Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
CZ 639 00 Brno, Vídeňská 60 /270
Všem členům a sympatizantům SPPPP

POZVÁNKA
Vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na podzimní valnou hromadu Sdružení profesionálních pracovníků
památkové péče spojenou s odborným seminářem věnovaným aktuálním problémům (nejen
státní) památkové péče.

Valná hromada SPPPP a odborný seminář se budou konat ve dnech
9. – 10. listopadu 2012 v Zubrnicích (okres Ústí nad Labem),
pořadatelem je Výkonný výbor SPPPP.
Místo konání:
Zubrnice, skanzen, Víceúčelové vzdělávací centrum (viz fotografie, nově postavený
transferovaný objekt pod hlavními objekty skanzenu).
Ubytování:
Ubytování bude zajištěno přímo v Zubrnicích v ubytovnách, v případě velkého počtu
přihlášených osob v okolních obcích. Bude upřesněno v závislosti na došlých přihláškách,
prosíme proto všechny zájemce o účast, aby pořadatele o požadavku na ubytování
informovali co nejdříve!
Jak se dostanete na místo konání:
Autem dle autoatlasu nebo navigace. Vlakem do Ústí nad Labem, následně jede od vlakového
nádraží autobus v pravidelných hodinových intervalech (ve 14. minutě každé hodiny).
Záchranná skupina pro neočekávané komplikace na tel. +420 723 777 610 (Škoda Fabia +
řidič).
Přihlášky příspěvků do semináře prosím neprodleně zasílejte Ing. arch. Daně Novotné, Ph.D.
na adresu novotna.dan@seznam.cz. Jednací sál je audiovizuálně kompletně vybaven,
k dispozici bude také notebook.
Přihlášky k účasti na valné hromadě zasílejte rovněž Ing. arch. Daně Novotné, Ph.D. (viz
výše) nebo na e-mail SPPPP: spppp@spppp.eu .
Rámcový program:
9.11.2012, pátek:
15:00 – 15:15 - prezentace účastníků; Víceúčelové vzdělávací centrum, Zubrnice –
Přivítání : PhDr. František Ledvinka (ředitel skanzenu)
15:15 – 18:00 - odborný seminář;
18:00 – 19:00 - přestávka, večeře
19:30 – zahájení valné hromady;
Program valné hromady:
- zpráva o činnosti SPPPP od poslední valné hromady;
- zpráva o hospodaření SPPPP;

- aktuální informace o oboru;
- restrukturalizace NPÚ;
- návrh věcného záměru nového památkového zákona;
- diskuse;
- formulace a schválení závěrů VH.
22:00 ukončení pátečního programu – dle libosti – občerstvení, kuloárová diskuse.
10.11.2012, sobota:
8:30 – 12.00 - pokračování valné hromady spojené s exkurzí po Zubrnicích,
12.30 - v případě zájmu a časového prostoru prohlídka okolí Zubrnic, příp. Ústí nad Labem
nebo Úštěku nebo….
Změna programu vyhrazena.

