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9.00–9.25	   Bc.	  Lubomír	  Franc	  -‐	  hejtman	  KHK,	  Helmut	  Dohnálek	  –	  3.	  náměstek	  hejtmana	  KHK,
	  	   plk	  Ing.	  Václav	  Špaček	  -‐	  Krajské	  vojenské	  velitelství

9.30–9.45	   PhDr.	  Pavel	  Mertlík	  	  -‐	  "Vojenské	  památky	  (nejenom	  Královéhradeckého	  kraje)	  a	  jejich	  uplatnění	  v	  cestovním	  ruchu"
9.45–9.50	  	   Diskuse

9.50–10.05	  	   plk.	  Mgr.	  Aleš	  Knížek	  	  -‐	  "Vojenská	  muzea	  Lešany	  a	  Kbely	  "
10.05–10.10	   Diskuse

10.10–10.25	   Krystyna	  Dubiel	  	  -‐	  "Dawna	  Twierdza	  Nysa	  dziś	  atrakcją	  turystyczną	  i	  miejscem	  wydarzeń	  kulturalnych"
10.25–10.30	   Diskuse

10.30–10.45	   Coffee	  break

10.45–11.00	   Bc.	  Jan	  Otava	  -‐	  "Vojenské	  památky	  -‐	  aktuální	  trendy	  a	  možnosd"
11.00–11.05	   Diskuse



11.05–11.20	   Piotr	  Stachura	  -‐	  "Město	  Paczków	  (Opolské	  vojvodství)"
11.20–11.25	   Diskuse

11.25–11.40	   Dr.	  Jerzy	  Tutaj	  -‐	  "Kompleks	  RIESE	  -‐	  Tajemnice	  II.	  wojny	  światowej"
11.40–11.45	  	   Diskuse

11.45–12.00	  	   PaeDr.	  Josef	  Velfl	  -‐	  "Rekonstrukce	  poslední	  bitvy	  2.	  světové	  války	  v	  Evropě	  u	  Slivice	  a	  zdejší	  Památník	  Vítězství"
12.00–12.05	   Diskuse

12.05–12.20	   Mgr.	  Ľudovít	  Gráfel	  -‐	  "Pevnostný	  systém	  Komárna	  ako	  potenciál	  pre	  rozvoj	  cestovného	  ruchu"
12.20–12.25	   Diskuse

12.25–12.40	   JUDr.	  Miloslav	  Kubíček	  -‐	  "Město	  Terezín	  -‐	  oživení	  historických	  památek"
12.40–12.45	   Diskuse

13.00–14.00	   Oběd	  (Aldis)
14.00–14.30	   Ubytování

14.30	   Odjezd	  na	  exkurzi	  (pevnost	  Dobrošov	  a	  Josefov)

20.00	   Společenský	  večer	  -‐	  Pevnost	  Josefov,	  po	  prohlídce	  za	  doprovodu	  vojenských	  skladeb	  společenský	  večer	  se	  zástupci	  
	  	   samospráv	  v	  důstojnickém	  sále
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10.00–10.20	   Zahájení	  veletrhu	  Infotour

	  
10.20–10.35	  	   RNDr.	  Miroslav	  Kejzlar	  -‐	  "Beton	  pokaždé	  jinak"	  -‐	  společná	  prezentace	  pevnosp	  Březinka	  a	  Stachelberg	  	  
10.35–10.40	   Diskuse

10.40–10.55	   Zdzisław	  Łazanowski	  -‐	  "Podzemní	  továrna	  Osowka"	  (Dolnoslezské	  vojvodství)
10.55–11.00	  	   Diskuse

11.00–11.15	   Marek	  Bartoš	  -‐	  "10	  let	  Králické	  pevnostní	  oblasd	  –	  proměny	  v	  čase"
11.15–11.20	   Diskuse

11.20–11.35	   Andrzej	  Kościuk	  	  -‐	  "Gród	  w	  Byczynie-‐	  Międzynarodowe	  Centrum	  Spotkań	  Miłośników	  Żywej	  Historii"
11.35–11.40	   Diskuse

11.40–11.55	   Mgr.	  Irena	  Benková	  -‐	  "Keltská	  oppida	  ve	  středních	  Čechách	  a	  cestovní	  ruch"
11.55–12.00	   Diskuse

12.00–12.15	   PhDr.	  Pavel	  Ciprian	  -‐	  "Hrad	  a	  pevnost	  Špilberk"
12.15–12.20	   Diskuse

12.20–12.30	   Závěr	  konference
12.30	   Oběd


