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MINISTR ANTONÍN STANĚK PŘEDAL STÁTNÍ CENU A CENY MINISTERSTVA KULTURY 

Na Nové scéně Národního divadla byly slav-
nostně předána státní cena a ceny Minister-
stva kultury. Z rukou ministra Antonína Staňka 
je převzalo šest mimořádných osobností.
Státní cenu za překladatelské dílo, cenu za 
celoživotní dílo získala paní Helena Stachová. 
Překladatelské práci se věnuje 50 let a z pol-
štiny do češtiny převedla na dvě stovky titulů; 
první knihu přeložila v sedmnácti letech.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti 
divadla, za celoživotní dílo, zejména za přínos 
českému studiovému divadlu, profilaci divadla 
Studio Ypsilon a rozvoj oboru včetně výchovy 
mladé generace, získal pan Jan Schmid. He-
rec, režisér, publicista, textař, prozaik, drama-
tik, scénárista, výtvarník, ilustrátor, moderátor, 
divadelní manažer a organizátor, divadelní 
pedagog.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby, za celoživotní skladatelskou a redakční činnost a za 
statečné lidské i odborné postoje v době nesvobody, získal pan Luboš Sluka.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, za celoživotní dílo v oblasti výtvarného 
umění, především pak za výjimečnou kurátorskou, teoretickou a pedagogickou činnost, jakož i za pro-
pagaci českého a slovenského výtvarného umění v mezinárodním kontextu, získali Jana a Jiří Ševčíkovi, 
„nejvýraznější hybatelé české výtvarné scény od osmdesátých let“.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury, za celoživotní dílo v oblasti architektury, získa-

la Ing. arch. Růžena Žertová, „architektka 
domů i věcí“.
Cenu Ministerstva kultury za přínos 
v oblasti kinematografie a audiovize, 
především za jeho filmy ze šedesátých let 
a tematicky i mravně kontinuální tvor-
bu s Jiřím Stránským, získal pan Hynek 
Bočan. psilon a rozvoj oboru včetně 
výchovy mladé generace, získal pan Jan 
Schmid. Herec, režisér, publicista, textař, 
prozaik, dramatik, scénarista, výtvarník, 
ilustrátor, moderátor, divadelní manažer 
a organizátor, divadelní pedagog.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v ob-
lasti hudby, za celoživotní skladatelskou 
a redakční činnost a za statečné lidské 
i odborné postoje v době nesvobody, 
získal pan Luboš Sluka.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, za celoživotní dílo v oblasti výtvarného 
umění, především pak za výjimečnou kurátorskou, teoretickou a pedagogickou činnost, jakož i za pro-
pagaci českého a slovenského výtvarného umění v mezinárodním kontextu, získali Jana 
a Jiří Ševčíkovi, “nejvýraznější hybatelé české výtvarné scény od osmdesátých let”.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury, za celoživotní dílo v oblasti architektury, získa-
la Ing. arch. Růžena Žertová, “architektka domů i věcí”.
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, především za jeho filmy ze 
šedesátých let a tematicky i mravně kontinuální tvorbu s Jiřím Stránským, získal pan Hynek Bočan.
Všem ze srdce blahopřejeme!
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Čtyřdenní pracovní návštěvu USA zahájil ministr kultury Antonín Staněk 29. 10. 2018 účastí na slavnost-
ním zahájení koncertu České filharmonie v Kennedyho Centru ve Washingtonu.
Koncert se uskutečnil u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky v prostorách Cent-
ra múzických umění Johna F. Kennedyho, které bylo 
otevřeno 8. září 1971 a jedná se o jednu z nejvýznam-
nějších amerických uměleckých institucí. Pod taktovkou 
šéfdirigenta České filharmonie Semjona Byčkova zazněl 
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 
a Symfonie č. 7 d moll, op. 70 z díla Antonína Dvořá-
ka. Během slavnostního večera předali ministr kultury 
Antonín Staněk a filantrop Karel Komárek České filhar-
monii prestižní Cenu Antonína Dvořáka za dlouhodobou 
propagaci a popularizaci české hudby v zahraničí 
i v České republice.

