


SLOUPEK MINISTRA

Milí čtenáři,

poprvé Vás z tohoto místa zdravím jako 
ministr kultury. Jak jsem opakovaně řekl, 
hodlám navázat na to dobré, co do resortu 
vnesl můj předchůdce Daniel Herman: myš-
lenky, projekty, aktivity. Bezúčelné palácové 
převraty jsou mi cizí; kultura je oblast, jíž 
jistá míra klidné kontinuity svědčí.

Spolu s pronikáním do agend jednotlivých 
sekcí a oborů činím kroky k zdárnému do-
končení smysluplných projektů: Podepsal 
jsem nominaci kladrubského hřebčína na 
seznam UNESCO a naše vláda schválila 
19 nových národních kulturních památek. 
O obojím se v tomto čísle newsletteru do-
čtete. 

Spolu s dohledem nad akcemi již probíhají-
cími zahajuji vlastní program rozvoje resortu. 
Nadále budu usilovat o navýšení rozpočtu 
a jeho smysluplné využívání, hodlám zjed-
nodušit administraci podpory živého umění, 
zaměřím se na projekty spojené zejména 
s oslavami osmičkových výročí. Newsletter 
MIK21 pak zůstává i nadále jednou z plat-
forem pro základní, přehledovou prezentaci 
naší činnosti. 

    Ilja Šmíd
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NOVÝ MINISTR KULTURY ILJA ŠMÍD ZAHÁJIL PO 
NOVÉM ROCE SÉRII NÁVŠTĚV ODBORNÝCH 
PRACOVIŠŤ RESORTU KULTURY. 

Nejdříve se setkal s pracovníky Odboru umění, literatury 
a knihoven a Odboru regionální a národnostní kultury. 
Problematika obou odborů spadajících do sekce živého 
umění je novému ministru kultury blízká, neboť se v této 
oblasti mnoho let profesně pohybuje. Se zaměstnanci 
hovořil o svých představách vedení resortu a vyslechl 
si jejich komentáře a připomínky k chodu jednotlivých 
pracovišť. Během ledna také navštívil příspěvkové orga-
nizace ministerstva kultury a setkal se s jejich řediteli.

VLÁDA SCHVÁLILA 19 NOVÝCH NEMOVITÝCH 
NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
 
„Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařazo-
vat do souboru národních kulturních památek nejvý-
znamnější zástupce všech typů a skupin kulturních 
památek tak, aby tento soubor dával ucelenou před-
stavu o širokém spektru našeho kulturního dědictví.“
  
    ministr kultury Ilja Šmíd

Seznam nových NKP k prohlednutí zde.

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/nove-prohlasene-nkp_2018-8369.pdf
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MINISTR ILJA ŠMÍD PODEPSAL NOMINACI HŘEBČÍNA V KLADRUBECH NA SEZNAM 
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Nominační dokumentace byla vypracována 
týmem odborníků; její obsah byl koncipován 
s ohledem na požadavky dlouhodobé ochra-
ny kulturních, přírodních a historických hodnot 
celého území s cílem zachovat toto bohatství 
pro budoucí generace. Podepsané finální znění 
nominace bylo předloženo Centru světového 
dědictví v Paříži diplomatickou cestou 1. února 
2018. Nominace projde komplexním hodnotícím 
procesem před tím, než ji bude probírat Výbor 
pro světové dědictví na svém jednání pravděpo-
dobně v roce 2019.

