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MINISTERSTVO KULTURY CHCE PŘILÁKAT DO GALERIÍ A MUZEÍ NOVÉ NÁVŠTĚVNÍKY 
V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVAT A BAVIT

Otevřít instituce veřejnosti a zvýšit zájem o kulturu, to jsou cíle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) 
v rámci projektu „Vzdělávat a bavit“, který chce k tomuto účelu spustit, a zároveň úkol pro ředitele čes-
kých a moravských galerií a muzeí pro následující roky. 

„Bohužel jedním z největších 
problémů našich galerií a muzeí 
je stále nízká návštěvnost. A to 
je jedna z věcí, kterou bych rád 
během svého působení na minis-
terstvu změnil. Chci, aby se veřejné 
instituce staly místem, které budou 
vzdělávat i bavit návštěvníky, aby 
se do nich vraceli, trávili zde volný 
čas a alespoň část z nich vyměnila 
nedělní výlet do obchodního centra 
za návštěvu kulturního zařízení, 
které nabídne atraktivní a přátelské 
prostředí s programem a škálou 
služeb pro všechny věkové katego-
rie,“ představil svůj záměr ministr 
kultury Antonín Staněk na únorové  
tiskové konferenci Ministerstva 
kultury.

Ministerstvo chce podporovat nové a inovativní záměry, které budou instituce chytrou cestou otevírat 
návštěvníkům. Svoji vizi staví MK na kvalitních službách a chytrém marketingu, který by se měl zaměřit 
především na rozšíření a zkvalitnění služeb jako jsou komentované prohlídky, kavárny, design shopy, 
dětské koutky, kina a další, na využívání online nástrojů k propagaci včetně zpřístupňování online sbírek, 
na zavedení kreativních konceptů, propagace a marketingu do institucí a na programy pro zvýhodněné 
vstupné (vstupné zdarma) zejména pro školy, studenty a seniory.

MINISTR STANĚK NA VLÁDĚ PROSADIL TÉMĚŘ OSM MILIARD NA PÉČI 
O KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Z důvodu trvalé potřeby péče o státní majetek významných kulturních institucí zřízených Ministerstvem 
kultury vláda ČR schválila na svém jednání dne 21. 1. 2019 nový program „Péče o národní kulturní dě-
dictví I.“.
Tento program byl koncipován v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015 - 2020 (s výhledem do 
roku 2025). Do koncepce programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je promítnuto také „programové 
prohlášení vlády“ z června 2018, ve kterém vláda deklaruje podporu organizacím zřizovaným Minister-
stvem kultury, patřícím k tradičním základním pilířům české kultury.
„Podařilo se nám prosadit nový investiční program, který je zaměřen na významné projekty velkého roz-
sahu, jako je například památková obnova objektu Invalidovny v Praze, vybudování objektu Muzea že-
leznice a elektrotechniky na Masarykově nádraží v Praze a realizace projektu Muzea umění Olomouc tzv. 
„SEFO“.  Cílem nového programu „Péče o národní kulturní dědictví I“  je rekonstrukce, dostavba 
a modernizace objektů, zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, výstavba technicky dokona-
lejších depozitářů, opravy a údržba budov a zařízení, péče o nemovitý i movitý státní majetek mimořádné 
kulturní a historické hodnoty. Rozsáhlá a naprosto nezbytná rekonstrukce a rehabilitace nejvýznamnějších 
kulturních památek v České republice, si v letech 2019 až 2028 vyžádá náklady ve výši cca 7 873 miliardy 
korun. V letech 2019 a 2020 bude v rámci tohoto programu realizována příprava vybraných akcí 
a v letech 2021 – 2028 pak dojde k vlastní realizaci akcí.“
           Antonín Staněk
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MINISTERSTVO KULTURY NAVŠTÍVILI NĚMEČTÍ, RAKOUŠTÍ A ŠVÝCARŠTÍ NOVINÁŘI 

Čtyři dny na konci ledna se v České republice rozhodlo strávit přes 30 německých, rakouských a švý-
carských novinářů společně s ředitelem Lipského knižního veletrhu Oliverem Zillem. 
„Program naší letošní hostující země je zcela jedinečný. 
Začlenění hostování do kompletního Českého roku kultury, 
70 nových překladů na německém trhu a více jak 120 akcí 
v rámci lipského knižního veletrhu vzbuzuje již teď pozor-
nost v knižní branži“, vysvětlil ředitel veletrhu Oliver Zille.
„Jsem si jistý, že naši čtenáři učiní skvělé objevy a že 
budou v budoucnu  věnovat více pozornosti našim souse-
dům. Za tuto angažovanost bych rád poděkoval organizá-
torům hostující země,“ dodal.
Press trip se konal v rámci účasti České republiky na 
březnovém Lipském knižním veletrhu (21. až 24. března 
2019).
Organizací Českého roku kultury v Lipsku byla Minister-
stvem kultury ČR pověřena Moravská zemská knihovna.

