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CNT Zpravodaj 2018 - Co se za rok událo?

Dvě aukce uměleckých děl pro CNT

Rozhovor ředitelky CNT na TV Architect

CNT v Městské knihovně v Praze: Kdo 
jsme a jak naše činnost zapadá do filosofie 
Národních trustů.

CNT uspořádal sérii charitativních koncertů v 
kroměřížském zámku

Děkujeme organizátorům Adolf Loos Apartment a Gallery 
za jejich velkorysost, se kterou darovali tento rok 5 obrazů, 
které byly vydraženy ve dvou úspěšných aukcích ve 
prospěch CNT. Aukcím předcházely privátní předaukční 
výstavy uměleckých děl se sklenkou vína pro přátele a 
donory CNT. Výstavou odborně provedla kurátorka a 
patronka CNT Dr. Irena Žantovská-Murray.

Eva Heyd hovořila v rozhovoru s modedátorem TV 
Architect o své práci fotografky a žurnalistky, o pobytu v 
USA a svém působení v Czech National Trustu ve funkci 
ředitelky. Věnovala se nejzajímavějším projektům CNT 
a svému vztahu k architektuře a památkám.
https://www.tvarchitect.com/video/profilove-video-
eva-heyd/
 

Irena Edwards promluvila v sále Městské knihovny v Praze o kořenech 
Czech National Trustu. Hlavním bodem jejího příspěvku bylo seznámení 
veřejnosti s rolí anglického National Trustu, kterou představuje v 
britské i v celosvětové péči o památky. Vedle toho také vysvětlila význam 
Mezinárodní organizace národních trustů – INTO. Ta soustřeďuje 
více než 70 členů národních trustů a dalších organizací s podobným 
cílem zachránit památky a objekty kulturního dědictví. V jejím rámci 
všichni společně kooperují a vyměňují si know-how, dobrovolníky a 
profesionály. Nejenže je CNT je plnohodnotným členem, ale navíc je 
obrovským úspěchem, že zakladatelka CNT, paní Irena Edwards, byla 
zvolena členkou rady ředitelů národních trustů.
https://www.facebook.com/427191957361672/
posts/1573958829351640/

V letošním roce jsme uspořádali 8 úspěšných koncertů, které byly 
kompletně vyprodány. Výtěžek ze vstupenek putoval na podporu 
moravských projektů – především Hudebního archivu Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži.
Právě z této sbírky čerpali mnozí hudební interpreti. Díky mezinárodní 
účasti hudebníků z Polska, Francie, Anglie a USA (sbor Corona del Mar) 
jsme také mohli divákům představit hudbu téměř z celého světa.
https://www.facebook.com/1448415175468198/
posts/1870696673240044/
https://www.facebook.com/427191957361672/
posts/1762746750472846/
 

Děkujeme všem členům našich rad, poradcům, ostatním dobrovolníkům, našim dárcům, přátelům, 
příznivcům, jelikož bez jejich času a neochvělé podpory bychom nemohli toho tolik dělat pro české dědictví!



Být či nebýt aristokratem se zámkem, který 
potřebuje opravit …..” aneb Telč v Londýně

Working holidays 2018 – mezinárodní brigáda 

Spolupráce Justina Scullyho s kroměřížským 
týmem

Ke 4.výročí založení CNT přivezl Czech National Trust Abroad 
do Londýna fantastickou výstavu o aristokratických rodinách 
hospodařících v Telči (památce UNESCO) a okolí. S pomocí publika 
se rozvinula velmi živá panelová diskuze o roli státu v otázce péče o 
historické památky. Hosté našeho panelu byli: Ben Cowell, ředitel 
organizace British Historic Houses (hrady a zámky v Britanii v 
soukromém vlastnictví), Hrabě Leopold Podstadzky – Lichtenstein, 
potomek rodiny, která vlastnila před příchodem komunismu zámek 
Telč, bývalý generální ředitel NPÚ doc. Josef Štulc a Catherine 
Leonard, generální tajemnice mezinárodní organizace INTO.
 
