
 
 
 
Rok 2017 - jaký byl? 
 
 
Úspěšná fundraisingová akce na Rakouském 
velvyslanectví  
 
Rakouský velvyslanec v České republice Dr. 
Grubmayr hostil v květnu ve své rezidenci večer 
na podporu CNT and našeho projektu hrobu a 
kaple moravsko-rakouské spisovatelky a 
filantropky Marie Ebnerové z Eschenbachu. 
Přes devadesát návštěvníků - patronů, dárců i 
dobrovolníků - nám přišlo popřát úspěch. Mezi 
hosty byli velvyslankyně Velké Británie Jan 
Thomson, Catherine Leonard z INTO, Eda Kučera z Avastu, Magda Souček z 
E&Y, Milan Šimonovský ze Sigmy, Petr Palička z Penta Investment i zástupci 
Zlínského kraje. Výsledek v hodnotě okolo 400 000 Kč zahrnoval hotovost, 
finance na projekty i různé druhy pomoci. Skvělý večer byl organizován s 
podporou londýnské organizace CNTA (Czech National Trust Abroad). Vřelé 
díky všem našim dárcům! 
 
 
Ohrožená Beniesova vila a Cibulka 
 
Každé dva roky obrací World Monuments fund 
(WMF) pozornost k unikátním památkám ve 
světě, které jsou nějakým způsobem ohrožené, a 
podporuje je. CNT odpověděl na tuto výzvu a 
podal jako návrh na seznam sledovaných 
památek kubistickou Beniesovu vilu - dílo 
architekta Emila Králíčka a Cibulku, park v 
anglickém stylu se zahradními stavbami na okraji Prahy - místo, jehož historie 
sahá do 14. století. Přestože projekty nebyly nakonec na WMF seznam 
zařazeny, zvýšila se o nich povědomost. CNT pokračuje v hledání pomoci a 
spolupracuje s místními dobrovolnickými skupinami i s majiteli Beniesovi vily 
v procesu rekonstrukce. 
 
 

	

	



"JustGiving" kampaň na podporu návštěvnického centra 
ve Zdislavicích a partnerství s fakultou architektury 
ČVUT v Praze  
 
CNTA zorganizoval úspěšnou fundraisingovou 
kampaň na přestavbu skleníku z počátku 19. století, 
nacházejícím se na pozemku našeho pilotního 
projektu, na malé návštěvnické centrum. Získali jsme 
zhruba polovinu potřebných peněz a doufáme, že 
zbytek se vybere již v místě. Architektonický projekt 
rekonstrukce, který by měl být vypracován jako 
závěrečná práce skupiny studentů z pražské fakulty 
architektury, se stane součástí již existujícího návrhu rekultivace dvou hektarů 
původního anglického parku okolo hrobky. 
 
 
CNTA přivezl do Londýna výstavu českého 
architektonického kubismu  
 
Výstava byla otevřena v červnu u příležitosti oslavy 3. 
výročí od založení CNT. Na téma kubismus v české 
architektuře a umění hovořil historik Zdeněk Lukeš. 
K večeru patřil také jazz band, italské pochoutky a 
víno ze známé restaurace Portobelo (jeden z našich 
sponzorů). Akce byla podpořena oranizací Czech 
Tourism - vřelé díky! - a přišlo na 90 hostů. Také pro pražské projekty se 
vybrala částka, která jistě pomůže. 
 
 
CNT na kongresu na Bali   
 
Irena Edwards a Eva Heyd se v září zúčastnily 
kongresu Mezinárodní organizace národních 
trustů INTO na Bali, organizovan0ho indonéskou 
vládou. CNT tu byl poprvé zastoupen jako 
plnohodnotný člen INTO. 110 účastníků z 50 zemí 
si vyměnilo zkušenosti v oblastech kulturního 
dědictví, obchodního plánování, fundraisingu, 
otázek členství, podpory nově ustanovených trustů, udržitelnosti, právní 
problematiky a změny klimatu. Především se zde však navazovaly kontakty, 
nabízela vzájemná pomoc, konkrétní spolupráce na projektech, internshipy a 
know-how. Naše předsedkyně správní rady I. Edwards zde byla zvolena jako 
jeden z členů vedení INTO. 
 
 
 
 
 

	

	

	



Co se dělo v Praze? 
 
Suchardův náhrobek    
 
CNT se v červenci zapojil do projektu Správy 
pražských hřbitovů, který nabízí k adopci náhrobky 
významných osobností české historie od 
uznávaných umělců. CNT se rozhodl adoptovat 
hrob malířky Marie Dostálové - krásný náhrobek je 
dílem českého sochaře Stanislava Suchardy. Naši 
dobrovolníci provedli první očištění hrobu a 
plastiky - ke konečnému restaurování dojde v příštím roce. 
 
 
Gutfreundova socha    
 
Během léta jsme připravovali projekt repliky 
Gutfreundovy plastiky, která by měla být 
navrácena na střešní atiku Škodova paláce. 
Kromě jednání s vlastníkem budovy probíhala 
také příprava na konstrukci samotné plastiky. 
Byl vyfotografován existující model a na jeho 
základě pořízena vizualizace, stanoveny rozměry, materiál a váha nového 
objektu. Umělec, který se bude provedením zabývat, připravil finanční 
rozpočet. 
 
