Harmonogram akce TECHNICKÉ PAMÁTKY – JEJICH POCHOPENÍ A ZÁCHRANA
Akce 1 – 14/1/2011 – CO JSME SI ZBOŘILI
Prezentace, snídaně (7.00 – 9.00) – celá akce probíhá v Černokosteleckém zájezdním pivováru
9.00 – 11.00-15 I. blok: Zbořené Čechy
PhDr. Benjamin Fragner (benjamin.fragner@vcpd.cvut.cz, Výzkumné centrum průmyslové dědictví) – Co je to
industriál?
Ing. Vladislava Valchářová (v.valcharova@seznam.cz, Výzkumné centrum průmyslového dědictví) – Zaniklé
stavby Karlovarského a Ústeckého kraje
Mgr. Lukáš Beran (beran_lukas@post.cz, Výzkumné centrum průmyslového dědictví) – Pražský industriál a
jihočeské demolice
Tomáš Voldráb (voldt@seznam.cz) - Středočeský kraj a jeho industriální tepna
Ing. Pavel Domanický (domanicky.pavel@plzen.npu.cz, Národní památkový ústav Plzeň - ved. odd. garantů) –
Kde se pivo vaří tam se technickým památkám špatně daří
Mgr. Miloš Buroň DiS. (buron@josefov.npu.cz, Národní památkový ústav Josefov) - Pardubický kraj a Hradecký
kraj
11.00(15) – 13.45 : Oběd, exkurze, diskuze
11.15 – odborná mazaná exkurze pivovaru (Ing. Milan Starec, Tomáš Vodochodský - Černokostelecký
pivovarský archiv a muzeum, o.p.s.)
12.30 – dětská divadelní prohlídka pivovaru (PaeDr. Romana Malkovská, Základní škola Kostelec nad Černými
lesy, Miloslav Kopecký, černokostelecký spílečný ve výslužbě t.č. zasvěcený průvodce)
13.45 – 15.00 II. blok: Zbořená Morava a Slezsko a fenomén sušáren lnu
Mgr. Květa Jordánová (jordanova.kveta@seznam.cz, Národní památkový ústav Ostrava) – Bo nám to ti cypi
zbourali aneb severomoravský industriál
Ing. Marek Fajman (fajman@brno.npu.cz, Národní památkový ústav Brno), Ing. arch. Eva Dvořáková
(Dvorakova.Eva@up.npu.cz, Národní památkový ústav Praha - odd. historického urbanismu a architektury ) –
Křížem krážem jižní Moravou s křížkem po funuse
Mgr. Petr Juřák (jurakpetr@seznam.cz, Muzeum Beskyd) – Zaniklé a ohrožené průmyslové stavby na
frýdeckomístecku
PhDr. Radim Urbánek (radim.urbanek@gmail.com, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě) – Zapomenté
sušárny lnu - jak lehce zanikající
15.00 – 15.30 : Přestávka, diskuze, možnost občerstvení, výstup na pivovarský komín (organizace - fabriky.cz)
15.30 – 17.00 III. blok: Pivo&cukr&komíny
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (tomas.senberger@fsv.cvut.cz, ČVÚT Praha) – Typologie pivovarských staveb
Ing. Daniel Froněk (Daniel.Fronek@mze.cz, cukrovarnický specialista) – Fenomén cukrovarů aneb industriální
„padavky“
Ing. Martin Vonka, Ph.D. (danny@fabriky.cz, www.fabriky.cz) – Kéž by stát vydržel anóbrž bývali jsme velmoc
komínů
Ing. Martin Fuchs (m.i.x@observatory.cz, Štefánikova hvězdárna) – Rámcové představení databáze komínů ČR
Mgr. et Bc. Jitka Loskotová (loskotova.j@seznam.cz, zastupitelka města Vysoké Mýto) - Ve Vysokém Mýtě
pivovar se bourá hbitě!
PhDr. Miroslava Hlaváčková (hlavackovaroudnice@seznam.cz, Galerie moderního umění Roudnice) – Současný
stav kauzy pivovaru Roudnice
17.00 - ?? IV. blok: Výstava „co jsme si zbořili“
PhDr. Benjamin Fragner (benjamin.fragner@vcpd.cvut.cz, Výzkumné centrum průmyslové dědictví) - Úvod k
výstavě „co jsme si zbořili“ na humnech černokosteleckého pivováru
Volná diskuze k vydané publikaci v rámci nově vzniklé stálé expozice, degustace českých piv, večeře…
Pavel Jákl (+420603210102, Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.) – České pivovary
Ing. Milan Starec (kvetak@pivovarkostelec.cz, Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.) – Moravské a slezské pivovary
Ing. Daniel Froněk (Daniel.Fronek@mze.cz, cukrovarnický specialista) – Cukrovary

Každý účastník akce obdrží při prezenci publikaci Pivo&cukr (Zbořené pivovary a cukrovary po roce 1945 Froněk/Jákl/Starec) zdarma. Dále potřebujeme ráno při prezenci nahlásit ke které exkurzi se účastník nahlásí (1 –
dětská divadelní od 12.30 a oběd před prohlídkou, 2 – provází Tomáš Vodochodský od 11.00 a oběd poté, 3 –
provází Milan Starec od 11.00 a oběd poté).
Možnost ubytování v cenové relaci kolem 250,- Kč na černokosteleckém zámku - vhodné nahlásit předem.
Možnost parkování v pivovaru či před pivovarem - vhodné nahlásit předem kvůli možné zácpě.
Celý program, exkurze a publikace Pivo&cukr zdarma!
Občerstvení si hradí účastníci sami a je zařízeno v prostorách pivovarského zájezdního hostince.
Hostinec otevřen na možné snídaně od 7.00 a po celý den (více na http://www.pivovarkostelec.cz), při velkém
počtu účastníků nebudeme schopni vydávat všechny druhy jídel jako obvykle, ale bude vytvořen výběrový jídelní
lístek z našich specialit, který uveřejníme před akcí na webu. Možnost i pro vegetariány.
Bus Praha Háje 381, 387 nebo vlak Masaryčka – Český Brod a bus 409, 410.