„Osobnost a dílo Antonína Dvořáka patří k světovému kulturnímu dědictví. Díky jeho tříletému pobytu 
v Americe navíc v sobě spojuje vztahy jeho české domoviny s americkým prostředím. Antonín Dvořák je 
ovšem svázán i s úplným počátkem existence České filharmonie, protože se v roce 1896 ujal dirigování 
historicky prvního koncertu tohoto významného hudebního tělesa. A je to právě Česká filharmonie, která 
dnes patří k nejuznávanějším reprezentantům české kultury na mezinárodní scéně. Je mi velkou ctí, že 
jsem mohl toto ocenění předat generálnímu řediteli České filharmonie Davidu Marečkovi a jejímu šéfdiri-
gentu Semjonu Byčkovovi. Gratuluji!“
                  Antonín Staněk

Vyhlašovatelem Ceny Antonína Dvořáka je od roku 2009 Akademie klasické hudby, pořadatel meziná-
rodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Posláním projektu je ocenění osobností, které se svým 
celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci 
a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí.

MINISTR KULTURY PŘEDAL VE WASHINGTONU 
ČESKÉ FILHARMONII CENU ANTONÍNA DVOŘÁKA

PAMÁTKOVÁ INSPEKCE USPOŘÁDALA DALŠÍ Z PORAD ODBORNÍKŮ V PAMÁTKOVÉ PÉČI

Na Ministerstvu kultury proběhla již 7. celostátní pracovní po-
rada pracovníků krajských úřadů a Magistrátu hlavního města 
Prahy, kteří vykonávají památkovou péči. Porada byla tematic-
ky zaměřena na problematiku ochrany zeleně z hlediska zájmů 
památkové péče a zásahů do zeleně v souvislosti s uplatňová-
ním tohoto veřejného zájmu. Jednání uvedl a účastníky přiví-
tal náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, o aktuálních 
poznatcích veřejného ochránce práv na úseku památkové 
péče promluvil zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv 
Marek Hanák.  Otázek ochrany zeleně a zásahů do ní z hlediska zájmů státní památkové péče se týkalo 
společné vystoupení státního tajemníka MK Zdeňka Nováka a ředitele Památkové inspekce MK Martina 
Zídka.
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NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV JIŽ POPÁTÉ OCENIL VÝZNAMNÉ POČINY V OBLASTI 
PAMÁTKOVÉ PÉČE

Na zámku v Jindřichově Hradci byly v říjnu již popáté udě-
leny Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro. O laureátovi ceny 
Památky děkují rozhodla veřejnost v internetovém hlaso-
vání. Ocenění  bylo uděleno odbornou porotou ve čtyřech 
kategoriích – obnova památky, restaurování, v kategorii 
objev, nález roku, dále prezentace hodnot a záchrana 
památky. Za restaurování zámecké kaple v Návarově byli 
oceněni vlastníci zámku Petr Turek a Radka Turková, za 
objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění 
v domě na Kocandě získalo ocenění Muzeum hlavního 
města Prahy. V kategorii prezentace hodnot zvítězilo 
město Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských 
domů, cesta napříč staletími. Za záchranu zámeckého areálu v Třebešicích byli oceněni Eliška Valdová 
a Igor Valda. Ocenění pro osobnost památkové péče za celoživotní přínos v oblasti péče o kulturní dě-
dictví převzal profesor Miloš Stehlík. Zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ v podobě bronzové plakety 
bylo oceněno město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v kostele svatého Vavřince v Chodově. 
Druhou bronzovou plaketu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí převzal Pavel Da-
vid, který rovněž vyhrál v internetovém hlasování veřejnosti a stal se tak laureátem ceny Památky děkují. 

