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1. 

Budatín = Buď FUN tím 
Vy a my. Spolu jsme vytvořili tým, který takto FUNtasticky zdokumentoval den otevření župního 
Budatínskeho hradu.   
přihlašovatel: Žilinský samosprávny kraj; 02:46; 
 
2. 

Císařovy nové šaty 
O návštěvě markraběte Karla v Brodě Uherském 
Doprovodné video k muzejní akci Historická hostina 2016. Odívání císaře Karla IV. s odborným 
výkladem doc. Martiny Hřibové. 
přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; režie: Marie Kadlčíková; 
13:48; 
 
3. 

Expozice Věznice Uherské Hradiště 
Video dokument z roku 2016 o uherskohradišťské věznici 
Pohled do nepřístupné věznice. Obraz podkreslují vzpomínky odsouzených na výslechy Státní 
bezpečností. 
přihlašovatel: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; režie: Pavel Princ; 12:43; 
 
4. 

György Jovánovics | portrét umělce CEAD 
Videoportrét maďarského umělce György Jovánovice 
György Jovánovics, člen legendárního uskupení Iparterv, je prominentní postavou maďarského neo-
avantgardního hnutí. Od roku 1990 působí jako profesor budapešťské Akademie výtvarných umění. 
přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc; režie: Veronika Müllerová; 19:48; 
 
5. 

Heftlink Josef Čapek 
Poslední tvorba Josefa Čapka 
Dokument pojednává o výtvarné a literární tvorbě  Josefa Čapka po dobu věznění v koncentračním 
táboře.  
přihlašovatel: Památník Karla Čapka ve Staré Huti; režie: Pavlína Petráková Slancová; 26:00; 
 
6. 

Historie a současnost hanušovického pivovaru 
Film provádí návštěvníky Pivovarem Holba a Pivovarským muzeem 
Figuríny sládka a štamgasta z muzea ožívají a jsou hlavními protagonisty filmu o klasické i 
nejmodernější technologii výroby piva. 
přihlašovatel: Pivovar Holba, a.s., Hanušovice; režie: Petr Kvapil; námět a scénář: Petr Konupčík; 
15:19; 
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7. 

Chystá se výstava aneb Co návštěvník nevidí 
Jak může zdánlivý chaos vést k muzejní výstavě 
Film je poděkováním všem, kdo se v Muzeu jihovýchodní Moravy podíleli na přípravě mimořádné 
výstavy Hedvábná cesta. 
přihlašovatel: Muzeum jihovýchodní Moravy, příspěvková organizace; režie: Renata Szoradová; 
02:37; 
 
8. 

Jano Koehler 
„A co uděláte vy? Umyjete si ruce nad stavem světa?“ ptá se mozaika Pilátova soudu každého, kdo 
je ochoten zastavit se a nechat se vtáhnout do příběhu starého dva tisíce let, který je dnes 
aktuálnější než kdy dříve 
Keramická mozaika „Pilátův soud“ od Jano Koehlera představuje světový unikát. Uměleckým výrazem 
a kvalitami snese srovnání s Picassovou Guernicou anebo dílem Andyho Warhola. 
 přihlašovatel: cine4net, s. r. o.; režie: Ondřej Sovík; 72:00; 
 
9. 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě představuje expozice a objekty ve své správě 
přihlašovatel: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace; režie: VideoBrothers 
s.r.o.; 02:24; 
 
10. 

Jindřich Řezbář 
Krátký animovaný film na motivy unikátní středověké kroniky žďárského kláštera 
Film je součástí unikátního projektu moderní audiovizuální expozice s názvem Muzeum nové 
generace na zámku ve Žďáru nad Sázavou. 
přihlašovatel: Muzeum nové generace Zámek Žďár n.S.; režie: Zdeněk Durdil, Radovan Síbrt; 05:02; 
 
11. 

Juraj Turzo – najznámejší palatín v Žilinskej župe! 
Film zachycuje život nejznámějšího uherského palatina Juraja Turza v Žilinské župě 
Netradiční hip-hopové převedení legendy je primárně zaměřené pro mladší publikum, ale z reakcií 
víme, že zaujalo i starší ročníky. 
přihlašovatel: Žilinský samosprávny kraj; 03:15; 
 
12. 

