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Vážení členové,
vážení představitelé lokálních garantů,
viůení přáte|é,

právě skončil letošní ročník Dnů evropskóho dědictví European Heritage Days
/EHD, které u nás probíhaly ve dnech od 3. do 11 . zětÍi 2076.

Letos jste přihlásili celkem 940 památek ve více neŽ 150 místech, zpřístupněné
památky doprovázelo vice než 300 doprovodných akcí.

Sdružení uspořádalo k tomuto roěníku EHD jako vždy dvě velké tiskové
konference: k Narodnímu zahájení ve S1avonicích a da1ší v Praze. Jejich ohlasan byly i vstupy
v celostátrrích rozhlasových stanicích, v denním tisku a v CT 24.Po páté v historii propagace EHD'
byla průběžná inzerce v tištěných Denících, kde jsme zveřejňovali upoutávky a ve čtvrtek 1. zaří
vyšel ve všech regionálních mutacích půlstrrínkoý katalog EHD příslušného kraje.

Yůení pÍátelé'
dovolte, abychom Vám na závěr ve|mi poděkovali za Vaši neúnavnou a pečlivou práci nejen

při zajišťování a přihlašovaní památek _ což je někdy docela ,,zapek|ité,,, ale hlavně při přípravě
samotných Dnů ewopského dědictví a rozsáhlých doprovodných akcí, které jsou ještě samy
doprovázeny ruznými soutěžemi, prohlídkov.imi okruhy a dalšími drobnými činnostmi. Za všechno
úsilí, vstřícnost, ochotu a samozřejmost, které jste letošním EHD věnovali. Za všecbny hodiny
práce navíc, ve kteých jste vymýšleli a zaÍizova|í doprovodné akce- Za trpělivost, s níž jste
přesvědčovali některé vlastníky . Za to1eranci, s níž jste lyplňovali naše formuláře. Dobře víme, že
se tomu všemu věnujete i ve svém volném čase, protože jinak je to nereálné. Pfijměte prosím naše
velké poděkovríní a ujištění, že Vaši práci budeme propagovat i mimo rámec EHD a naší republiky.
K tomu se váŽe naše _ v letošním ročníku _ poslední prosba: laskavě nám vyplňte dotazník na
naŠich webových strrínkách :
httplrryrvrv.ltistlorickasidla.czlcs/dny-evropskeho-dedictvi/whodnoceni-ehd-2016.htm1,
údaje potřebujeme ke každoroéní zprávé pro Radu Evropy. Rovněž prosíme o zaslríní vašich
propagačních materiálů. Všem, kteří nrím hodnocení už poslali, velmi děkujeme.

Příští ročník EHD se bude konat ve dnech 9. - |7. září 20|7. Národni zaháieni blde 9. záii 2017
v Chrudimi a niírodní téma pro příští ročník je: Památky a přítolia.

Děkujeme Vám za letošní spolupráci a přejeme Vrím mnoho energie do podzimních dnů.
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