„MADE IN CZECHOSLOVAKIA ANEB 
PRŮMYSL, KTERÝ DOBYL SVĚT“

Výstava je 
stěžejní akcí 
Národního 
technického 
muzea 
k výročí 
vzniku re-
publiky. Na 
130 exponá-
tech pře-

devším ze sbírek muzea představuje technický 
a průmyslový vývoj československého státu po 
celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do 
roku 1992.  Kromě trojrozměrných exponátů – 
výrobků, prototypů a modelů–provedou historií 
významných československých firem i předních 
osobností československé techniky a průmyslu 
dobové dokumentační a propagační materiály, 
dokumentární filmy, digitální projekce i interak-
tivní hry. Jedním z klíčových exponátů výstavy je 
letadlo Aero L-29R Delfín, které je umístěno na 
budově muzea. Letoun připomíná velkolepou éru 
československých cvičných proudových letadel, 
kterou zahájila sériová výroba letadel Aero L-29 
Delfín v roce 1963. Letadlo Aero L-29R patří mezi 
64 kusů, které byly vyrobeny pro vojenské prů-
zkumné účely.

NOVÁ STUDIE POTENCIÁL MÓDNÍHO 
SEKTORU ČR PŘINÁŠÍ KOMPLETNÍ 
ANALÝZU STAVU SOUČASNÉ ČESKÉ 
MÓDY

Publikace Po-
tenciál módního 
sektoru ČR – 
Módní design – 
stav a potřeby, 
kterou vydává 
Institut umění – 
Divadelní ústav, 
navazuje na 
projekt Mapo-
vání kulturních 
a kreativních 
průmyslů ČR 
(2011 -2015) 
a je výsled-
kem výzkumné 
práce Zuzany 
Mandic, Violy Fetisové a Nory Jelínek. Ucelený 
popis současné infrastruktury, výzev a návrhů 
na využití potenciálu současné české módy tak 
rozšiřuje sérii již dříve zkoumaných kulturních 
a kreativních odvětví (architektura, design, 
digitální hry, film, hudba, knihy a tisk, památky, 
reklama, scénická umění, software, TV a rozhlas, 
řemesla a výtvarné umění).
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Od  28. října 2018 mají návštěvníci možnost nahlédnout do zrekonstruovaného interiéru muzea a navští-
vit Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu a výstavu 2×100.

Generální rekonstrukce Národního muzea
Ačkoliv se provolání o založení Národního muzea usku-
tečnilo již roku 1818, teprve na konci století se podařilo 
vybudovat skutečně důstojné a reprezentativní sídlo 
na horním konci Václavského náměstí. Podle projek-
tů Josefa Schulze byl tedy až v letech 1885–1891 za 
částku přibližně dvou milionů zlatých vybudován na 
náklady českého sněmu jedinečný palác, který se stal 
dominantou Václavského náměstí. Od svého postavení 
nebyla budova více jak 120 let významněji opravována, 
naopak stále více chátrala a poškodily ji též dva vojen-
ské útoky v letech 1945 a 1968. V roce 2011 musela být 
z bezpečnostních důvodů pro návštěvníky uzavřena. Po 
zásazích do hotového projektu a průtazích s výběrovým 
řízením mohla být rekonstrukce konečně v dubnu 2015 zahájena. Restaurováno bylo 495 velkorozměr-
ných oken, 233 dveří, rozvedeno 1300 km nových kabelů, vybudováno 6 nových výtahů pro přepravu 
osob a 6 nákladních výtahů. Budova byla vybavena moderními technologickými systémy, zastřešeny 
byly obě muzejní dvorany a Historická budova byla propojena podzemní spojovací chodbou s vedlejší 
Novou budovou Národního muzea. Výstavní prostor se díky rekonstrukci rozšířil o zhruba 30% plochy.
Budova je národní kulturní památkou, a proto byl při její rekonstrukci kladen důraz na pečlivou památko-
vou podobu a restaurování do její podoby z roku 1891. To se týká nejen světlejšího odstínu fasády, ale 

