
ASOCIACE NESTÁTNÍCH OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 

 

 

 

Věc: Nově vzniklá asociace vítá zájemce o členství 

 

Milí kolegové, vážení přátelé,  

           28. 1. 2021 

Děkujeme za Váš zájem o členství v nově založené Asociaci nestátních otevřených památek (ANOPA) 

Historicky první asociace, které si klade za cíl spojovat a reprezentovat všechny nestátní majitele a provozovatele 
kulturních památek zpřístupněných veřejnosti, byla založena v Arcibiskupském zámku v Kroměříži v úterý 26. 
ledna 2021 v 10hod podpisem zakladatelské listiny. Orgány asociace byly jmenovány jen na přechodné období 
do prvního řádného sněmu, na který budou pozvaní všichni členové, kteří se do té doby přihlásí. Proto velmi 
vítáme zájem turistických cílů, které se chtějí přihlásit k této nové platformě jako řádní členové. 

Plánujeme, že první řádný sněm asociace svoláme na jaře, jakmile se uvolní protiepidemická opatření, a 
to cca 30 dnů poté, co vstoupí protiepidemická opatření do 3. stupně PES. Předpokládáme, že tak nastane 
v průběhu měsíce dubna 2021. Na tomto sněmu bude také na funkční období 4 let zvolená devítičlenná Výkonná 
rada a tříčlenná Revizní komise, prosíme Vás tedy o Vaše nominace. Máme zájem, aby byli do orgánů asociace 
zvoleni reprezentanti všech sektorů, které nestátní kulturní památky provozují. 

Členské příspěvky na rok 2021 činí 5000 Kč/člen  a dalších 5000 Kč/památka  činí paušální roční částka za 
společnou propagaci prostřednictvím platformy Objevuj památky, která je oficiálním turistickým portálem ANOPA. 

V současné době probíhá proces registrace asociace v rejstříku, a jakmile budeme mít IČ a založený bankovní 
účet, zašleme Vám přihlášku. V měsících do konání sněmu budeme intenzivně pracovat v rámci pracovní 
skupiny, která vznikla z členů přípravného výboru na tom, abychom měli zpracované základní dokumenty, 
prezentace a okruhy činností, kterými se bude asociace zabývat. Pokud máte sami, nebo někdo z Vašich 
zaměstnanců zájem o zapojení to této pracovní skupiny, dejte nám vědět. 

Těšíme se na spolupráci. 

Ing. Kateřina Šrámková, MBA 
předseda výkonné rady 
Asociace nestátních otevřených památek 

 

Kontakt tajemník asociace: 
Vratislav Zákoutský, 602 397 589 
apop@centrum.cz. 
 


