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Unikátní výstava Akademie věd ČR
navštíví 24 měst republiky
Věděli jste, že Tomáš Garrigue
Masaryk neměl rád ceremoniály? Nebo
že byl naopak velkým příznivcem technického pokroku? To a mnohem více se
dozvíte na jedinečné výstavě Akademie
věd ČR „Republika československá
1918–1939“, která bude ve dnech 3. 9. –
29. 11. 2018 putovat republikou. Zastaví se ve 24 městech vždy zhruba
na měsíc a na 14 panelech nevšední formou představí dosud nepříliš známé
okolnosti a fakta ohledně vzniku a vývoje Československé republiky, její vzestupy, pády a významné milníky. Výstava
bude vždy umístěna na dobře přístupném veřejném místě a vstup na ni bude
zdarma.
Slavnostní vernisáže s bohatým
tematickým programem se uskuteční
v pátek 7. 9. v Brně a v sobotu 27. 10.
v Praze. Těšit se můžete například
na přednášky vědců z ústavů Akademie
věd ČR, koncert Ostravské bandasky
nebo taneční vystoupení. Speciální program je připraven také pro rodiny s dětmi. Vernisáže budou veřejnosti přístupné vždy od 13:00 do 17:30 hodin.
Po celou dobu trvání výstavy se
můžete zapojit do soutěže: při její
návštěvě pořídíte fotografii, kterou poté
s hashtagem #republikaceskoslovenska
umístíte na svůj Instagram. Můžete
vyhrát například pobyt pro dva v prvorepublikovém hotelu, předplatné historického časopisu, projížďku dobovým
automobilem nebo knihy o první republice. Přesná pravidla soutěže a všechny
důležité informace naleznete na oficiální
webové stránce této streetartové výstavy www.republikaceskoslovenska.cz.
Další zajímavosti i ze zákulisí pak
na Facebooku @republikastreetova.
Autory výstavy jsou Masarykův
ústav a Archiv AV ČR a Středisko společných činností AV ČR. Akce vznikla
na základě finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci projektu Společné
století.

Talíř vyrobený k výročí narození
prezidenta T. G. Masaryka ze
soukromé sbírky.
Paradoxem je, že sám žádné
ceremoniely ani oslavy neměl
rád a nevyhledával je.

T. G. Masaryk chtěl vybudovat republikánskou demokracii, založenou na
neokázalosti. Stále opakoval, že jeho veškerý prezidentský ceremoniel
jsou prosté způsoby slušnosti, pozdrav dobrý den a pevný stisk ruky.

u n i k á t n í v ýs tava a k a d e m i e v ě d č r
ZÁŠTITU NAD VÝSTAVOU PŘIJAL PŘEDSEDA VLÁDY

Od 3. 9. do 29. 11. 2018
AUTOŘI VÝSTAVY:

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., PhDr. Pavel Horák, Ph.D., Mgr. Pavel Fabini

ve 24 městech Čr
Vstup zdarma

www.republikaceskoslovenska.cz
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VýstaVa Vznikla za podpory Úřadu Vlády Čr
V rámci projektu spoleČné století
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Místa a data konání na

www.republikaceskoslovenska.cz
@republikastreetova

Na oslavu národem milovaného prezidenta se skládaly i skladby
(zde a nahoře vpravo).

Dobový plakát s heslem Masarykovy mravní autority „Pravda vítězí!“
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