D jiny staveb 2006
Milí a vážení p átelé!
Už podruhé dostalo se mi té cti, usednout na tomto
míst jako p edsedající konference D jiny staveb. Sedmého ro níku této konference. Když se v roce 2000
za ínalo, radovali jsme se, že se schází seskupení lidí,
kte í se v nují stavebn historickým pr zkum m, protože to do té doby nebývalo p íliš zvykem. Te už m žeme íci, že se nám Ne tiny p kn zab hly a víme, že
každoro n (letos již popáté) se schází i další stavebn
historická konference, po ádaná tématicky a vydávající
p ísp vky pod tém symbolickým názvem Svorník.
Použil-li Ji í Škabrada p ed p ti léty p i zahájení konference sv j oblíbený citát „Jednou, to je náhoda, ale dvakrát, to už je pom r!“, je nutné se zamyslet, v jakém
stadiu se nacházíme te . P iznám se, že si nevzpomínám, zda pou ky o kritickém sedmém roku se týkají
jakéhokoliv vztahu nebo „jenom“ manželství. Každopádn jsem v tomto sm ru optimista, na rozdíl od t ch
ostatních vztah máme po ád ješt málo p íležitostí si
zevšedn t. Jsem p esv d en, že konference D jiny staveb už nabrala ten správný mix prvk , které lze ozna it
za tradi ní, se setkáváním s novými skute nostmi, informacemi i lidmi. Práv správn prot epaná sm s jistot
a o ekávání je tajemstvím nejen míchaných nápoj , ale i
odborných konferencí. Jen t ch m st by mohlo být více!
Dovolte mi ješt jednu osobní poznámku (a nevím,
jak byste mi v ní dokázali zabránit): Pozvánka na konferenci do Ne tin ve mn vždy vzbuzuje optimistické pocity. Jednak evokuje p íchod jara (neznám jinou konferenci po ádanou tak zkraje kalendá ního roku) a jednak
návrat do d tství (jinak si nep ipadám, když se historické
stavby ozvou charakteristickou výzvou „p ez vky
s sebou!“). S optimistickým p edpokladem, že návrat do
d tství nutn nemusí souviset s p íchodem infantility se
m žeme pustit do referát .
Zden k Dragoun
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