Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
A.V.Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 461 950

______________________________________________________
Pozvánka na seminář

Detektory kovů v archeologii
Dne 18. 11. 2020 pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (RM VM) seminář na
téma „Detektory kovů v archeologii 2020“.

Tematické okruhy
 možnost spolupráce profesionálních archeologů s veřejností (využití služeb
neprofesionálních zájemců o historii včetně použití detektorů, ochrana lokalit aj.)
 základní informace o detektorech kovů, možnosti, meze, novinky
 metodika použití detektorů kovů v archeologii spojená s prezentací nálezů
 ochrana archeologického dědictví před nelegálním užitím detektorů u nás a v Evropě
 popř. další témata

Vítáni jsou i zájemci o problematiku z řad neprofesionálů (obzvláště vítáme
jejich příspěvky), podmínkou je ale spolupráce a záštita některou organizací
disponující oprávněním provádět archeologické výzkumy.

Místo
Jednání: Velká zasedací místnost Městského úřadu Vysoké Mýto (vstup přímo z náměstí
Přemysla Otakara II.)
Prezence: před vstupem do zasedací místnosti

Ubytování
Ubytování je v případě potřeby možné v následujících zařízeních:
hotel Kobylka (tel. 774200187)
penzion Tošovský (tel. č. 465 422 839)
hotel Via ironia (tel. č. 465 635 732)
restaurace Tejnora (tel. č. 465 424 407)
penzion U bakaláře (tel. č. 739 455 279)

penzion Jangelec (cca 1,5 km od centra, tel. 732 632 732)
Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně.

Stravování
Individuálně je možné se stravovat ve vysokomýtských restauracích, např. v restauraci
Tošovský, Tejnora, Stejk Bejk nebo U bakaláře.

Spojení
Vysoké Mýto leží na vlakové trati č. 018 z Chocně do Litomyšle. Choceň se nachází
na hlavní vlakové trase č. 010 (z Prahy do České Třebové). Přes Vysoké Mýto vedou
autobusové spoje z Brna, Hradce Králové, Pardubic, Svitav.

Poznámky k organizaci:
Vzhledem ke specifickému zaměření semináře si organizátoři vyhrazují právo výběru
navržených příspěvků. Příspěvek (s výjimkou příspěvků vyžádaných) je časově omezen na
dobu cca 15 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s notebookem.

Jiné technické požadavky je nezbytné dopředu domluvit s organizátorem.
Závazné přihlášky (v písemné nebo lépe elektronické podobě) zasílejte
nejpozději do 31.10. 2020 na adresu:
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125, 566 01
Vysoké Mýto nebo na níže uvedenou mailovou adresu
Kontaktní osoba
PhDr. David Vích, archeolog, RM VM, tel. 739 578 523
Přihlásit se lze též na e-mailové adrese:
dvich@centrum.cz
vich@muzeum.myto.cz