Následoval raut s českými specialitami a vínem! Akci podporoval náš 
dlouhodobý přítel CzechTourism. Foto: Steven Shone.
https://www.facebook.com/427191957361672/
posts/1704635689617286/
 

V návaznosti na úspěch v jednáních CNT se zahraničním vlastníkem 
této významné historické památky jsme zorganizovali náš výroční 
mezinárodní program Working holidays právě tady. Během jarních 
a letních měsíců se tady uskutečnila celá řada brigád, kterých se 
účastnili domácí čeští dobrovolníci, angličtí dobrovolníci programu 
Working Holidays, brigádníci ze spolku Fabian a lidé z města, jsme 
toho hodně dokázali. Vyčistili jsme okolí zámku, odstranili nálety, 
odvezli letité odpadky, vyklidili nádvoří, zavedli do objektu vodu 
novou přípojkou a spravili vstupní cestu na mostě. Zámek zazářil a 
vrací se naděje, že se jeho osud obrací k lepšímu.

V prostoru parku se pak konala
slavnost Den s královnou Johankou,
jejíž letošní ročník je považovaný za zatím nejúspěšnější.
 

Justin Scully, jeden z nejvíce zkušených andinspirativních 
komerčních managerů anglického National Trustu se zastavil 
na 2 dny v Kroměříži, aby vedl CNT workshop o možnostech, 
jak udělat památky profitablilní. Během své cesty se také 
podíval, jak pokračujeme s našim pilotním projektem ve 
Zdislavicích. Jsme velice rádi za jeho skvělý feedback a 
máme konkrétní plány naší budoucí spolupráce. Co jsme 
nestihli ukázat Justinovi na zemi, mohl si prohlédnout z 
ptačí perspektivy – díky letadlu našeho přispěvovatele pana 
Kořínka!



Studijní pobyt dobrovolnice CNT ve Fountains 
Abbey and Sudley Royal 

Práce Ireny Edwards oceněna na Velvyslanectví ČR 
v Londýně

Jana Schiebertová, manažerka Vratislavského paláce v Praze a aktivní dobrovolnice CNT 
strávila na pozvání anglického National Trustu 3 týdny pracovního a studijního pobytu ve 
Fountains Abbey and Studley Royal (památka UNESCO) v Yorkshire.  Manažerem  Fountains 
Abbey, významného a obrovského historického komplexu zámku a zahrady je Justin Scully, 
bývalý komerční manažer National Trustu. Justin je velkým přítelem CNT.

Velice nás potěšilo, že naše zakladatelka a předsedkyně Irena Edwards 
dostala Diplom za výjimečný přínos v rozvoji vztahů mezi Velkou 
Británií a Českou republikou. Diplom převzali od českého velvyslance 
Libora Sečky na slavnosti na Velvyslanectví České republiky v Londýně 
v Irenině nepřítomnosti generální tajemnice INTO paní Catherine 
Leonard a členka správní rady CNTA, paní Zuzana Princová. Všichni v 
CNT jsme nesmírně hrdí!

https://www.facebook.com/142655282424707/
posts/1805787656111453/

Oslavy sto let výročí vzniku Československa v CNT – 
Lístek do Nového světa

https://www.facebook.com/489951968174458/
videos/1915018761909256/ 

Hlavní projekt roku 2018, jehož kurátorkou byla naše ředitelka 
Eva Heyd, byl zahájen 20. září v pražské Werichově vile na 
Kampě starostou Prahy 1, Oldřichem Lomeckým a americkým 
kulturním atašé Ericem Blackem. Náš patron Jaroslav Švecený 
hrál svou vlastní skladbu na téma Bohuslava Martinů, skupina 
Modrá Synkopa pokračovala se swingovými melodiemi roku 1930. 
Ústředním osou tohoto projektu byla velkolepá venkovní výstava 
v parku Kampa.

Vernisáž zahájila čtrnáct dní přednášek, projekcí a koncertů 
týkajících se 16 umělců, mezi něž patřili Jiří Voskovec a Jan 
Werich, Jaroslav Ježek, J.J. Polívka, Thomas Messer, Ladislav 
Sutnar, Paul Fierlinger, Alexander Hackenschmied, Hugo Haas, 
Adolf Hoffmeister, Oldřich Royce a další. Projekt, který zahrnoval 
18 programových akcí a šest výstav byl realizován na různých 
významných místech Prahy 1 a byl podpořen Ministerstvem 
kultury ČR, velvyslanectvím USA a MČ Praha1. Našimi partnery 
byly nejvýznamnější české i americké kulturní instituce.
 

