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POZVÁNKA 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

výše uvedená pracovní skupina pořádá v letošním roce v pořadí již 31. pracovní setkání, a to 

ve dnech 21. – 24. 6. 2023 v místě renesanční tvrze v prostoru Pivovarského domu 

v Plasích. 

Hlavním tématem letošního setkání je "Nové archeologické výzkumy a projekty v zájmové 

oblasti". 

Zájemce o účast na setkání a přednesení referátu prosíme zaslat svoji přihlášku (i s názvem 

referátu v němčině nebo angličtině) na jednu z níže uvedených adres. Na setkání jsou vítány 

také prezentace ve formě posterů. 

• PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D., DSc. Archeologický ústav AV ČR v Praze, Letenská 4, 

118 01 Praha 1. E-mail: chytracek@arup.cas.cz. 

• Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České 

Budějovice. E-mail: chvojka@muzeumcb.cz. 
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Termín pro odevzdání závazné přihlášky je nejpozději do 15. března 2023. Vzhledem 

k omezené kapacitě ubytování mají přednost účastníci s referátem. 

Rádi bychom upozornili, že bude vybírán účastnický poplatek 50 euro (1200,- Kč), pro 

kolegy v důchodu a studenty poté 25 euro (600,- Kč). Ubytování je předběžně 

předrezervováno v penzionu Pivovarský dům Plasy (současná kapacita dvoulůžkových 

samostatných pokojů plus možná přistýlka je 34 míst). Zde proběhne i společenský večer. 

Cena za jednu osobu na noc i se snídaní je 800,- Kč (Pivovarský dvůr Plasy 

(pivovarskydvurplasy.cz). Další ubytování je ubytování Hotel Zámecký statek Býkov 

(http://www.bykov.cz/), ovšem ve vzdálenosti 11 km směrem jižně na Plzeň (jedno až 

čtyřlůžkové pokoje). Cena za jednu osobu na noc i se snídaní je opět 800,- Kč. Po potvrzení 

účasti si každý objedná ubytování individuálně. 

 

Předběžný program: 

- středa 21. 6.  – příjezd do 18.30, společná večeře  

- čtvrtek 22. 6.  – přednášky, odpoledne exkurze do kláštera Plasy, společenský večer 

- pátek 23. 6.  – přednášky, odpoledne exkurze do Národního technického muzea - Centra 

stavitelského dědictví Plasy              

- sobota 24. 6.  – přednášky (dle počtu přihlášených účastníků) a poté exkurze, odpoledne 

odjezd účastníků. 

 

Příspěvky by neměly přesáhnout dobu 20 minut (v německém nebo anglickém jazyce). 

K dispozici přednášejícím bude dataprojektor na počítačovou prezentaci, příp. i další 

promítací technika (je potřeba včas ohlásit jaká). Velikost posteru by měla být A1. Příspěvky 

budou otištěny v tradičním sborníku Fines Transire. 

Další podrobnější informace, společně s předběžným programem 31. pracovního zasedání, 

budou závazně přihlášeným účastníkům zaslány v průběhu května. 

Těšíme se na Vaši účast! 
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