také třeba navrácení původního malovaného zasklení 
stropu nad hlavním schodištěm, které bylo zničeno 
a po mnoho let nahrazeno obyčejnými skleněnými 
a plexisklovými tabulemi, detailů panteonu nebo na-
vrácení vlajkových stožárů k fontáně muzea. Restaurá-
torské práce probíhaly pod pečlivým dohledem odbor-
níků z Národního památkového ústavu. Díky investici 
Hlavního města Prahy se zásadním způsobem změnilo 
a zrekonstruovalo i okolí Historické budovy, které bude 
Národní muzeum též používat pro pořádání kulturních 
akcí a exteriérových výstav. Stavba byla začátkem října 
2018 zkolaudována pro zkušební provoz. Do února 
2019 pak zbývají dokončit interiéry některých výstav-
ních sálů, povrchy obou zastřešených dvoran a pro-
vést provozní zkoušky technologií. Zahájena bude také 

instalace stálých expozic, z nichž většina bude pro návštěvníky otevřena na podzim roku 2019. Během 
téhož roku budou zpřístupňovány další sály dočasnými výstavami, jako například výstavou Velcí čeští 
skladatelé. Náklady na rekonstrukci činí1 795 334 935 Kč včetně DPH.

HISTORICKÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA SE PO REKONSTRUKCI ČÁSTEČNĚ OTE-
VŘELA VEŘEJNOSTI
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V rámci Českého roku kultury v Lipsku, který odstartoval 11. října, má německy mluvící publikum mož-
nost se po 14 měsíců seznamovat s českou kulturou, především pak s literaturou. Při této příležitosti se 
koná mj. komponovaný večer Pražské jaro. V úterý 20. listopadu (v 19:00 hodin) vystoupí v Schaubüh-
ne Lindenfels orchestr koncertního domu Gewandhaus Leipzig a sopranistka Julia Sophie Wagner se 
skladbami českých komponistů a texty Jaroslava Seiferta. V další části večera bude promítnut film 
Skřivánci na niti v nové digitalizované podobě u příležitosti 80. narozenin Jiřího Menzela. Lipské publi-
kum má možnost si v listopadu také třikrát poslechnout symfonii Má vlast Bedřicha Smetany v podání 
orchestru Gewandhaus Leipzig, a to 22., 23. i 24. listopadu (vždy od 20:00 hodin).

       více informací o projektu Českého roku kultury...

POUŽÍVEJ MOZEK

Od listopadu začaly kurzy a workshopy na 
téma mediálního vzdělání pro širokou veřejnost 
v Moravské zemské knihovně.Většina diskuzí 
věnujících se problematice fake news, postpravd 
a alternativních fakt dělá chybu v tom, že staví 
proti sobě pravdu a lež. Poukazují pouze na to, 
co je správné a co je nesprávné. Staví tak proti 
sobě dva tábory, které si navzájem vytýkají mani-
pulaci. Takové diskuze nikam nemohou vést, pro-
tože ignorují nejdůležitější věc: posílení kritického 
myšlení u každého jednotlivce. A to je základ. Je 
to hlavní úkol mediálního vzdělávání. Nejen uká-
zat, co je správné a co ne, ale především naučit, 
jak správné a nesprávné informace rozlišovat. 
Ponechat tak zodpovědnost na jednotlivci, brát 
ho vážně a apelovat na jeho nezávislost a kritický 
úsudek. 
    více informací...

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 
V MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNĚ

Do 11. listopadu 2018 máte možnost navštívit na 
mnoha místech naší země řadu pozoruhodných 
akcí v rámci Týdne vědy a techniky, který organi-
zuje každoročně Akademie věd ČR. Do projektu 
se zapojila také Moravská zemská knihovna 
v Brně několika zajímavými přednáškami, 
workshopy, exkurzemi a výstavami. Podrobné 
informace k jednotlivým aktivitám najdete zde.

