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MOŽNOSTI 
ÚSPOR  
a hledání zrojů  
pro financování 
obnovy památek

Projekt MÁME VYBRÁNO se od roku 2012 

věnuje financování památek. Jeho součástí je 

konference a soutěž veřejných sbírek na kulturní 

dědictví. Šestý ročník se konal 30. května 2017 

v dominikánském klášteře v Praze.



KONFERENCE 
30. KVĚTNA 2017

ZAHÁJENÍ

Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
Filip Štěpán Boháč, Řád bratří kazatelů, dominikánský klášter

Význam stavebněhistorického průzkumu a možnosti úspor při obnově památek
Petr Macek, Národní památkový ústav

Dotace na obnovu památek
Dagmar Koželuhová, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Místní akční skupiny a jejich pomoc při obnově památek
Jaroslava Saifrtová, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Benefiční koncert a další aktivity pro financování oprav významných hrobů
Oldřiška Dvořáčková, Správa pražských hřbitovů

Nové formy dárcovských SMS zpráv pro podporu obecně prospěšných aktivit
Irena Fodorová, Nadace Jedličkova ústavu

Portál filantrop.cz – firmy pomáhají neziskovým a příspěvkovým organizacím
Andrea Kosařová, filantrop.cz

Kampaň Pivo PROPAMÁTKY
Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

PANELOVÉ DISKUZE

I. Stavebněhistorické průzkumy
Libor Honzárek, Michal Patrný, Kateřina a Tomáš Skalíkovi 
moderátor: Jan Pešta

II. Benefiční aukce
Michaela Kreuterová, Dagmar Petrovická, Jana a Marek Roštíkovi 
moderátor: Jakub Vopelák

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VEŘEJNÝCH SBÍREK NA PAMÁTKY





POMÁHÁME  
ŠÍŘIT OSVETU 
A PŘÍKLADY  
DOBRÉ PRAXE

ˇ

Pořadatelem projektu MÁME VYBRÁNO  
je nezisková organizace Institut pro památky 
a kulturu, o.p.s., která provozuje portál  
PROPAMÁTKY, pořádá konference o obnově 
a využívání památek, nabízí poradenství při  
financování projektů v oblasti obnovy kultur-
ního dědictví a představuje zajímavá místa 
v rámci putovní výstavy.

www.instituteu.cz

v péči o kulturní 
dědictví.



POŘADATEL 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Putim 71 | Husovo nám. 1451, 397 01 Písek
Telefon: 732 533 033
E-mail: info@instituteu.cz
www.instituteu.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ZÁŠTITA A SPOLUPRÁCE: 

Motiv pozvánky na konferenci MÁME VYBRÁNO 2017 | Foto: Jan Bartoš 

Zajímá vás, jak financovat opravy památek z jiných než dotačních zdrojů? Chcete se inspirovat
příklady úspěšných veřejných sbírek nebo diskutovat s pořadateli crowdfundingových kampaní?
Zvažujete, zda uspořádat benefiční akci, která pomůže získat potřebné finance?

Zúčastněte se konference, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci  
s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Téma konference je zaměřeno na:

FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK 
KDE: KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ V PRAZE

KDY: 31. KVĚTNA 2016

Všichni účastníci jsou zváni na vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek na památky v České 
republice, které proběhne po ukončení konference. Více informací na www.mamevybrano.cz.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

SPOLUPRÁCE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Zajímá vás, jak  nancovat opravy památek z jiných než dotačních zdrojů? Chcete se inspirovat 
příklady úspěšných veřejných sbírek nebo zapojením studentů a absolventů při obnově památek? 
Potřebujete se více dozvědět o stavbě varhan, jejich restaurování a  nancování?

Zúčastněte se konference, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci 
s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Téma konference je zaměřeno na:

FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK
KDE: KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ V PRAZE
KDY: 2. ČERVNA 2015

Účastníci konference jsou zváni na vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek na památky v České 
republice, které proběhne po ukončení konference. Více informací na www.mamevybrano.cz.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

SPOLUPRÁCE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 


