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Stovky vzpomínek z Národní kroniky putovaly do Náro dního 
muzea  

Praha /28. 4. 2015/ - N árodní kronika Nadace Charty 77 oslaví v kv ětnu t ři roky 

od svého vzniku. Národnímu muzeu p ři té p říležitosti p ředala p řes čty ři stovky 
přísp ěvk ů – od drobných vzpomínek, po celé kroniky -, které do ní nashromáždili 
pamětníci z Česka i zahrani čí. Národní muzeum je uloží pro budoucí generace.  

Projekt Národní kronika vznikl v kv ětnu 2012. Národní muzeum si od té doby 
převzalo nasbírané pam ěti již podruhé, aby je uložilo ve svých depozitá řích pro 
budoucí badatele jako zdroj informací o naší dob ě. Slavnostní p ředání se 
uskute čnilo v úterý 28. dubna v Národopisném muzeu - Musai onu v Kinského zahrad ě 
v Praze 5 za ú časti zástupc ů Nadace Charty 77 a Národního muzea i autor ů – 
pamětník ů, bez nichž by Národní kronika nebyla. „P ři p ředání jsem si op ět 
uvědomila, jak jsem na „naše“ seniory pyšná. Sednou k počíta či a o svých 
zážitcích a vzpomínkách dají v ědět celému sv ětu,“ říká Božena Jirk ů, výkonná 
ředitelka Nadace Charty 77 (Konto Bariéry, SenSen).  

„Spolupráci s Nadací Charty 77 na projektu Národní kroniky vnímám jako jeden z 
důležitých sm ěr ů, kterým se ubírá Národní muzeum p ři práci s ve řejností. 
Dokumentace velkých i zdánliv ě malých událostí o čima pam ětník ů nám pomáhá 
reflektovat české d ějiny 20. století v širokém kontextu. Nasbíraný mate riál v 
Národním muzeu uchováváme nejen pro další generace badatel ů, ale i pro aktivní 
využití p ředevším v rámci našich výstavních projekt ů,“ dodává generální ředitel 
Národního muzea Michal Lukeš.  

Předání ozdobila p řehlídka historické módy „Elegantní dámou v jakémkol i v ěku a 
ro ční dob ě“, která p ředstavila originální od ěvy z doby od 20. do 60. let 20. 
století. A protože Národní kronika pat ří v Nadaci Charty 77 pod projekt Senza ční 
senio ři (SenSen), oblékly stylov ě historické modely až na výjimky zralé dámy z 
i60 Senior Fashion.  

Národní kronika zárove ň vyhlásila nové téma „S ňatky z lásky a rozumu“, které 
kopíruje téma dvou velkých výstav Národního muzea p ro rok 2016 a díky kterému se 
lidé budou moci na obsahu t ěchto výstav podílet. Do Národní kroniky je možné 
přes stránky www.narodnikronika.cz  uložit vzpomínky na svatební den, svatební 
přípravy, zvyky i naskenovat fotografie či svatební oznámení… Darovat Národnímu 
muzeu je možné svatební šaty, dopl ňky i jakékoliv další p ředměty spojené se 
svatebním rituálem.  

Národní kronika je spole čný projekt Senza čních senior ů Nadace Charty 77 a 
Národního muzea a má ambici stát se nejv ětším archivem malých d ějin – událostí 
každodenního života. Celkem už je v ní uloženo p řes p ůl tisíce p řísp ěvk ů 
nejr ůznější délky i obsahu. Nashromáždily je desítky pravid elných autor ů, v četn ě 
známých osobností. Ale zapojili se i studenti dobro volníci nebo celé školy.  
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Partne ři Národní kroniky: 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Sponzo ři a partne ři akce: 
 
Za lí čení modelek d ěkujeme nezávislé kosmetické poradkyni a vizážistce Tereze 
Nikodémové. Česání modelek zajistilo SOU kade řnické Praha 8 – Karlín. 
 
Za ob čerstvení d ěkujeme Peka řství Moravec. 
 

 
 
 
 
Mediální partner akce: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