PREMIÉRA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU 
„WHO WILL WRITE OUR HISTORY?“

V kině Ponrepo NFA  dne 28. ledna 2019 za 
účasti náměstka ministra kultury Jiřího Vzientka 
a dalších hostů proběhla česká premiéra doku-
mentárního filmu „Who Will Write Our History?“ 
o ilegálním dokumentačním projektu, pozdě-
ji známého pod kódovým označením „Oneg 
Shabbat“ či „Podzemní archiv varšavského 
ghetta“. Projekci uspořádala Federace židov-
ských obcí v ČR.
27. ledna proběhlo promítání v sídle Organizace 
Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu 
(UNESCO) v Paříži. Film byl u příležitosti Meziná-
rodního dne památky obětí holokaustu promítán 
také v Muzeu holocaustu ve Washingtonu D. C., 
Muzeu tolerance v Los Angeles a v Židovském 
historickém institutu ve Varšavě. Dokument se 
27. ledna promítal ve více než 300 kinosálech, 
muzeích, úřadech UNESCO a Informačních 
centrech OSN, celkem ve 45 zemích světa. Film 
režírovala Roberta Grossmanová.

CENY ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY

V pražském Divadle Archa proběhlo 2. února 
2019 vyhlášení výsledků Cen české filmové kri-
tiky. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také 
ministr Antonín Staněk, který spolu s Milenou 
Steinmasslovou předal cenu za nejlepší ženský 
herecký výkon. Získala ho Jenovéfa Boková 
za debut Beaty Parkanové Chvilky. Nejlepším 
českým filmem roku 2018 bylo podle filmových 
novinářů drama Roberta Sedláčka Jan Palach. 
Ceny české filmové kritiky na slavnostním veče-
ru v pražském Divadle Archa obdrželo celkem 8 
snímků.
„Srdečně blahopřeji oceněným a děkuji za jejich 
práci. Je mi ctí být u toho, když ti nejlepší a to 
nejlepší z české kinematografie získají zasloužené 
uznání. Neméně důležité je, že ocenění upozor-
nilo i na počiny mimo klasickou kinodistribuci. 
Všechny mají svůj význam, všechny jsou potřeb-
né.“
    Antonín Staněk
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KAREL KRUIS – MEZI VĚDOU, TECHNIKOU A UMĚNÍM FOTOGRAFIE

Výstava se  koná   při příležitosti 120. výročí vzniku ústavu kvasné che-
mie a ústavu fotografie na pražské technice, v jejichž čele Karel Kruis 
od roku 1899 působil. Zároveň je tímto veřejnosti prezentován význam-
ný fond tohoto chemika a fotografa z Archivu NTM.
V jeho odkazu se dochovalo množství fotografických portrétů: rodinné 
portréty, portréty kolegů z České vysoké školy technické v Praze i foto-
grafie významných osobností tehdejšího uměleckého a intelektuálního 
života, mezi nimiž měl přátele. Pořizoval také dokumentární fotografie 
ze svých cest po Čechách i zahraničí.
Návštěvníci muzea se na 20 textových panelech doplněných množ-
stvím fotografií seznámí s životem Karla Kruise i významem a výsledky 
jeho práce. Výstava je pořádána ve spolupráci s Akademií věd v rámci 
programu Strategie AV21, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Cent-
rum dějin vědy), v. v. i., Vysokou školou chemicko-technologickou 
a Národní technickou knihovnou.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA K 65. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ

