Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.
s., která se uskuteční v úterý 13. března 2018 od 13:00 hod, v promítacím sále Národního technického
muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tematické
exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu M. Panáčka
+420608047366, mpanacek@yahoo.com.
Program:
9:00–11:00 Malá Strana, Malostranské náměstí, rotunda sv. Václava
Prohlídka v roce 2004 objevených zbytků stavby spjaté s počátky českého státu a legendou o
sv. Václavovi, zpřístupněných v roce 2015 veřejnosti.
Sraz v 9:00 hod. na Malostranském náměstí před budovou bývalého jezuitského profesního
domu, dnes Matematicko-fyzikální fakulty UK. Rotundou nás provede její objevitelka
archeoložka PhDr. Jarmila Čiháková a autor restaurátorských úprav akad. mal. Tomáš Rafl.
11:00–13:00 Přestávka na oběd a přesun
13:00–16:00 Sál NTM: Program valné hromady
Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství
13:00–14:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2017
- Zhodnocení 16. konference SHP „Hrady a tvrze v historických souvislostech“ v Kroměříži
2017
- Informace o 17. konferenci SHP „Povrchové úpravy historických staveb“ v Rožmberku nad
Vltavou 2018
- Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Dokumentace a průzkumy historických
krovů Cheb 2017
- Informace o akcích plánovaných na rok 2018
- Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“
- Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
14:00–14:30 Přestávka
- Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství a možnosti volit
radu Sdružení
14:30–15:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP
- Přestávka
- Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení jejich členů
15:00–16:00 K aktuálním otázkám oboru
- D. Otáhal, J. Varhaník: Rekapitulace posledního vývoje a aktuální informace k odmítnutému
návrhu nového památkového zákona a současným snahám MKČR
- Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP, z.s.
Kamil Podroužek, starosta

