Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která
se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 od 14:00 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 Davida Otáhala
+420723777610, david.otahal@volny.cz.
Program:
10:00–12:00 Staré Město, Husova ulice 158/20, Clam-Gallasovský palác
Prohlídka významného barokního paláce navrženého Johannem Bernhardem Fischerem z
Erlachu a postaveného Janem Václavem Gallasem v letech 1714 – 1719.
Sraz v 10:00 hod. u hlavního vstupu z Husovy ulice. Palácem nás provede kolegyně Kateřina
Kroulíková.
12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun
14:00–16:30 Sál NTM: Program valné hromady
Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství
14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2018
- Zhodnocení 17. konferenci SHP „Povrchové úpravy historických staveb“ v Rožmberku nad
Vltavou v roce 2018
- Informace o 18. konferenci SHP „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ na
hradě Grabštejn v roce 2019
- Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Dokumentace a průzkumy historických
krovů Banská Štiavnica 2018
- Informace o chystané spolupráci s Městskou částí Praha 10
- Informace o akcích plánovaných na rok 2019
- Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“ a 16. sborníku Svorník
16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“
- Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
15:00–15:30 Přestávka
- Kontrola a zaplacení členských příspěvků
15:30–16:30 K aktuálním otázkám oboru
- Aktuální informace o návrhu rekodifikace stavebního práva připravený Ministerstvem pro
místní rozvoj likvidující památkovou péči v ČR – DŮLEŽITÉ !!!
- Informace ke snahám MKČR o návrh nového památkového zákona
- Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP, z.s.
Kamil Podroužek, starosta

