace se přijímají do 31. května 2018. 
V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti ki-
nematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické 
osobě. Cenu tvoří diplom a finanční částka ve výši 300.000 Kč, v případě ceny udělené in memoriam se 
peněžní ocenění neposkytuje.
Návrhy na udělení ceny mohou podat fyzické nebo právnické osoby e-mailem (lenka.holubovamikolaso-
va@mkcr.cz) nebo klasickou poštou (Lenka Holubová Mikolášová, Ministerstvo kultury ČR, Odbor médií 
a audiovize, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1) či datovou schránkou (8spaaur) a musí obsahovat 
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nominované/ho plus zdůvodnění návrhu.

REINHARD KLEIST V MORAVSKÉ ZEMSKÉ 
KNIHOVNĚ „O NICKU CAVEOVI A DALŠÍCH 
ŽIVOTOPISECH“

Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha přivítá 
Moravská zemská knihovna 9. května v Kon-
ferenčním sále Reinharda Kleista, který přijede 
představit průřez vlastní tvorbou a bude mluvit i 
o svých dalších dílech.

mailto:lenka.holubovamikolasova%40mkcr.cz?subject=
mailto:lenka.holubovamikolasova%40mkcr.cz?subject=
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Spolu s vrcholnými představiteli ČR a SR se ministr kultury Ilja Šmíd zúčastnil 26. dubna na Bratislav-
ském hradě zahájení výstavy pořádané ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Unikátní projekt ke 100. výročí založení společné-
ho státu připravilo Národní muzeum, příspěvková 
organizace MK, spolu se Slovenským národným 
múzeem. Na přípravě této výstavy se dále podíleli 
čeští i slovenští historici a další odborníci. 
Podle organizátorů má výstava 15 tematických 
okruhů, které se zaměřují na dějiny Československa 
ve 20. století. Poprvé v historii je v České a Slo-
venské republice k vidění také soubor originálních 
dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách 
Československa a osudech jeho obyvatel. Při 
příležitosti tohoto významného výročí byly zapůjčeny originály Mnichovské dohody, Pittsburské dohody, 
československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Proto-
kolu Hácha - Hitler. 
Výstava, která je jedním z projektů společných oslav kulatých výročí, jež se týkají někdejšího společného 
státu Čechů a Slováků, potrvá na Bratislavském hradě do začátku září. Pak se přestěhuje do Prahy, kde 
bude slavnostně zahájena 28. října, v den výročí založení Československa v roce 1918. Výstava přiblíží 
dějiny společného státu Čechů a Slováků; ukáže to, co nás spojovalo i rozdělovalo. Vztahy mezi národy 
vykreslí i na pozadí skutečných osudů konkrétních lidí. Celý projekt doprovodí bohatý program včetně 
speciálních akcí pro školy. Připraveny jsou také samostatné webové stránky cesko-slovensko.eu.

STÁTNÍ HRAD KARLŠTEJN ČEKÁ OBNOVA

Ministr kultury Ilja Šmíd s ministryní pro místní rozvoj Klárou 
Dostálovou a ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou 
Goryczkovou na státním hradě Karlštejn symbolicky zahájili obno-
vu této národní kulturní památky.
Rozpočet projektu Hrad Karlštejn – klenot české země činí ne-
celých 95 mil. Kč a z 85 % bude hrazen z prostředků EU. Kromě 
zřízení nových expozic do roku 2022 počítá i s moderním návštěv-
nickým centrem.

„Záměrem projektu je naplnění dlouhodobé vize obnovy a zachování národní kulturní památky státního 
hradu Karlštejn pro další generace spolu s rozvojem potenciálu tohoto kulturního statku. To vše s využitím 
moderních technologií a při současném respektování historických hodnot,“ uvedl během slavnostního 
zahájení ministr kultury Ilja Šmíd.

http://www.cesko-slovensko.eu


VÝSTAVA „ETA – UMĚNÍ 
(A) SPOTŘEBIČE“

Výstava NTM  představuje 
slavné i méně známé výrobky 
nesoucí značky Elektro-Praga 
a ETA ze čtyřicátých až osmde-
sátých let minulého století.

Termín: do 30. 9. 2018, Retro-
museum Cheb

  více informací...

SPLNĚNÉ SNY. 
ODVĚKÁ TOUHA LÉTAT

Cesta k lidovému létání 
v československé historii byla 
nesnadná. Národní technické 
muzeum touto výstavou v Cen-
tru stavitelského dědictví Plasy 
otevřelo  již třetí návštěvnickou 
sezónu a vyjádřilo úctu a obdiv 
k lidem, kteří se nevzdali svého 
snu a proměnili ho ve skuteč-
nost.  

Termín: do 31.10. 2018, NTM 
v Centru stavitelského dědictví 
Plasy

  více informací...

VÝSTAVA „VE STÍNU 
SRDCE MÉ MILÉ“

Výstavu pořádá Památník 
národního písemnictví ve 
spolupráci s Francouzským 
institutem v Praze, v koordinaci 
s výstavou Naše Francie - Fran-
couzská poezie v českých pře-
kladech a ilustracích 20. století.

Termín: do 31. 10. 2018, Le-
tohrádek Hvězda v Praze

  více informací...

VZÁCNÉ HISTORICKÉ 
MAPY V GALERII 
KLEMENTINUM

Jak vypadaly mapy v obdo-
bí renesance a jak se během 
staletí proměnila území různých 
zemí? To odhaluje výběr his-
torických map z Lobkowiczké 
sbírky, který je vystaven v Ga-
lerii Klementinum. 

Termín: do 17. 6. 2018, Galerie 
Klementinum, Praha

  více informací...

1968: COMPUTER.ART

Výstava se zaměřuje na histo-
rickou reflexi fenoménu vzniku 
počítačového umění 
v 60. a 70. letech. 

Termín: do 5. 8. 2018, Pra-
žákův palác (Hlavní výstavní 
prostor)

  více informací...

FENOMÉN FAVORIT

Výstava jízdních kol značky Fa-
vorit, vyráběných od 50. do 90. 
let 20. století v rokycanském 
závodě. K vidění je zde na 60 
kol, jak oblíbené, ale nedo-
statkové, běžné modely, tak 
závodní speciály určené pro 
sportovce všech cyklistických 
disciplín včetně kol českoslo-
venských reprezentantů. 

Termín: do 30. 9. 2018. NTM 
v Praze
  více informací...
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http://www.retromuseum.cz/
http://muzeum-plasy.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
http://www.nkp.cz
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2018/1968computerart.aspx
http://www.ntm.cz