GALAVEČER SMÍCHU V PARDUBICÍCHKONFERENCE EVROPSKÝCH 
MINISTRŮ KULTURY

Konference na téma kvalitní stavební 
kultury, jako součásti kvality života 
obyvatel současné Evropy se uskuteč-
nila ve dnech 21. - 22. ledna 2018 ve 
švýcarském Davosu.
Za Ministerstvo kultury se akce 
v zastoupení ministra kultury zúčastnil 
náměstek pro řízení Sekce kulturního 
dědictví Vlastislav Ouroda. Diskuse se 
zaměřovala zejména na způsoby 
a možnosti, jak vytvářet a podporovat 
kvalitní stavební kulturu. 
Náměstek Ouroda ve svém vystou-
pení ocenil společnou vůli exekutivy 
evropských zemí k řešení současného 
neuspokojivého stavu v péči o stavitel-
ské dědictví a zejména o kvalitu nové 
výstavby. Zmínil nezbytnost intenzivní 
součinnosti s dalšími resorty ve vlá-
dách k úspěšnému dosažení cílů Davo-
ské deklarace.
   více informací...

Ministr kultury Ilja Šmíd se 29. ledna zúčastnil vyhlášení 
výsledků 18. ročníku Grand Festivalu smíchu v pardubic-
kém Východočeském divadle, kde předal i hlavní cenu 
Komedie roku. Získalo ji pražské Divadlo v Dlouhé za 
inscenaci Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾.
Divákům se nejvíce líbilo přestavení 60’s aneb Šedesátky. 
Cenu Genia smíchu letos získal Bolek Polívka.

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/namestek-ministra-kultury-pro-rizeni-sekce-kulturniho-dedictvi-vlastislav-ouroda-v-davosu-4-cs2492.html
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RESTAUROVANÝ BARON PRÁŠIL PATŘÍ 
K NEJLEPŠÍM BLU-RAY VYDÁNÍM ROKU 2017

Film Baron Prášil, jehož restaurování podpořil Státní fond 
kinematografie, získal uznání v britském magazínu Sight 
& Sound, kde jej oslovení kritici a restaurátoři ocenili mezi 
nejlepšími restaurátorskými počiny roku.

OPRAVA LETENSKÉHO KOLOTOČE POKROČILA

Letenský kolotoč je nejstarší dochovaný podlahový kolotoč 
v Evropě. Tuto památku získalo v roce 2004 do své správy 
Národní technické muzeum a od této chvíle usiluje o jeho zá-
chranu. Přispěla k tomu také veřejná sbírka na opravu interiéru 
kolotoče pořádaná NTM ve spolupráci s MČ Praha 7. 
V současnosti je téměř u konce první etapa rekonstrukce 
- oprava stavby novorenesančního kolotoče. Rádi bychom 
znovu všem, kteří opravu kolotoče podpořili, poděkovali.

      více informací...

KANTÁTY Z VYSOČINY V PODÁNÍ 
PRAŽSKÉHO FILHARMONICKÉHO 
SBORU ZÍSKALY NOMINACI NA 
BBC MUSIC MAGAZINE AWARD

Nahrávka kantát, kterou v říjnu 2016 
vydalo vydavatelství Supraphon, 
získala v hlasování odborné poroty 
nominaci na přední britskou hudební 
cenu BBC Music Magazine Award 
v kategorii sborové tvorby (Choral 
Award). O výsledku rozhodne široká 
veřejnost v internetovém hlasování, 
které potrvá až do 19. února 2018 
na tomto odkazu.

MINISTERSTVO KULTURY 
ODSTARTOVALO PILOTNÍ 
PROJEKT NA PODPORU 
ČESKÉHO SKLÁŘSTVÍ

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou zahájilo činnost Kulturně-
-kompetenčního centra pro české 
sklo a bižuterii. Vzniklo tak odbor-
né servisní pracoviště, jehož cílem 
je poskytovat ucelené informace 
o těchto sklářských a bižuterních 
oborech všem zájemcům, a to také 
prostřednictvím veřejně přístupné 
webové databáze informací o čes-
kém skle a bižuterii.

  více informací...

