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DÁRCI, MECENÁŠI, SPONZOŘI  
 
 
Jistě je dobré rozlišovat mezi jednotlivými typy hmotné podpory neziskových organizací. Rozdíl mezi sponzory a 
mecenáši může být v tom, že sponzorům je v podstatě za úplatu poskytována reklama, zatímco mecenáši podpo-
rují instituce nezištně, a proto si ani často nepřejí být jmenováni. Českým slovem dárci pak nazýváme ty, kteří 
nám bezplatně věnovali do sbírky umělecká díla, ať se již jedná o umělce nebo sběratele. Slovem „partner“ je pak 
nejlépe označovat typem rovnocenné odborné instituce, s nimiž nás pojí různé úrovně spolupráce. O nich se 
zmiňuje samostatná kapitola. 
 
Od počátku 90. let se naše muzeum podobně jako jiné ústavy pokoušelo oslovovat potenciální sponzory a získá-
valo tak postupně zkušenosti, jak s komerčními organizacemi spolupracovat. Úspěch hledání byl střídavý, ale 
v začátcích byly přínosem i relativní drobnosti, jako např. zisk barevného televizoru k prezentaci filmů (Komerční 
banka), první jednoduchý černobílý počítač (Agrodat Benešov), automatický fotoaparát k dokumentaci akcí (TM 
Foto-video studio) nebo postupně dodávané publikace do knihovny (Knihkupectví Daniela). V roce 1994 se ředitel 
muzea rozhodl vyzkoušet, jak vysoká podpora za rok se dá získat, pokud se bude snažit jednat s potenciálními 
sponzory velmi intenzivně. Výsledkem byla částka přesahující sto tisíc korun, což byla pro muzeum zajímavá 
suma. Při posouzení vložené energie včetně celkového počtu hodin jednání se však ukázalo, že šlo o neúnosné 
zatížení, které bránilo realizaci mnoha užitečných činností. Starosta města potom přátelsky doporučil muzeu, ať 
se raději věnuje odborné práci, neboť uvedené prostředky není problém zajistit z městského rozpočtu. 
 
Aby byl význam sponzoringu veřejně podpořen, včetně jeho propagační stránky, byla připravena dvě poděkování. 
Nejprve mohli zástupci sponzorů vystoupit v televizním dokumentu o našem muzeu, později bylo uspořádáno 
veřejné poděkování sponzorům městské kultury a zdravotnictví na slavnostním zasedání zastupitelstva. Zástup-
cům přispívajících organizací byly tehdy předány zarámované grafiky Jana Hejtmánka obsahující citáty slavných 
osobností o humanistických ideálech moderní demokracie. Je sympatické, že většina sponzorů má zarámovaná 
poděkování vyvěšena na čestných, často veřejných místech svých budov.  
 
Mecenášů muzeum mnoho nenašlo, šlo spíše o drobnou podporu. Je však třeba vzít v úvahy, že pro mnohé 
sponzory má poskytování finančních prostředků neziskovým organizacím spíše mecenášský charakter, neboť 
v eticky nerozvinuté české společnosti nemá sponzorství příliš silný reklamní efekt. 
 
Dárců umění do sbírky muzea se během dvaceti let jeho existence našlo velké množství. Přesto, že nejde o ty-
pické dárcovství, je třeba sem zařadit i dvě série bezplatných převodů obrazů a plastik z Českého muzea výtvar-
ných umění v Praze a převod souboru několika desítek obrazů ze zrušeného podniku Restaurace a jídelny Bene-
šov. Potom šlo o menší dary jednotlivých uměleckých děl nebo menších souborů od jednotlivců. Zcela mimořád-
nými se však staly dva souborné dary pana Doc. Jiřího Šetlíka, o kterých je speciální zmínka na jiném místě této 
publikace. Nejprve nám v 90. letech věnoval sérii několika set prací na papíře významných českých umělců druhé 
poloviny 20. století, konce, prvého desetiletí pak přišel s šesti desítkami obrazů pocházejících ze stejného okruhu 
autorů. 
 

 
 

Mezi nejvytrvalejší sponzory patřil benešovský podnik Agrodat, který podporoval muzeum nejen výpočetní techni-
kou, ale také reprografickými službami. Ředitel pan Ing. Lukáš Truhelka má ve své pracovně zavěšeno poděko-

vání, které mu bylo předáno Městským zastupitelstvem. 
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V roce 1995 měli naši sponzoři možnost zdarma prezentovat své instituce v televizním filmu o muzeu umění. 
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K ROZVOJI MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 

PENĚŽNÍMI, VĚCNÝMI A UMĚLECKÝMI DARY  
V HODNOTĚ TÉMĚŘ 2 500 000 KČ 

V LETECH 1990-2000 
PŘISPĚLI 

 
Agrodat, Benešov 

Česká pobočka Microsoft, Praha 
Česká spořitelna, Benešov 
Komerční banka, Benešov 

Česká Kooperativa, Benešov 
Firma Horák + Horáková, Benešov 

Knihkupectví Daniela, Benešov 
Foto – Video pánů Podholy a Jantače, Benešov 

Hotel Pošta pana F. Paluše, Benešov 
Obnova památek J. Kuželky, Benešov 

Restaurace Zelený strom, Benešov 
Profi – Elektronika p. Fialy, Benešov 

Autocentrum p. Bareš, Benešov 
Design – Studio Bio, Votice 

Atelier Dany Bleyové 
Reklamní agentura Quo, Benešov 

Referát kultury OÚ, Benešov 
Mezinárodní institut informačního designu, Wien 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 
Muzeum Českého výtvarného umění, Praha 

Asociace užité grafiky, Praha 
Galerie F, Banská Bystrica 

Moravská galerie, Brno 
Sdružení Bienále, Brno 

Galerie „C“ V. Cidlinského, Benešov 
Pan RNDr. M. Šíma, České Budějovice 

Paní Abd-El Kaderová, Benešov 
Paní E. Vodrážková, Praha 
Paní J. Ďurďovičová, Vlašim 

Firma Semby, Benešov 
Paní Dr. K. Ondrášková, Praha 

Pan Olbram Zoubek, Praha 
Pan Z. Hůla, Kostelec n. Č. Lesy 

Pan B. Konečný, Praha 
Paní A. Novotná, Praha 

Pan Prof. Ján Šmok, Praha 
Pan Doc. J. Šetlík, Praha 

Pan JUDr. J. Šešina, Benešov 
Papírnictví Haager, Benešov 

Firma Elelktro-Hedvik, Benešov 
Firma B+B elektro, Benešov 

České centrum Fotografie, Praha 
Pan PhDr. J. Vondra, Praha 

Filmové laboratoře Barrandov, Praha 
AP atelier arch. J Pleskota, Praha 
Paní Janeta Paulyová, Benešov 

Galerie MXM, Praha 
a mnozí další drobní sběratelé 

a umělci 
 
 

U vchodu do muzea je po léta umístěna děkovná tabule, jejíž obsah zde přepisujeme. 
 
 

 
 

 