Ladislav Zezula – výrobce lidových hudebních nástrojů ze Skalice 
Dokument o výrobci hudebních nástrojů ze slovenské Skalice a s moravskými kořeny 
přihlašovatel: Záhorské múzeum v Skalici; režie: Peter Michalovič; 08:00; 
 
13. 

Muzejní noc – Slovácké muzeum 2017 
Upoutávka k celostátní akci Muzejní noc, do které se pravidelně zapojuje i Slovácké muzeum 
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Komediální video pozvánka k celorepublikové akci, která zároveň slouží jako pozvánka na 
krátkodobou výstavu Broučci Jana Karafiáta v Galerii Slováckého muzea.  
přihlašovatel: Slovácké muzeum Uherské Hradiště; režie: Pavel Princ; 01:44; 
 
14. 

Muzejníci jinak... 
Ústečtí muzejníci na starých filmech 
Dokument vznikl z archivních filmů ke 140. výročí založení muzea v Ústí nad Labem. Připomíná 
období historie muzea zachycené v době používání filmových kamer na osmimilimetrový film. 
přihlašovatel: Muzeum města Ústí nad Labem; režie: Jiří Matějka; 16:30; 
 
15. 

Muži z aleje mrtvých 
Herec Jiří Dvořák na místech, kde se v roce 1866 odehrála monumentální bitva u Hradce Králové 
Tým režiséra Jakuba Taberyho asistoval při expertize kosterních ostatků z kostnice na Chlumu a 
pokusil se o rekonstrukci posledních okamžiků života jednoho z účastníků boje, jehož lebku uchovává 
v depozitářích muzeum v Hradci Králové.  
přihlašovatel: Česká televize; režie: Jakub Tabery; 52:10; 
 
16. 

Nové tváře Budatínskeho hradu 
Krok po kroku se v hradním areálu daří obnovovat další a ďalší části, které postupně vytvářejí 
krásnější tvář oblíbeného historického místa v Žilině na Slovensku. 
přihlašovatel: Žilinský samosprávny kraj; režie: ; 05:49; 
 
17. 

Preparát slona indického 
Příprava unikátního dermoplastického preparátu slona indického, jediného svého druhu v České 
republice 
Oko kamery snímá nejen náročnou práci preparátorů a dalších odborníků, ale všímá si rovněž mnoha 
dalších zajímavých detailů. 
přihlašovatel: Slezské zemské muzeum; režie: Jiří Pecháček, Kamil Valušek; 18:59; 
 
18. 

Sen biskupa Karla 
Upoutávka nové muzejní aplikace 
Nová zábavná aplikace v tabletu pro rodiny s dětmi v Arcidiecézním muzeu Olomouc. 
přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc; režie: Kamil Zajíček; 01:05; 
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19. 

Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírky 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
Dokumentace průběhu restaurátorských prací v rámci grantového projektu „Historické tapiserie a 
textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace“, EHP-CZ06-OV-1-
038-2014 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje projekt restaurování tapiserií a liturgických textilií 
ze svých sbírek. Autoři a restaurátoři hovoří o přípravě projektu, historii restaurování, postupech a 
průběhu restaurátorských prací. Výsledky prací bylo možné vidět na výstavě Umění restaurovat, 
která proběhla v loňském roce v Muzejním a galerijním centru na zámku Žerotínů ve Valašském 
Meziříčí a v roce 2017 se bude konat její repríza na zámku v Jindřichově Hradci. 
přihlašovatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze; režie: autorský kolektiv zaměstnanců UPM v 
Praze; 11:31; 
 
20. 

Zpracování surového kaolinu 
Dobřanské kaolinové a šamotové závody, Plzeň 
Historický filmový dokument pravděpodobně z 20. let 20. století – postup výroby cihlářských výrobků 
od těžby materiálu ke konečnému výrobku. Dokument zachycuje tehdejší pracovníky, pracovní 
postupy a stroje. Nově sestříhaný přepis 35 mm filmu. Bližší informace o filmu se nedochovaly, film 
byl náhodně nalezen v roce 2015 soukromých rukou. 
přihlašovatel: Národní technické muzeum; 31:14; 
 
 


