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Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro,
Památkovou komorou České republiky, Českým rájem - globálním geoparkem
UNESCO a Neziskovkami Libereckého kraje, z. s., srdečně zvou na

IV. seminář
Památky pro každého

který se uskuteční ve dnech 19. - 20. 4. 2018. Seminář se koná pod záštitou starosty
města Stříbra.
Cílem semináře je pokračovat v praktickém řešení problematiky zpřístupnění
kulturního, přírodního a geologického dědictví osobám se zdravotním i dalším
znevýhodněním.
V průběhu semináře bude předána také CENA ADOLFA HEYDUKA PRO PAMÁTKU A
GEOLOGICKOU LOKALITU NEJVÍCE PŘÁTELSKOU ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM
ZA ROK 2017.

Program
čtvrtek 19. 4. obřadní síň radnice města Stříbra
9.00 - prezentace
9:30 - slavnostní zahájení semináře - první přednáškový blok
Bariéry kolem nás a jak je překonat - Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. - úvod do
problematiky
Zpřístupnění hradu Svojanov a muzea Chmele v Žatci osobám se zrakovým
postižením, specifické potřeby nevidomých a slabozrakých při poznávání
kulturního a geologického dědictví - Mgr. Lukáš Treml, Dis.
11:00 - přestávka na kávu
11:30 -13:30. Slavnostní předání CENY ADOLFA HEYDUKA PRO PAMÁTKU A
GEOLOGICKOU LOKALITU NEJVÍCE PŘÁTELSKOU ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM ZA ROK 2017
Mgr. Miroslav Nenutil, předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Doc. Ing.
Václav Liška Dr. - prezident Památkové komory ČR, prezentace vítězných památek
13:30 -15:00 pozdní oběd v některé z místních restaurací
15:00 - 17:00 druhý přednáškový blok
Český ráj - globální geopark UNESCO vstříc specifickým potřebám zdravotně
znevýhodněných - Jan Čermák, ředitel geoparku
Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná - Hana Talli Hlubučková prezentace pilotního projektu zpřístupnění naučné stezky v přírodní rezervaci
Klokočské skály sluchově a zrakově znevýhodněným
Archivy pro neslyšící - PhDr. Ondřej Bastl, Ph.C., archiv Hlavního města Prahy
Ne - vidět, Ne - slyšet praktické ukázky a řešení konkrétních projektů, konzultace s
nevidomým a neslyšícím lektorem
18:00 - prohlídka královské dědičné štoly Prokop (zimní bunda a vybavení na více
jak hodinový pobyt v podzemí nutností)
19:30 - neformální společenské posezení
Jednotlivé přednášky jsou přístupné zájemcům z řad veřejnosti.

pátek 20.4. město Tachov :
10:00 prohlídka Tachovského zámku
následuje prohlídka národní kulturní památky Jízdárna ve Světcích u Tachova
- provází kastelán zámku Tachov pan Pavel Voltr.
Ukončení semináře neformálním posezením v některé z místních restaurací .
Po celou dobu konání semináře bude přítomem česko/německý tlumočník .
Dne 19. 4. bude zajištěno tlumočení do Českého znakového jazyka.
Přihlášky je možno zasílat na adresu: hugonacestach@seznam.cz
Ubytování a stravování si hradí účastníci sami.
Konferenční poplatek činí 150Kč.
Držitelé ZTP zdarma.

mediálním partnerem semináře je portál
mediálním partnerem Ceny Adolfa Heyduka je časopis

