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MĚSTA A OBCE PRO PAMÁTKY – MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., provozovatel portálu PROPAMÁTKY a přidružený člen 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dlouhodobě pomáhá šířit osvětu 
a příklady dobré praxe v oblasti péče o památky. Prostřednictvím svých projektů informuje, 
vzdělává a propojuje aktivity související se zachováním, obnovou a využíváním kulturního 
dědictví v České republice. 
 
Naše redakce nabízí městům a obcím spolupráci ve formě celoroční mediální podpory jejich 
aktivit, které se týkají obnovy, financování a využívání kulturního dědictví. Součástí je: 

– PUBLIKOVÁNÍ INFORMACÍ V ČASOPISU PROPAMÁTKY  

Města a obce mohou prezentovat informace o obnově, využívání a financování památek 
včetně fotografie v časopisu PROPAMÁTKY ve stálé rubrice Informace z měst a obcí. 
Informace jsou připravovány ve spolupráci s redakcí. Časopis vychází 4x ročně 
a je distribuován po celém území republiky vedoucím pracovníkům Ministerstva kultury, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Národního památkového ústavu, zástupcům krajů 
a biskupství, odborných asociací, komor, sdružení, spolků a také účastníkům konferencí, 
seminářů a workshopů souvisejících s péčí o památky. 

– MEDIÁLNÍ PROSTOR VE ZPRAVODAJSTVÍ PORTÁLU PROPAMÁTK Y 

Města a obce mohou v průběhu roku informovat o svých aktivitách při obnově, financování 
a využívání památek. Zprávy jsou připravovány ve spolupráci s redakcí portálu, která zajistí 
jejich publikování ve zvoleném termínu. Portál PROPAMÁTKY je jediným denně aktualizo- 
vaným zdrojem informací v oblasti dotací a veřejných sbírek týkajících se kulturního dědictví 
v České republice. Na odborné úrovni zajišťuje zpracování a publikování informací včetně 
jejich medializace v týdenním e-mailovém zpravodaji a na sociálních sítích. 

– ČASOPIS PROPAMÁTKY  

Města a obce, které se rozhodnou pro uvedenou mediální spolupráci, navíc zdarma získají 
časopis PROPAMÁTKY, a to každé čtvrtletí ve zvoleném počtu pro zaměstnance úřadu, 
pracovníky památkové péče, členy rady nebo zastupitelstva, návštěvníky knihoven 
a informačních center, zástupce místních spolků, majitele památek apod. 

PODMÍNKY MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

Smlouvu o mediální spolupráci je možné uzavřít objednávkou, cena je 1 210 Kč za každé 
čtvrtletí, celkem tedy 4 840 Kč za rok. Objednávku i případné dotazy vyřizuje ředitel Institutu  
pro památky a kulturu, o.p.s., Ing. Aleš Kozák: ales.kozak@instituteu.cz, 732 533 033. 

Redakce internetového portálu PROPAMÁTKY je sociální podnik a zaměstnává redaktorky 
a redaktory se zdravotním hendikepem. Města a obce, která se rozhodnou mediálně 
spolupracovat s redakcí portálu, tak zároveň podpoří i zaměstnávání lidí s hendikepem. 


