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Pozvánka na celostátní sympozium

Venkovské technické objekty 2018

opravy, konverze, rekonstrukce a restaurování venkovských technických objektů
zpřístupnění venkovských technických objektů a expozice historických technologií
vesnické technické objekty a experimentální ověření historických technologií

K venkovským technickým objektům řadíme objekty z vesnického prostředí a z malého města, ale
i z předměstí velkých měst. Jedná se o objekty výrobní i nevýrobní a dochovanost technologického
vybavení není pro zařazení příspěvků do programu podstatná.

Místo jednání
Jednací bloky sympozia se uskuteční v hale Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí
(http://www.ustinadorlici.cz/files/prohlidky/interier/hernychova_vila-int-1.html).

Spojení
Do Ústí nad Orlicí leží na vlakových tratích č. 010 (z Prahy do České Třebové) a č. 024 (z Ústí
nad Orlicí do Letohradu, resp. Lichkova) a míří sem autobusové spoje z České Třebové, Hradce
Králové, Litomyšle, Rychnova nad Kněžnou, Svitav nebo Vysokého Mýta.
Hernychova vila a místa důležitá pro dopravu účastníků sympozia jsou vyznačena zde:
https://mapy.cz/s/2VMZt

Časové rozdělení programu – předběžně
Pondělí 15. října 2018
10:00-12:00 hodin
11:00-12:00 hodin
12:00-12:15 hodin
12:15-14:15 hodin
14:15-15:00 hodin
15:00-18:00 hodin
18:00-18:30 hodin
19:00-19:30 hodin
20:00-23:00 hodin
Vápenka, Bystré, okr. Svitavy
foto Radim Urbánek, 2008.

Ve dnech 15. až 17. října 2018 pořádá Městské muzeum v Ústí nad Orlicí (dále MM UO)
celostátní sympozium se zaměřením na technické objekty na venkově.

Úterý 16. října 2018
9:00-11:00 hodin
11:00-12:15 hodin
12:15-14:30 hodin

Okruhy témat






nové objevy a dokumentace venkovských technických objektů
technologická zařízení venkovských technických objektů
ovlivňování stavební podoby venkovských technických objektů provozovanou technologií
a osazeným technologickým vybavením
výroba energie včetně jejího přenosu
písemné, obrazové a archeologické prameny k poznání venkovských technických objektů

14:30-16:00 hodin
16:00-16:30 hodin
16:30-18:30 hodin
18:30-19:00 hodin
19:30-20:00 hodin
20:00-23:00 hodin

prezence
oběd a ubytování
uvítání a úvodní slovo
1. přednáškový blok (úvodní referáty)
přestávka na občerstvení
2. přednáškový blok s přestávkou na občerstvení
diskuse
večeře a přesun do restaurace DOMINO
diskuse a neformální posezení
3. přednáškový blok
oběd
„dílny“ s tématikou techniky a technických objektů na venkově
ve stejné době uskuteční exkurze po městě s návštěvou zajímavých
objektů (kostel Nanebevzetí Panny Marie, budova radnice,
Pindulka, Roškotovo divadlo) a po Hernychově vile
4. přednáškový blok
přestávka na občerstvení
5. přednáškový blok (tématicky různé příspěvky)
diskuse
večeře a přesun do restaurace DOMINO
diskuse a neformální posezení

Středa 17. října 2018
9:00-12:00 hodin
12:00-13:15 hodin
13:15-15:30 hodin

1. část exkurze se zaměřením na technické a další historické
objekty
oběd
2. část exkurze se zaměřením na technické a další historické
objekty

Ubytování

Organizační připomínky
Referát je časově omezen na dobu 15-20 minut, diskusní příspěvek na dobu 5-10 minut.
S ohledem k naplněnosti programu bude přednášejícím po překročení této doby poskytnut
pouze čas na ukončení (do 1 minuty).
Přednášejícím bude k dispozici digitální projektor propojený s notebookem (DVD mechanika,
USB porty).
Vzhledem k charakteru sympozia a ke skutečnosti, že z velké části se nám jednací bloky již
podařilo naplnit, si organizátoři vyhrazují právo výběru vámi navržených příspěvků.

Ubytování je možné např. v následujících zařízeních:
Penzion UNO

URL: http://www.hoteluno.cz/hotel-usti-nad-orlici
tel.: +420 465 521 256, +420 725 885 155
Sporthotel Tichá Orlice URL: http://www.sporthotel-tichaorlice.cz/pokoje.html
tel.: + 420 465 322 764
Hotel Poprad
http://hotelpoprad.cz/?page_id=80
tel.: +420 465 521 177, +420 605 258 493
Ale upozorňujeme i na levné ubytování:
Ubytovna U hřiště
http://ubytovnauhriste.cz/
tel.: +420 777 557 663
Pro ty, co nešetří, zmiňujeme:
Hotel na Zámečku
https://pivovar-ustinadorlici.cz/index.php?p=hotel
tel.: +420 775 780 535
Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně.

Stravování
Oběd můžeme v pondělí 15. října a v úterý 16. října zajistit na základě Vašeho požadavku
společně v restauraci DOMINO – objednané menu (polévka a hlavní jídlo) činí 120,- Kč.
Vegetariánům doporučujeme stravování v jídelně U Tří vegetariánů.
Individuálně je možné se stravovat v dalších orlickoústeckých restauracích či jídelnách, např.
Restaurace Zastávka, Restaurace Nová Louže, Popráč, Jídelna Perla, Čínská Restaurace
Feng Yi Jiu Lou, Indická restaurace Vaishali nebo Sportovní centrum RADAVA.
Vaše požadavky na zajištění obědů a večeří v restauraci DOMINO je nutné vyznačit
v závazné přihlášce.

Konferenční poplatek
Konferenční poplatek splatný na místě činí 500,- Kč.
Referujícím účastníkům nevyplácíme honoráře, avšak nemusí platit konferenční poplatek.
Vzhledem ke kapacitě jednacího sálu a v podobě připraveného programu je letošní počet
účastníků limitován počtem maximálně 55 osob.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 14. září 2018 na adresu:
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí
Přihlásit se lze též na e-mailové adrese:
urbanek@muzeum-uo.cz

Kontaktní osoba
Radim Urbánek, tel. č.: +420 465 524 542, +420 731 487 832

Závazná přihláška
na sympozium
Venkovské technické objekty 2018
Jméno, příjmení a titul ………………………………………………...............
Zaměstnavatel (včetně adresy a tel. č., popř. e-mailové adresy)
……………..……………….….…………………………………………………………….……
……………..……………….….…………………………………………………………….……
Na seminář nabízím příspěvek s názvem
……………..……………….….…………………………………………………………….……
……………..……………….….…………………………………………………………….……
(stručnou anotaci příspěvku, prosím, uveďte na rubové straně přihlášky)
Organizátoři si vyhrazují právo výběru Vámi nabídnutého příspěvku.
Požaduji zajistit:
15. 10. oběd v restauraci DOMINO
16. 10. oběd v restauraci DOMINO
Zúčastním se exkurze 17.10.:
vlastním automobilem
autobusem zajištěným Městským muzeem v Ústí nad Orlicí

………………………
podpis přihlášené osoby
Podpis, resp. razítko

