


Tradice i novinky českého muzejnictví

9.30 | PhDr. Milena Secká, CSc.
Národní muzeum, Sbírkové oddělení Náprstkova muzea: 
Vojta Náprstek a myšlenka průmyslového muzea.
–
11.00 | Mgr. Václav Drnovský
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové: 
Archeopark Všestary - nad koncepcí právě otevíraného areálu muzea 
pravěku v přírodě a jejími evropskými souvislostmi.

Vedle přednášek se počítá s prodejem odborné literatury. Kursovné činí 
500 Kč za oba dva dny a bude vybíráno na místě. Plátci obdrží potvrzení 
o zaplacení pro svého zaměstnavatele a účastníci celého programu osvěd-
čení o absolvování Letní školy historiků 2012.

Svou účast laskavě oznamte nejdéle do 20. září 2012 jednateli pobočky 
Sdružení historiků Mgr. Tomáši Radoňovi elektronickou poštou na adresu 
radon.tomas@gmail.com .

Zájemci o  ubytování mohou využít služeb Vysokoškolských kolejí UHK. 
Kontakt: edita.krejcova@uhk.cz, tel.: +420 493 336 103.

Královéhradecká regionální pobočka Sdružení historiků České republiky 
(Historický klub 1872) vás zve k účasti na tradičním cyklu přednášek a besedních 
setkání, který se po loňských dobrých zkušenostech uskuteční v termínu 
21.–22. září 2012. Novým místem konání bude zasedací místnost 
rektorátu Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové. 

Zaměření vystoupení reaguje na historická výročí, aktuality v historické obci 
a společenskou potřebu odborné debaty o vybraných tématech.

Program:

21. září 2012 

9.00–9.50 | Registrace účastníků 
–
9.50 | Zahájení 
–
10.00 | Nově k lidické tragédii

Stanislav Motl
Ozvěny lidické noci:
Známý novinář a spisovatel nabídne zasvěcený pohled na široké sou-
vislosti vyhlazení Lidic, a to včetně příběhu lidického vraha a někte-
rých konkrétních osudů účastníků tragédie i po válce. Součástí před-
nášky bude projekce filmu s rozhovory s autentickými svědky.
–
13.00 | Pernštejnský rok – dva pohledy na odkaz rodu zubří hlavy

doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové: 
Pernštejnové – výtvarné umění pozdní gotiky a renezance

Ing. Jiří Slavík
Národní památkový ústav se sídlem v Josefově:
Stavitelství a architektura za Pernštejnů ve východních Čechách
–
16.00 | Aktuálně k otázkám církevních dějin i současnosti

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové: 
Diskuse k výročí 450 let od obnovení pražského arcibiskupství a  návrhu 
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Pro účastníky letní školy bude mezi tematickými bloky připraveno občerstvení.

22. září 2012

Letní škola 
historiků 2012



Organizátoři se těší na setkání s Vámi na Letní škole historiků 2012!

Letní školu historiků 2012 pořádá 21. a 22. září 2012 královéhradecká regionální pobočka Sdružení 
historiků České republiky (Historický klub 1872) ve spolupráci s Filozo�ckou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Jedná se o tradiční akci určenou učitelům, historikům, pracovníkům paměťových institucí, badatelům, 
studentům a všem zájemcům o historii z řad veřejnosti. Její letošní pojení vychází z ohlasů a přání 
účastníků předchozích ročníků a akcentuje aktuální poptávku po informacích o dějinách a jejich souvislostech 
a praktické informace zužitkovatelné při výuce nebo při osobních aktivitách všech, kteří se o dějiny zajímají. 

Letní škola historiků se uskuteční v zasedací místnosti rektorátu Univerzity Hradec Králové 
v Rokitanského ulici 62 v Hradci Králové. 

www.uhk.cz
www.shcrhk.webnode.cz