 
Working Holidays    
 
V týdnu od 20. do 27. srpna 2017 jsme v Praze 
přivítali skupinku deseti dobrovolníků z Anglie a 
Irska, kteří se zapojili do programu CNT s 
názvem Working Holidays. Pracovali ve 
Strahovském lesoparku, kde nejen perfektně 
vyčistili poustevny a okolní stráně, ale také 
rozšířili cestičky, a navíc objevili kamenná 
sedátka vytesaná do pískovcových kamenů, o nichž nikdo netušil, že existují! 
Dopisy účastníků svědčí o tom, že byli nadšeni Prahou i doprovodným 
programem, který pro ně CNT připravil. 
 
 
Partnerství s Prague College   
 
V září uzavřel CNT partnerství s prestižní 
soukromou vysokou školou Prague College, která 
nabízí britské studijní programy. V současné 
době se studenti oddělení umění a designu věnují 
přípravě marketingové strategie CNT s použitím 
nových online nástrojů jakou jsou videa, blogy a 
mikrostránky. Zaměřují se také na strukturu 

	

	

	



webových stránek CNT. Druhá fáze studentské práce bude spočívat ve 
vybudování kampaně ke zvýšení povědomí o značce pomocí efektivního 
copywritingu, sloganů, taglinů a propagačních videí. 
 
 
Meteorologické sloupky    
 
Meteorologické sloupky v Havlíčkově ulici a na 
Vítězném náměstí se nachazejí v přípravné fázi 
rekonstrukce. Ve spolupráci s CNT vypracoval 
pražský magistrát projekt na opravu vnějších 
schránek sloupků z umělého kamene a řeší 
situaci elektrických přípojek. CNT, který se za 
sponzorské podpory Penta Investments zabývá 
především otázkou vnitřního zařízení, zadal 
výrobu replik meteorologických přístrojů. S 
Českým meteorologickým ústavem byla uzavřena dohoda o přísunu 
specifických dat. CNT se rovněž podílel na přípravě knihy o meteorologických 
sloupcích v rámci celé republiky, kterou vydá ČSAV. 
 
 
Pražské kašny    
 
CNT se angažuje v otázce několika pražských 
kašen. V případě kašny, která přiléhá ke kostelu 
Nejsvětější trojice u Králíčkova domu Diamant, 
je v řešení právní otázka majitele. Kašna na 
Jiráskově náměstí již majitele konečně našla a 
také bylo zjištěno, že je stále funkční. Samotná 
rekonstrukce by mohla začít příští rok. CNT 
spolupracuje se Spolkem občanů a přátel Malé Strany a snaží se zjistit podobu 
kašny, která kdysi stávala v dolní části Malostranského náměstí. 
 
 
Geodetická věžička Ládví     
 
Ve spolupráci se skupinou Neolokátor.cz se 
snažíme o aktivizaci geodetické věžičky v 
pražském Ládví. Stavba je jednou z devíti 
zděných zeměměřičských věží v České republice 
z 30. let 20. století. Usilujeme o to, abychom 
zpřístupnili toto místo veřejnosti a umožnili tak 
návštěvníkům obdivovat nejen architektonické 
řešení této ojedinělé stavby, ale také mimořádný 
výhled do dalekého okolí Prahy. V současné době probíhají jednání s 
ministerstvem vnitra - nájemcem věžičky, o odstranění antén a zařízení, které 
znemožňují otevření místa pro veřejnost. 
 
 
 

	

	



Lístek do Nového světa     
 
Tak se jmenuje projekt, kterým připomeneme 
jedinečné osudy a činnost lidí z českého 
uměleckého prostředí, kteří byli nuceni na 
počátku druhé světové války odejít do USA a 
významně ovlivnili tamní kulturní scénu. 
Patří k nim nejen Jiří Voskovec a Jan Werich, 
ale také celá řada výtvarných umělců, 
architektů, filmařů, novinářů. Série výstav, 
přednášek, promítání a koncertů, soustředěná do různých lokalit na Malé 
Straně a Starém Městě, se uskuteční koncem září a začátkem října 2018. 
Projekt podpořilo Velvyslanectví USA a na jeho přípravě se podílí řada 
českých a amerických institucí. 
 
 
Co se dělo na Moravě? 
 
 
Pilotní projekt Zdislavice     
 
Od začátku roku 2017 se pracovalo na 
rekonstrukci terasy hrobky - obnova a 
repase kamenných prvků byla zadána 
kamenickému mistrovi Petru Novákovi ze 
Zlechova. Podařilo se dohledat většinu 
původních pískovcových sloupků, našla se i 
část původní kamenné dlažby.  Použitelné 
kamenné prvky budou restaurovány a 
vráceny zpět na své místo, ty, které jsou nevratně poškozeny, budou 
nahrazeny nově vyrobenými replikami. Mezery mezi sloupky uzavře kované 
zábradlí v provedení, které odpovídá původnímu vzhledu. Na rekonstrukci 
využíváme grant od Nadačního fondu AVAST ve výši 1 milionu Kč. 
 
