
Program 
 

 
�tvrtek 19. 3. 2015 
 od 18 hod ubytování ú�astník�, presence 
 19:00 ve�e�e  
 
Pátek 20. 3.  
 7:00 8:30 snídan� 
 8:30   9:30 presence, ob�erstvení 
 9:30   10:00 zahájení  
 10:00- 11:00 sekce hrady 
 11:00 11:30 p�estávka 
 11:30 12:30 sekce hrady 
 12:30 - 13:30 ob�d 
 13:30 14:30 sekce hrady 
 14:30 15:00 p�estávka 
 15:00 16:30 sekce církevní architektura 
 16:30 17:00 p�estávka 
 17:00 18:30 sekce církevní architektura 
 18:30 19:30 ve�e�e 
 20:00 22:30 Workshop -  
 20:00 22:30 panelová diskuse (poster) 
  
Sobota 21. 3. 
 7:30 8:30 snídan� 
 8:30 10:00 sekce lidová architektura  
 10:00 10:30 p�estávka 
 10:30 12:30 sekce m�sta 
 12:30 13:30 ob�d 
 13:30 15:00 sekce r�zné stavby + konstrukce 

15:00  15:30 p�estávka . 
 15:30 17:00 sekce r�zné stavby + konstrukce 

18:30 19:30 ve�e�e 
 20:00 22:00 panelová diskuse (poster) 
    
    
Ned�le 22. 3. 
 7:30 8:30 snídan� 
 9:00   odjezd na exkurzi - doprava bude �ešena osobními auty 
 10:30 -   Kostely Minice, Nehasice, Bítozeves 

 12:30-13:30 ob�d v Lounech, individuální prohlídka chrámu sv. Mikoláše  
 14:00   prohlídka hradu a zámku Nový hrad - Jimlín 
 16:00   p�edpokládané ukon�ení exkurze, individuální odjezd auty. 
     
Zájemci, kte�í nemají vlastní dopravu na exkurzi, se nahlásí u presence. 



 
Pokyny pro ú�astníky 
Akce se koná ve školicím st�edisku Z�U v  zámku Ne�tiny (okres Plze�-sever.) 
 
P�íjezd : Pro ú�astníky bez vlastní dopravy bude zajišt�n odvoz osobními auty �len� KAS, 
v pátek 20.3. v 8:15 od Hlavního nádraží v Plzni. Zájemci o tento zp�sob dopravy nech� se 
p�edem ohlásí mailem. Ú�astníci, kte�í p�ijedou vlastním autem do Ne�tin, mohou zajet a 
parkovat p�ímo v nádvo�í zámku. 
Návrat do Plzn�: bude op�t �ešen auty, hlaste u presence 
 
Ubytování je ve 2 - 4 l�žkových pokojích. Prosíme p�ez�vky s sebou. 
 
Stravování 
Pro ubytované se p�edpokládá plná penze. Stravování je zajišt�no v objektu zámku. Cena plné 
penze je 240 K�. Samostatná snídan� stojí 60 K�. Samostatné jídlo 100 K�.  
Pokud stravování nechcete, prosíme o sd�lení.  
 
P�i exkurzi v Lounech je zajišt�n ob�d v hotelu �erný k�� poblíž chrámu. P�i presenci si 
budete vybírat z nabídky 4 jídel (v cen� 95 K�): 

1. Sví�ková 
2. Irský ohe�, irský brambor (vep�ová �ezanka ve smetanovopaprikové omá�ce, 

š�ouchaný brambor se slaninou) 
3. Uzené koleno, bramborový knedlík, zelí 
4. Vep�ový/ku�ecí �ízek, brambor, citron 

  
Presentace referát�: 
Referující budou mít k dispozici notebook s dataprojektorem. Standardní presentaci 
p�edpokládáme v PowerPointu nebo jako sled obrázk�. V p�ípad� speciálních program� – 
nap�. pro animaci, doporu�ujeme si p�inést vlastní notebook. Presentace je pot�eba dodat 
v p�edstihu p�ed za�átkem sekce k nahrání do projek�ního po�íta�e. 
Upozorn�ní pro p�ednášející. Na jednu presentaci je vyhrazeno pouze 15 min v�etn� diskuse. 
Omezte proto historické informace a soust�e�te se na jádro problému. Váš p�ísp�vek je t�eba 
presentovat rovn�ž formou posteru v samostatném sále, kde m�žete ve vyhrazeném �ase ve�er 
zodpovídat další dotazy. 
 
 
P�ehled referát� a jejich anotací naleznete na  
http://www.evida.cz/desta/indexdesta.php 
 
 