Program všech akcí: https://www.czechnationaltrust.org/wp-content/
uploads/2018/09/Listek_program_f.pdf
 
Knihu k projektu Lístek do Nového světa je možné zakoupit zde: https://m.
kosmas.cz/knihy/250871/listek-do-noveho-sveta-ticket-to-the-new-world/
 
https://www.facebook.com/100003859685880/
posts/1146253528846626/



Týmový pracovní víkend na zámku

Pan a paní Bartoňovi z Dobenína a krásný zámek v Novém Městě nad 
Metují byli fantastickými hostiteli správní rady a výročního týmového 
pracovního víkendu Czech National Trustu. Určitě se vrátíme pomoci 
s nějakým místním projektem! Víkendu se zúčastnili také členové 
dorozčí rady, patroni a dobrovolníci. Uvítali jsme dva nové členy správní 
rady: architekta Víta Lukase a Kristýnu Kottovou. Prodebatovali jsme 
naše strategické plány na další rok a zúčastanili skvělého workshopu o 
ekonomických předpokladech našich projektů, který vedl náš patron 
doc. Jiří Patočka. Vřelé díky také patří Ondrovi Daňkovi, kastelánovi a 
členovi naší správní rady za skvělou organizaci! Týmova večeře v zámecké 
restauraci zakončila bezvadný a plodný víkend. Určitě to zopakujeme.
https://www.facebook.com/427191957361672/posts/1682361468511375/
 

Studie k Rožmitálu: Jak vést zámek a neztratit kalhoty

Studenti VŠE oboru Arts management pod vedením doc. Jiřího Patočky a 
PhDr. Zuzany Malcové spolupracují s CNT na tomto důležitém projektu - 
podílejí se na vypracování návrhu investiční studie praktického finančního 
využití Rožmitálského zámku. 
Více než 30 studentů se svými profesory si přijeli detailně prohlédnout 
nejen zámek, ale i město Rožmitál pod Třemšínem, jeho okolí a ostatní 
turistické atrakce jako např. barokní kostel, kde hrál Jan Jakub Ryba, 
jezuitskou kolej v nedaleké Březnici, cvokařské muzeum a zámeček 
Vacíkov, aby si ujasnili, jaké možnosti nabízí místní region, z čeho je 
možné čerpat a na co navázat při řešení strategie pro Rožmitálský zámek.
https://www.facebook.com/427191957361672/posts/1669033106510878/

Symbolické zasazení Lípy svobody na oslavu 
100. výročí vztahů mezi USA a ČSR

Partnerství s Prague College přináší ovoce 

Na pozvání ředitelů Amerických přátel České republiky (AFoCR) a na 
oslavu 100. výročí vztahů mezi USA a ČSR jsme se zúčastnili slavnostního 
zasazení lípy svobody u pomníku prezidenta Woodrowa Wilsona v Praze. 
Účastníky akce byli Steven King, americký velvyslanec v České republice, 
ředitelé AFoCR, MgA Eliška Kaplicky- Fuchsová, zastupitelka Magistrátu 
hl. m. Prahy, Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1; Michael Žantovský, 
ředitel knihovny Václava Havla a bývalý velvyslanec v USA, Irena 
Edwards, předsedkyně CNT a Eva Heyd, ředitelka CNT. 
https://www.facebook.com/427191957361672/posts/1669033106510878/

Spojení se studenty Prague College přineslo několik skvělých nápadů, díky 
kterým bychom mohli pomoct mnohým chátrajícím památkám. Nápady 
budeme dále spolu s vybranými studenty rozvíjet do konkrétnějších 
marketingových strategií.

Moc děkujeme všem studentům, kteří se zapojili, i Prague College a 
těšíme se na výsledky.

https://www.facebook.com/427191957361672/posts/1574110429336480/

Rozhlasovou reportáží roku se stal příběh o CNT

Rozhlasový dokument Aleny Blažejovské o CNT získal 1. cenu v rozhlasové kategorii soutěže PRIX NON PEREANT – 
Média na pomoc památkám.
Byl poprvé odvysílaný na stanici ČRo Dvojka na podzim minulého roku, znovu si jej můžete poslechnout zde:
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/1766775



Malé projekty pražských ulic

Za rok 2018 jsme opět pokročili v našich drobných projektech v ulicích Prahy. Největší pokrok 
zaznamenaly tyto drobné poklady ve veřejném prostoru Prahy:

Diamant - pomohli jsme nájemcům proluky Diamant získat 
grant od OF a v současné době je již zčásti opraven kubistický rám 
spojující dům Diamant a kostel Nejsvětější trojice. Úspěšně jsme 
přesvědčili Magistrát Prahy, aby zrestauroval barokní sochu.

