Harmonogram akce TECHNICKÉ PAMÁTKY – JEJICH POCHOPENÍ A ZÁCHRANA
Akce 3 – 18/3/2011 – PODLIPANSKO (v širších souvislostech)
9.00 – 11.00-15 I. blok
PhDr. Benjamin Fragner (benjamin.fragner@vcpd.cvut.cz, VCPD) – úvodní slovo
PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (nachtmann@volny.cz, NPÚ- územní odborné pracoviště středních Čech
v Praze) - Černokostelecké vrchnostenské podnikání v 17. století
Ing. Jan Žižka (zizka@stc.npu.cz, NPÚ- územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) – Vrchnostenské
dvory na Podlipansku a jejich hospodářská činnost
Ing. Jan Anderle (j.anderle@volny.cz, SHP historických staveb) – nové poznatky o správní budově
černokosteleckého dvora č.p.15 a výsledky výzkumu hospodářského dvora v Radovesnicích
Pavel Jákl (pivovarský historik) – Pivovarská činnost Althanů a Šternberků na Kolínsku
Dr. Ladislav Jouza (jouza@muzeumkolin.cz, Regionální muzeum Kolín) – Mandelíkové, Wiesnerové
(podnikatelské rody na Kolínsku)
Jaroslav Jásek, Ing. Šárka Jiroušková (jaroslav.jasek@pvk.cz, archivář PVK) - vodojemy na Podlipansku.
11.00-15 – 14.00
Exkurze se třemi zastaveními:
Ing. Jan Svatoš (jan.svatos@kostelecncl.cz, starosta města Kostelec n.Č.l.) – Galerie Jana Svatoše a
Černokostelecké keramičky
Ing. Jiří Neuhöfer (neuhofer@slp.cz, Školní lesní podnik) – zámecké krovy v Kostelci n.Č.l.
Tomáš Vodochodský (vodouch@pivovarkostelec.cz, Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.) –
unikátní krov polygonálního mlatu v černokosteleckém pivováru
Oběd, pivo, diskuze při pivu, očekávání dalších přednášek při pivu, počítání čárek na lístku…
14.00– 15.00 II. blok
Ing. Martin Vonka, Ph.D. (danny@fabriky.cz, www.fabriky.cz) – Komíny na Podlipansku
Ing. arch. Jan Pešta (info@shp-pesta.cz, SHP) - Kamenné mosty na Kolínsku, Kouřimsku a Černokostelecku
Tomáš Vanča (vanca@c-mail.cz, předseda Klubu pro obnovu kolínské řepařské drážky) – řepařská drážka
15.00 – 15.15 : Přestávka, diskuze, občerstvení
15.15 – 17.15 III. blok
PhDr.. Vladimír J. Mrvík (vladimir.mrvik@quick.cz, Regionální muzeum Kolín) – Černokostelecký industriál
s důrazem na nerealizovanou železnici
Ing. Daniel Froněk (Daniel.Fronek@mze.cz, cukrovarnický specialista) – cukrovary na Podlipansku
Jaroslav Pejša (jaroslav.pejsa@soapraha.cz, Státní okresní archiv Kolín) – Pivovarnictví na Kolínsku
Ing. Milan Starec (kvetak@pivovarkostelec.cz, Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.) – Kdesi
u Kostelce nad Černými lesy sbírají tam vehikly divné…
Ing. Jan Klinecký (noveta@volny.cz, NOVETA s.r.o.) – Pivovar Český Brod
František Sýkora (vmnymburk@pmpodebrady.cz, Polabské muzeum Nymburk) – pivovarnictví na Nymbursku
Jan Chejn (pivovar Sedlec u Hory Kutné) – opraviti nutné, zpráva z obnovy pivovaru

Volná diskuze k vydané publikaci v rámci nově vzniklé stálé expozice, degustace českých piv, večeře…
Každý účastník akce obdrží při prezenci publikaci na téma historických pivovarů na Kolínsku zdarma.
Publikací bude připraveno 150 kusů, tak přijďte brzy.
Možnost ubytování v cenové relaci kolem 250,- Kč na černokosteleckém zámku – nutné nahlásit předem.
Možnost parkování v pivovaru či před pivovarem - vhodné nahlásit předem kvůli možné zácpě.
Celý program, exkurze a publikace zdarma!
Občerstvení si hradí účastníci sami a je zařízeno v prostorách pivovarského zájezdního hostince.
Bus Praha Háje 381, 387 nebo vlak Masaryčka – Český Brod a bus 409, 410.

