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Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum a partnery pořádá sedmý ročník konference, zabývající se historií staveb.

Pořadatel: Klub Augusta Sedláčka, Kopeckého sady 2, 301 26 Plzeň
Organizační zabezpečení Nakladatelství Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00  Plzeň
IČ 64873820,  tel.: 603 828 377, pmikota@post.cz
www.evida.cz

Nečtiny 23.3. - 25.3. 2012
 

Partneři

Město Plzeň, 
Plzeňský kraj, 
Západočeská univerzita v Plzni, filosofická fakulta
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni,
Západočeské muzeum v Plzni




Vedení konference



	Předseda konference:		MgA. František R. Václavík 
	
	Předsedající sekcí: 			
	Hrady, zámky, tvrze			Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 
	Církevní stavby			Ing.arch. PhD. Karel Kibic
	Města				Ing. Jan Anderle
	Lidová architektura			PhDr. Miroslav Válka
	Historické konstrukce		Ing.Ph.D. Jiří Bláha
	Ostatní stavby + různé		Tomáš Karel


Program

Čtvrtek 22.3.
	od 18 hod ubytování účastníků, presence
	19:00	večeře 

Pátek 23.3.
	7:00	8:30	snídaně
	8:30  	9:30	presence, občerstvení
	9:00  	9:30	zahájení	
	9:30-	11:00	sekce hrady
	11:00	11:30	přestávka
	11:30	12:30	sekce hrady
	12:30 -	13:30	oběd
	13:30	14:30	sekce hrady
	14:30	15:00	přestávka
	15:00	16:30	sekce historické konstrukce
	16:30	17:00	přestávka
	17:00	18:30	sekce historické konstrukce
	18:30	19:30	večeře
	20:00		Co uvidíme v Plasích ? – informace o nedělní exkurzi
			Informace o novém portálu www.propamatky.info 
	19:30	22:30	panelová diskuse (poster)
	
Sobota 24.3.
	7:30	8:30	snídaně
	8:30	10:00	sekce lidová architektura 
	10:00	10:30	přestávka
	10:30	12:30	sekce církevní architektura
	12:30	13:30	oběd
	13:30	15:00	sekce různé stavby
15:00 	15:30	přestávka	.
15:30	17:00	sekce různé stavby + měření
17:00	18:00	přestávka
18:30	19:00	večeře
	19:00	20:00	panelová diskuse (poster)
			
Neděle 25.3.
	7:30	8:30	snídaně
	9:00		odjezd na exkurzi do Plas
	 
	9:30 - 	Metternichovská litinová huť
	10:00	areál hospodářského dvora a areál pivovaru (2 skupiny)
	12:30 – 13:30	oběd v restauraci Rudolfa II. (www.rudolf-ll.cz)
	13:30 – klášterní sýpka s královskou kaplí a hodinovou věží
	14:30	 alternativně Metternichova hrobka, konvent, kostel
	
	16:30	odjezd autobusu do Plzně
	



Pokyny pro účastníky
Akce se koná ve školícím středisku ZČU v  zámku Nečtiny (okres Plzeň-sever.)

Příjezd : Pro účastníky bez vlastní dopravy je připraven autobus, který odjíždí v pátek 26.3. v 8:15 od Hlavního nádraží v Plzni. Nestojí před nádražní budovou, ale na parkovišti za pravým viaduktem u podchodu. Účastníci, kteří přijedou vlastním autem, mohou zajet a parkovat přímo v nádvoří zámku.

Ubytování je ve 2 - 5 lůžkových pokojích. Prosíme přezůvky s sebou.

Stravování
Pro ubytované se předpokládá plná penze. Stravování je zajištěno v objektu zámku. Cena plné penze je 220 Kč. Pokud stravování nechcete, prosíme o sdělení. 
Pokud někdo bude chtít jen jednotlivá jídla, bude cena navýšena (snídaně 60 Kč, oběd/večeře 100 Kč).
Při exkurzi v Plasích je zajištěn oběd v restauraci Rudolf II. Při presenci si budete vybírat z nabídky 3 jídel.


Presentace referátů:
Referující budou mít k dispozici notebook s dataprojektorem. Standardní presentaci předpokládáme v PowerPointu nebo jako sled obrázků. V případě speciálních programů – např. pro animaci, doporučujeme si přinést vlastní notebook. Presentace je potřeba dodat v předstihu před začátkem sekce k nahrání do projekčního počítače.
Upozornění pro přednášející. Na jednu presentaci je vyhrazeno pouze 18 min včetně diskuse. Omezte proto historické informace a soustřeďte se na jádro problému. Váš příspěvek je třeba presentovat rovněž formou tištěného materiálu v samostatném sále, kde můžete ve vyhrazeném čase večer zodpovídat další dotazy.


Přehled referátů a jejich anotací naleznete na www.evida.cz/shp