Replika Gutfreundovy plastiky - projekt repliky je hotový, 
vyjádření památkářů k projektu kladné, část financí přislíbeno od 
majitelů budovy. Hledáme další finance, budou o nich pokračovat 
jednání s potencionálními sponzory.

Meterologické sloupky - přístroje jsou hotové, jednání a 
projekt o přestavbě existujících elektroinstalací uvnitř sloupků, 
které nejvíc brzdily celý projekt jsou téměř u konce. Dejvický 
sloupek by se měl nyní opískovat, zámečník je připraven 
instalovat nová dvířka, přístroje a hodiny.

Pilotní projekt Zdislavice 

Co se dělo kolem 

Rekonstrukce terasy hrobky pokračuje - obnova repase kamenných prvků 
je téměř dokončená mistrem kameníkem. Hotové pískovcové sloupky jsou 
deponovány na zámku ve Zdislavicích kde čekají na jaro, kdy se pustíme do 
úpravy povrchu terasy s pomocí stavební firmy pana Soukeníka a do osazení 
kamenných prvků. Zatím jsme odstranili betonové schody ze 1960/70, 
které tam nepatří a začínáme projektovat s pomocí člena správní rady pana 
architekta Víta Lukase zastřešené zázemí pro dobrovolníky.
Na oba projekty využíváme grant našeho podporovatele - Nadačního fondu 
Avast - velice děkujeme.  

Na pozemku pilotního projektu proběhlo během roku několik úspěšných 
akcí mezi nimi komentované prohlídky parku a hrobky s kaplí, odborné 
přednášky, akce pro děti z místních škol a knihoven, program “Víkendy 
otevřených zahrad a několik pracovních víkendů – takto hodláme nadále 
pokračovat! 
Také kooperujeme s našim sousedem, vlastníkem Zdislavického zámku, 
kde jsme společně zorganizovali v létě úspěšnou módní přehlídku secesního 
oblečení. Výtěžek byl věnován na opravu hrobky Marie von Ebner-
Eschenbach – všem velmi děkujeme.
https://www.facebook.com/KnihovnaVyskov/videos/10156548094738417/

Spolupráce s DELTA Legal

Nesmírně si vážíme podpory DELTA legal, advokátní kanceláře, jež je věrným partnerem Czech National Trust již od jeho 
vzniku. „DELTA legal se podílí na našich projektech s maximálním nasazením a entuziasmem, její právní služby jsou té 
nejvyšší kvality. A jelikož poskytuje právní poradenství ve všech oblastech civilního práva, v České republice i na Slovensku, 
můžeme se na ně vždy spolehnout, ať řešíme cokoliv.“ doplňuje Irena Edwards, předsedkyně správní rady.

„V DELTA legal jsme pyšní, že můžeme spolupracovat právě s CNT a přispět ke zlepšení povědomí o českém kulturním 
dědictví“, podotýká Pavel Fára, partner v DELTA legal. „Naši právníci si uvědomují důležitost sociální a profesní 
odpovědnosti k potřebám naší společnosti, kultury a životního prostředí. Proto se snažíme dlouhodobě věnovat část naší 
praxe i pro-bono aktivitám a pomáhat osobám v obtížných životních situacích a neziskovým či charitativním organizacím”.



Prosíme, nezapomeňte na nás a podpořte opětovně naše úsilí!
Projekty můžete podpořit finančně, profesně nebo svou prací.  

Klikněte na knoflík “Chci se zapojit” na  www.czechnationaltrust.org

http://www.darujme.cz/projekt/1201100

Můžete přispět finančním darem online na 

Detaily našich účtů:

Pokud fandíte určitému projektu, pak je možné volit:

https://paypal.me/CNTAbroad

CNT obecný účet - 261324687/3300

Památník ve Zdislavicích - účet č. 270781337/0300
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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




