
Vážení přátelé památek, milí kolegové,
zveme Vás opět na setkání NNO, zástupců státní správy, samosprávy a 

přátel památek v Českém ráji.
Ve dnech 7-9.-října 2011 proběhne v penzionu HAMŠTEJN

v obci Koberovy

VIII. konference Památková péče v  
občanské společnosti

TROSKY 2011

Konference se koná pod záštitou 
senátora Parlamantu České republiky 

Jaromíra Jermáře
PROGRAM KONFERENCE

Pátek 7.10.

17:00 Příjezd účastníků, ubytování, prezentace
19:30 večeře
20:00 Večer pro Místa Paměti od pravěku po současnost- 

vyhodnocení pilotního projektu,ocenění 
vítězných prací - Hana Talli Hlubučková, 

21:15 Prezentace archeologických nálezů v Libereckém 
kraji-příklady z dobré praxe -Mgr.Petr Brestovanský 
Severočeské muzeum v Libereci, následuje diskuse

Sobota 8.10.

7:45 – 9:15 Pracovní snídaně
9:00 – 10:00 Příjezd účastníků, ubytování, prezentace

10:00 - 12:00 První přednáškový blok
−  Promarněné příležitosti– archeologické výzkumy na 

velkých stavbách- Mgr.Milan Kuchařík -Labrys.o.p.s.
−



 Internetový portál PROPAMÁTKY – nové možnosti 
pro majitele a správce památek a historických 
objektů - Ing.Aleš Kozák-  Institut pro památky a 
kulturu, o.p.s. 

 Nové výsledky stavebně historických průzkumů na 
severu Čech  – Mgr.Ivan Peřina

−
Společnost ochránců památek ve východních 
Čechách - 20 let činnosti občanského sdružení- 
Ing.Rudolf Khol předseda SOPVC

12:OO – 14:00  Oběd
(pro zájemce, v případě příznivého počasí, návštěva 
hradu Rotštejn – opravy, údržba a provoz památkového 
objektu -zkušenosti z 23 let praxe - H.T.Hlubučková    

 kastelánka hradu, Píseń jarmareční o hradu a panství 
Rotštejnském - Lucie Bětuška Hálová  os. OKS, Turnov)

14:00 - Druhý přednáškový blok
O peci na pálení vápna nalezené u Bozkova - am.etnograf 
Ladislav Šourek

Čo nového na Čabradi -Albert Loydl- Združenie Rondel ,

Opravy hradu Oponice  Mgr.Klaudia Krchňavá, Vladimír 
Krchňavý - OZ Apponiana

Výchova k ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. 
Mgr.Stanislava Blahová OZ.Leustah

Zatravnění korun zdiva hradu Kumburku-příklad dobré 
praxe - památkové obnovy,Tomáš Šimůnek - Sdružení pro 
záchranu hradu Kumburku

Historie a současnost technické kulturní památky na 
Šumavě: - Vchynicko-tetovský plavební kanál - 
Mgr.Tereza Blažková Fakulta humanitních studií  
Univerzity Karlovy v Praze



17:00 Procházka Hamštejsnkým hřebenem na Prackov(pro 
zájemce možnost odvozu)

17:30 Obnova kaple na Prackově Občanským sdruženim Za 
záchranu kapličky na Prackově, prohlídka kapličky 
radosti i strasti při obnově soukromé kulturní památky 
Alena Radoušová ,předsedkyně os. 
návrat do pensionu

19:15 večeře
následuje neformální posezení a vyhodnocení VI.ročníku 
mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku, 
maluj třeba věžičku aneb památka a já 

Neděle: 9.10.

8:15 – 9:30 - Pracovní snídaně

10:00 – 12:00 – Exkurse Památková rezervace a muzeum v 
Železném Brodě - Eva Vozková,kronikářka města 
Dana Picková - MÚ. Železný Brod

individuálně možný oběd v některé z místních restaurací,

Konferenční poplatek činí 300Kč. 

Přednášky jsou přístupné i zájemcům o danou problematiku
 z řad veřejnosti.

Vstupné na jednotlivé přednášky činí 50Kč

Výstupem z konference bude elektronický . sborník příspěvků 
aktualizovaný adresář NNO a dalších institucí pracujících v oblasti péče 

o kulturní dědictví

Konání konference podpořil Liberecký kraj

Děkujeme 

 Hana Talli Hlubu kováč
hlavní koordinátor konference,tel:721195471
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