PROJEKT NA 58. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE 
UMĚNÍ V BENÁTKÁCH VYTVOŘÍ STANI-
SLAV KOLÍBAL

Stanislav Kolíbal (1925) 
bude reprezentovat 
Českou republiku na 
příštím ročníku výtvar-
ného bienále, které 
bude zahájeno 11. 
května 2019 v Benát-
kách. Odborná porota 
vybrala jeho projekt z 
celkem 23 přihlášených. Volbou Stanislava Kolí-
bala ocenila celoživotní dílo průkopníka českého 
avantgardního umění, které již po sedm desetiletí 
hovoří moderním a současným jazykem a neu-
stále ovlivňuje i nejmladší uměleckou generaci.

http://ahojleipzig2019.de/
https://www.mzk.cz/pouzivej-mozek
https://www.mzk.cz/tvt
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DVA V JEDNOM. ČESKÝ 
A SLOVENSKÝ DESIGN 

SKLA 1918-2018

První novodobá prezenta-
ce českého a slovenského 
designového skla představí 
společné i rozdílné rysy a cha-
rakteristiky přístupu k tomuto 
materiálu, a to včetně období 
po rozdělení státu v roce 1993. 
Ve spolupráci s Uměleckoprů-
myslovým museem v Praze 
a Slovenským sklářským muze-
em v Lednických Rovních.

Termín: do 14. 4. 2019 
Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou

  více informací...

 KNIHOVNA LIDOVÝCH 
NOVIN

Výstava Moravské zemské 
knihovny v Brně mapuje edici 
Knihovna Lidových novin, která 
vycházela v letech 1936–1950, 
a osudy děl bratří Čapků, Karla 
Poláčka, Eduarda Basse, Anny 
Marie Tilschové, Jana Drdy, 
Zdeňka Jirotky a dalších auto-
rů, které tato edice vydávala. 

Termín: do 30. 11. 2018
MZK

  více informací...

INEZ TUSCHNEROVÁ

Moravská galerie představuje 
výstavu české textilní výtvarni-
ce, kostýmní návrhářky a aka-
demické malířky Inez Tuschne-
rová (1932-2015) pocházející 
z Brna. Jako jedna z prvních 
umělkyň začala pracovat 
s technikou Art Protis - její 
unikátní textilní objekty, opony 
či dekorativní stěny se brzy 
objevily na výstavě v Design 
centru v Londýně a v dalších 
evropských metropolích.

Termín: do 27. 1. 2019 
Pražákův palác v Brně

  více informací...

VELKÁ VÁLKA 
OČIMA MALÍŘŮ

Památník Terezín uspořádal 
historicko - výtvarnou výstavu 
s názvem Velká válka očima 
malířů.

Termín: do 28. 11. 2018
Předsálí kina Malé pevnosti

  více informací...

MALÁ RETROSPEKTIVA

Památník Terezín připravil vý-
tvarnou výstavu Marie Blaboli-
lové s názvem „Malá retrospek-
tiva“.

Termín: do 31. 1. 2019
Památník Terezín

  více informací...

MUZEUM VYSTAVÍ LOUTKY 
ZE ZÁKOPŮ 1. SVĚTOVÉ 

VÁLKY

U příležitosti stého výročí kon-
ce první světové války 
a vzniku novodobého českého 
státu otevře v pátek 2. listopa-
du 2018 Muzeum loutkářských 
kultur v Chrudimi novou výsta-
vu nazvanou Loutky na frontě. 
Ta představí fenomén českého 
loutkářství na bojištích 
i v zázemí.

Termín: do 1. 9. 2019 
Muzeum loutkářských 
kultur v Chrudimi

  více informací...

http://www.msb-jablonec.cz
http://www.mzk.cz
http://www.moravska-galerie.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz
http://www.puppets.cz

