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V Praze dne 15. prosince 2017

Váženízástupci médiI

dovo|te, abych Vás informova|a o dění Ve sdružení během nás|edujícího roku 2018 _

Evropského roku ku|turního dědictví a roku os|av vzniku 1. republiky. Prosím, všechna pro Vá5
dů|éžitá data si,,rezervujte', ve svém diáři '

V únoru budou probíhat jednání krajských sekcí _ zde se setkáVajívšichni č|enoVé sdružení'
Na sekcích V únoru budou diskutovánV:
. Památka roku 2017 _ Vyhodnocení krajského kola
. soutěž Tři k|íče htto://WWw'historickasidIa.czlcs/soutez-trj-kIice-k-poznani-mest/
- Evropský rok ku|turního dédictví http://www.historickasidIa.czlc5/2018-evropskv-Íok-ku|turniho-
dedictvi.html
. rok oslaV 1918 - 2018 a da|šíaktivity htto://WwW'historickasidIa'czlcs/Vvznamnv-rok-2018/

soutěž Památka roku 2017 - příem přih|ášek do soutěže končí 26. |edna 2018' Všechny
informace naleznete na http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku-2017/vvhlaseni-
souteze-pamatka-roku-2o17.htmI nebo kontaktujte sekretariát' Následně bude probíhat hodnocení
v krajských sekcích a 23. února 2018 pak vítéze Vybere komise s|ožená ze zástupců Národního
památkového ústavu, Asociace krajů ČR a č|enů Před5ednictva sdružení. sIavnostníVYhodnocení
a předání ocenění proběhne v rámci konference sdruženíVe Va|ticích 22' března 2o18'

Jako každým rokem se naše sdružení účastní Ve dnech 15' až 18' února Veletrhu Ho|iday
Wor|d 2018 na Výstavišti V Praze' V sobotu 17' února proběhne Vyhodnocení soutěže loP PUtoVání
po historických městech Čech, |V]oravy a s|ezska a předání cen' Přijd,te nás navštíVit na stánek -

těšíme se na setkání|

společně 5 da|šími institucemi připravujeme 6. ročník speciaIizovaného ve|etrhu Památky -

muzea - řemes|a (regenerace - financování - Wužití), který proběhne V Píaze na Výstavišti
v Holešovjcích 8. a 9. března' Všechny inÍormace Vám budou V předstihu zasí|ány e.maiIem,
http://www.incheba.czlveletrh/pamatkv.html

V|etošním roce již po dvanácté vyhlašuje sdružení soutěž ,,Mlqdi ÍotogroÍují pomátky,.'
kterou garantuje Rada Evropy. Podrobnosti j iž naIeznete na našich Webových stránkách
WwW.historickasidIa'cz' aIe při této pří|ežitosti Vás prosím o mediaIizacitéto soutěže _ pokud můžete
inÍormovat Ve svých časopisech či novinách Veřejnost, základní a střední ško|y' LetošnÍ ročník by|
Vyh|ášen předsednictvem sdruženív říjnu 2017' Uzávěrka je 18. 3. 2018.

Letošní- V pořadíjiž xxv|||. konÍerence sdružení se bude konat ve Va|ticích na jaře a to Ve
dnech 22. až 24. bř €zna. Téma: ,,100 |et - proměny měst,' ' Podrobné informace . program' přih|ášky
jsou navěšeny na našich Webových stránkách:
http://wWW'historickasidIa'cz/c5/konÍerence/konference-2018'
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S|avnostní zasedání k Mezinárodnímu dni památek a síde| se bude konat V úterý 17. dubna
29!g od 14'00 hod' ve Španě|ském sá|e Píažského hradu..]eho součástíje i předánítituIu Historické
město roku 2017' Re8;strace bude otevřena Vbřeznu, opět přes e|ektronický Íormu|ái ' Cca týden
před vldstním setkóním se uskutečnítiskovó konference.

Brány památek dokořán _ již tradiční akce č|enských mě5t' od 1. do 30. dubna naše č|enská
města připraVují pro8ram pro návštěvníky památek. I V Ietošním roce se chceme zaměřit především
na škoIním|ádež.

zahraniční studijní cesta sdružení |etos proběhne v teřmínu !!L]!:i!!i:5:-Lb!d!-5Eši9E!
na VýchodnísIovensko, Východní Mad,arsko a Žakarpatí.

sdružení ztitu|u ro|e národnÍho garanta EHD zahájí dne 1. dubna 2018 přih|ašování Všech
památek a doprovodných akcí k |etošnímu ročníku EHD (tedy sběr dat pro kata|og památek), které
bude opět probíhat přes internetové stránkY WWw'historickasidla'cz, odk|ik EHD nebo WWW'ehd'cz'

Hostite|em Národního zaháiení bude 8. září město Hav|íčkův Brod a v ce|é České repub|ice
budou Dny evropského dědi.tví probíhat od 8. do 16' září. Cca týden před vlqstním setkóním 5e
u skutečn í ti5kovd konÍe re nce'

Nezapomeňte, že všechny zajímavé akce našich č|enských měst můžete na|ézt na našich
Webových stránkách V Ka|endáři akcí, který je zveřejněn na tjtuIní straně našich Webových stránek
www.historickasidla.cz.

.]en spo|ečně se nám může podařit přesvědčit širokou Veřejnost a tím i po|itiky, jak Významné
místo v našíspoIečnosti a též V ekonomice našeho státu majípamátky, rozvoj íegionů a cestovní ruch
s nimi spojený. DěkujemeI

Děkuji za Vaši pozornost a přejl Vám V noVém roce 2018 mnoho úspěchů.
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