Památník národního písemnictví připravil ve 
spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bra-
tislavě virtuální projekt, v němž představuje 65 
nejvýznamnějších dokumentů ze svého sbírko-
vého depozitáře. Virtuální výstava vznikla k 65. 
výročí založení Památníku národního písemnictví 
a představuje to nejvýznamnější, co Památník 
národního písemnictví ve své sbírce má. 
Návštěvníci výstavy 65 unikátů si v klidu svého 
domova mohou prohlédnout například dopis 
Boženy Němcové Karlu Němcovi z 13. listopa-
du 1856, cestovní pas Heinricha Manna nebo 
dosud nepublikovaný 42. dopis Václava Havla 
manželce Olze. Vybraných 65 unikátů Památníku 
národního písemnictví je zveřejněných na adrese 
65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

NÁRODNÍ GALERIE VYDÁVÁ 
MONOGRAFII SCHWARZENBERSKÝ 
A SALMOVSKÝ PALÁC

Navzdory svému významu nebyly dosud nikdy 
Schwarzenberský a Salmovský palác předmětem 
samostatné monografie. V tomto směru je nová 
publikace průkopnická, protože se podařilo získat 
autorky a autory z různých oborů k tomu, aby se 
propojila témata z archeologie, archivnictví, dějin 
architektury a umění i muzeologie, doprovázená 
přímo pro tento účel pořízenými fotografiemi.

SCHWARZENBERSKÝ
A SALMOVSKÝ PALÁC

http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
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COMENIUS KNOWN AND UNKNOWN

Vydavatelskou novinkou Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě je dvojjazyčná kniha Comenius Known 
and Unknown / Komenský známý neznámý, určená širo-
ké veřejnosti a představující aktuální popularizaci života a 
myšlenek tohoto našeho renesančně-barokního myslitele.  
V přitažlivém a vtipném grafickém řešení je na 144 stra-
nách anglicky i česky podáno kompendium Komenského 
života (kap. Život – 60 stran), myšlenkový odkaz (kap. 
Malé nahlédnutí do Komenského myšlení – 42 stran citací 
z nejdůležitějších spisů, opatřených komentáři) a stručný 
přehled díla s krátkými anotacemi (kap. Vybrané spisy 
Komenského – 29 stran). Součástí knihy je přiložená mapa 
Komenského (1627) a odkaz na audio verzi knihy (pouze 
anglicky).
Rovněž grafické členění této knihy odpovídá daným třem 
oddílům. Jakousi učebnicí s obrázky představuje oddíl 
Život a jako určitý typ poznámkového bloku je stylizován 
oddíl Komenského myšlení. Publikace doplňuje průběž-
ná časová osa (rovněž dvojjazyčná) s životopisnými údaji 
Komenského a souběžnými evropskými dějinami. Knihu 
uzavírá oddíl vybraných spisů, řazených abecedně s uve-
dením dat vzniku a místa (50 z celkových cca 250). 

     Knihu lze objednat v e-shopu muzea...

V NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU BYLA OTEVŘENA VÝSTAVA 
„SVATOVÍTSKÉ VARHANY / ST. VITUS ORGANS“

Národní technické muzeum otevřelo výstavu 
„Svatovítské varhany / St. Vitus Organs“, která 
návštěvníkům představuje historii, současnost 
a budoucnost varhan v pražské katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. Výstava vznikla ve spolupráci 
s Nadačním fondem Svatovítské varhany a na-
dačním fondem Bohemian Heritage Fund.
Výstava vznikla při příležitosti národní sbírky na 
nové varhany pro pražskou katedrálu sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. Je věnována historii varhan 
v katedrále, vysvětluje vznik „provizorních“ var-
han v době končící dostavby katedrály a dlouho-
dobé úsilí o postavení nových důstojných varhan, 
které se v současnosti chýlí k úspěšnému konci. 
Výstava představí také vývoj varhanářského ře-
mesla a technické aspekty varhan, které jsou největším a nejsložitějším hudebním nástrojem. 
Do sbírky na nové svatovítské varhany bylo dosud přispěno částkou přesahující 71,5 milionu korun a je 
tedy vybráno již 90 % z potřebné sumy. Zapojily se do ní firmy a instituce, především ale široká veřej-
nost. Dárců jsou desetitisíce, větších pak zhruba tři tisícovky a dalších více než 3 500 lidí se stalo adop-
tivními patrony píšťal. Do sbírky lze přispět i nadále – převodem na účet, dárcovskými SMS nebo právě 
adopcí píšťal, kterých zbývá ještě asi 2 500. 
           více informací...

http://www.mjakub.cz/komensky-znamy-neznamy-comenius-known-and-unknown?idk=zb22
http://www.svatovitskevarhany.com
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T E P L I C E 