 
Hortus Magicus     
 
CNT byl letos hlavním organizátorem 4. 
ročníku barokního festivalu Hortus Magicus 
v překrásné Květné zahradě v Kroměříži. 
Během dvou záříjových dnu měli stovky 
návštěvníků nejen možnost objevovat 
prostory libosadu, ale bavit se při dobových 
hrách, divadelních představeních, 
koncertech, na koňských baletech, vyzkoušet 
si historické kostýmy a procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové 
v časech baroka. Vrcholem události bylo taneční představení zahraničního 
souboru Plaisirs de Musique zakončené fantastickým barokním ohňostrojem. 
Festival bylo možné uskutečnit díky Podpoře pro památky UNESCO MK ČR. 
 

	

	

	



 
Víkend otevřených zahrad a provoz u hrobky Marie 
Ebner z Eschenbachu 
 
V polovině června přišlo v rámci Víkendu 
otevřených zahrad do zdislavického parku okolo 
80 návštěníků. Provázeli jsme je hrobkou, kaplí, 
parkem a se svolením majitele také přírodně-
krajinářským parkem zdislavického zámku. Se 
stejnou aktivitou počítáme i do příštího roku. 
Během dalších víkendových dnů jsme v hrobce s 
kaplí přivítali na 500 návštěvníků. V roce 2018 
počítáme v měsících od května do září s rozšířením 
nabídky prodeje suvenýrů, turistických známek, 
apod. Dobrovolné vstupné vybíráme do 
pokladničky, ze které následně putuje přímo na sbírkový účet sloužící k 
obnově hrobky. 
 
 
Údržba parku    
 
V sezóně nám opět významně pomohl skvělý 
terénní mulčovací traktor Starjet Goliath, 
sponzorsky zapůjčený firmou SECO z Jičína. 
Díky této pravidelné údržbě se začínají 
přirozeně obnovovat travní porosty, potlačuje 
se růst náletových dřevin a prosvětlují se 
podrosty pod stromy. Obrovsky nám také 
pomáhají dobrovolníci - zorganizovali jsme 
několik brigád z řad místních příznivců CNT, studentů Arcibiskupského 
gymnázia Kroměříž a skvělé mezinárodní party z pražské pobočky firmy eBay. 
Postupně se tak propracováváme i k obtížně přístupným dolním partiím 
původní okrasné zahrady. 
 
 
Slow TV    
 
Připravujeme Literární stezku, která bude 
připomínat literární činnost a moravský 
pobyt Marie Ebnerové z Eschenbachu. V této 
souvislosti byl natočen speciální program pro 
internetovou Slow TV, jenž běžel v přímém 
přenosu 1.11.2017 pod názvem Za křovím 
Hříběcích hor. Naši moravští dobrovolníci 
procházeli společně s moderátorem, jenž měl 
kameru připevněnou k batohu, krajinou kolem Zdislavic a vyprávěli příběhy 
spojené s životem Marie Ebnerové a se zdejší půvabnou přírodou. 
 
 
 

	

	

	



Veřejné sbírky     
 
Pokračujeme v aktivním získávání 
prostředků na projekty, které CNT podporuje 
zřízením veřejných sbírek. Na záchranu 
Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě v 
Kroměříži, památce UNESCO, bylo v 
letošním roce vybráno přes 30,000 Kč. Na 
restaurování cenného notového rukopisu 
skladatele Georga Muffata v Kroměřížském hudebním archivu jsme poukázali 
10,000 Kč. Na účtu sbírky na obnovu hrobky s kaplí a vybudování památníku 
Marie von Ebner z Eschenbachu ve Zdislavicích je již více než 110,000 Kč - 
většina prostředků pochází z přímých darů a z dobrovolného vstupného 
návštěvníků. Toto je navíc k velkorysému daru 1 milionu Kč od Nadačního 
fondu AVAST. Na vybudování návštěvnického centra a základny pro 
dobrovolníky získala naše sesterská organizace CNTA svými mezinárodními 
aktivitami přes 2,000 liber, tedy téměř 60,000 Kč. 
 
 
 
 
 
CNT v Českém rozhlase     
 
Chcete-li si poslechnout celý pořad o činnosti CNT, který vysílal Český rozhlas 
14.11. můžete ho najít v rozhlasovém archivu zde. 
Prosíme, nezapomeňte na nás a podpořte opětovně naše úsilí! Projekty 
můžete podpořit finančně, profesně nebo svou prací. 
  
 
Detaily našich účtů: 
 
CNT  obecný účet: 261324687/3300 
 
Pokud fandíte určitému projektu, pak je možné volit: 
 
Památník ve Zdislavicích - účet č. 270781337/0300 
 
Sbírka Čínský pavilon - účet č. 270472892/0300 
 
Kroměřížský hudební archiv - účet č. 274955736/0300 
 
Návštěvnické centrum - účet č. 280495377/0300 
 
Pražské projekty - účet č. 280495094/0300 
 
Můžete také přispět finančním darem na účet CNTA vedeného u PayPal. 
 
	

	