PAMÁTNÍK TEREZÍN VYHLÁSIL XXIV. ROČNÍK LITERÁRNÍ A XXII. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
MEMORIÁLU HANY GREENFIELDOVÉ SE SPOLEČNÝM TÉMATEM DOMOV

Do soutěže se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž počet zasíla-
ných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín 
nejpozději do 13. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 
v Terezíně.
                                                              více informací...

http://www.ntm.cz
http://awards.classical-music.com/
http://www.czechglasscompetence.cz/
http://www.pamatnik-terezin.cz
Dominik Mališ�




LIDIČTÍ MUŽI V BOJI ZA 
SVOBODU

Výstava je realizována s pod-
porou Ministerstva kultury, 
v rámci oslav připomínajících 
výročí 100 let založení Česko-
slovenska a seznamuje veřej-
nost s dosud neprávem opomí-
jenou kapitolou historie Lidic.

Termín: do 29. 5. 2018, Muze-
um Památníku Lidice, výstavní 
sín In Memoriam

  více informací...

TOULKY PŘÍRODOU 
MORAVY

Návštěvník se s proměnami 
moravské přírody seznámí for-
mou ukázek z muzejních sbírek 
i bohatého obrazového dopro-
vodu. Pro dětské návštěvníky 
výstavy jsou připraveny pra-
covní listy. Starší děti si mohou 
vyplnit řadu kvizových otázek. 
Výstava je doplněna 
o umělecké plastiky hmyzu od 
Veroniky Richterové, která se 
v  současnosti zabývá přede-
vším sochařskou prací z pet 
lahví, kterou nazvala PET-ART. 

Termín: do 3. 6. 2018, Morav-
ské zemské muzeum

  více informací...

UMĚNÍ EMAILU 
TECHNIKA SMALTU

Výstava nabízí souhrnný pohled 
na historii emailu/smaltu, který 
se již přes tři tisíce let používá 
k výzdobě i ochraně kovových 
předmětů. Jedná se o vůbec 
první projekt v České republice, 
který se věnuje tomuto tématu 
v takovém rozsahu.

Termín: do 3. 6. 2018, Technic-
ké muzeum v Brně

  více informací...

SLAVNOSTI NA DVOŘE 
CÍSAŘE LEOPOLDA I

Z kroměřížského zámku přímo 
do Arcidiecézního muzea Olo-
mouc se stěhuje výstava Koně 
v piškotech. Připomene veli-
kost a krásu slavností na císař-
ském dvoře Leopolda I. (1640 
–1705), a to včetně unikátního 
koňského baletu, kterým oslavil 
svou svatbu se španělskou 
infantkou Markétou.

Termín: do 15. 4. 2018, Arci-
diecézní muzeum Olomouc

  více informací...

INDIÁNI

Národní muzeum otevřelo 
v Náprstkově muzeu novou vý-
stavu Indiáni. Výstavní projekt 
představuje původní obyvatele 
Severní a Jižní Ameriky a jejich 
minulé i současné tradice. Mezi 
top předměty výstavy patří 
zmenšené trofejní hlavy ekvá-
dorských Jívarů (tzv. tsantsy), 
péřová čelenka parikó brazil-
ských Bororů nebo překrásná 
maska vlčí bytosti.

Termín: do 1. 9. 2018, Náprst-
kovo muzeum

  více informací...

TVÁŘ PRŮMYSLOVÉ 
DOBY

Výstava Národního technické-
ho muzea představuje výběr 
z fotografických archivů Pol-
diny huti v Kladně. Ilustruje 
stoletou historii významného 
průmyslového podniku. Foto-
grafické archivy Poldiny huti 
obsahují přibližně 10 000 sním-
ků, většinou skleněných desek, 
později negativů na plastové 
podložce. Fotografie dokumen-
tují všechny aspekty rozvoje a 
činnosti podniku.

Termín: do 11. 3. 2018, Národ-
ní technické muzeum

  více informací...
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http://www.lidice-memorial.cz
http://www.mzm.cz/biskupsky-dvur/toulky-prirodou-moravy/
http://www.technicalmuseum.cz/akce/umeni-emailu-technika-smaltu/
http://www.muo.cz/leopold-cisar-slavnosti--1996/
http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Vystavy-NpM/Indiani.html
http://www.ntm.cz