Í N Š KD OE LŘ AT  S

O  
BB EC ŽH UO LD SU   A

SVETLO 
a STINY

PROSTOROVÁ INSTALACE 

STREDNÍ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽEB, 

TEPLICE

SPATIAL INSTALLATION 

OF HIGH SCHOOL OF BUSINESS AND SERVICES, 

TEPLICE

LIGHT and SHADOWS

MALÁ PEVNOST TEREZÍN

predsálí kina

SMALL FORTRESS TEREZÍN

cinema foyer

10. 1. 2019 - 6. 3. 2019

PAMÁTNÍK TEREZÍN
TEREZÍN MEMORIAL

KAM ZA KULTUROU

HODINY ZE 
SCHWARZWALDU

Čas nad námi a kolem nás je 
jedna z expozic Technického 
muzea v Brně. Jako jediná není 
soustředěna v jednom prosto-
ru, ale je rozmístěna po celé 
budově muzea v Brně – Králově 
Poli. Na výstavě můžete vidět  
přes 70 exponátů ze sbírky 
Miloše Klikara, nejstarší kousek 
je z konce 17. století.

Termín: do 21.4. 2019
Technické muzeum v Brně

  více informací...

PRŮMYSL NA MORAVĚ 1918

Výstavu uspořádalo Technické 
muzeum v Brně v rámci oslav 
stého výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Záměrem vý-
stavy je přiblížit návštěvníkům 
dobu vzniku republiky 
s důrazem na oblast průmyslu 
v období od konce rakous-
ko-uherské monarchie až do 
roku 1928, tedy první desetiletí 
existence  nového státu.

Termín: do 21.4. 2019
Technické muzeum v Brně

  více informací...

SVĚTLO A STÍNY

Památník Terezín zahájil výsta-
vu prostorové instalace Střední 
školy obchodu a služeb Tep-
lice. Instalace je posledním 
počinem projektu Humanita, 
jenž je iniciativou směřující 
k uctění památky obětí na-
cistické persekuce za druhé 
světové války. 

Termín: do 6. 3. 2019
Památník Terezín

  více informací...

DVA V JEDNOM. 
ČESKÝ A SLOVENSKÝ

 DESIGN SKLA 1918-2018

První novodobá prezentace 
českého a slovenského de-
signového skla představuje 
společné i rozdílné rysy a cha-
rakteristiky přístupu k tomuto 
materiálu, a to včetně období 
po rozdělení státu v roce 1993. 

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

  více informací...

ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB 
UM(ĚNÍ) MISTRŮ HOUSLAŘŮ. 

HOUSLAŘSKÁ TRADICE 
VE SLEZSKU

Edukativní rozměr výstavy 
osvětluje proces výroby hou-
slových nástrojů – mapuje 
jejich výrobu od volby mate-
riálu, přes popis základních 
části houslí, jejich stavbu až po 
řezbářskou a hudebně-intonač-
ní stránku. 

Termín: do 12. 5. 2019 
Slezské zemské muzeum

  více informací...

ŠÍLENÝ HEDVÁBNÍK. 
ZIKA & LÍDA ASCHER: 

TEXTIL A MÓDA

Výstava odkrývá příběh u nás 
zapomenutých pražských 
rodáků Ziky Aschera a jeho 
manželky Lídy, jejichž osobní 
i profesionální životy se ode-
hrávaly na pozadí dramatic-
kých dějin 20. století. Z tex-
tilií firmy Ascher vytvářeli své 
kolekce módní domy francouz-
ské, stejně jako britské a ital-
ské například Dior, Balenciaga, 
Lanvin, Cardin , Y. S. Laurent, 
Paterson, Sassoon nebo Fa-
biani. Světovou proslulost jim 
také přinesla kolekce luxusních 
tištěných šátků (tzv. squares). 

Termín: 15. 2. - 15. 9. 2019
Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze 

  více informací...

http://www.technicalmuseum.cz/akce/hodiny-ze-schwarzwaldu/
http://www.technicalmuseum.cz/akce/prumysl-na-morave-1918/
http://www.pamatnik-terezin.cz/
http://www.msb-jablonec.cz/programy/dva-v-jednom-cesky-a-slovensky-design-skla-1918-2018
http://www.szm.cz
http://www.upm.cz

