Turek, Švéd a Prajz
Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku

Regionální muzeum v Teplicích 8. – 9. listopadu 2010

Pořadatelé:
Konferenci pořádají Regionální muzeum v Teplicích, katedra historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Ústav českých dějin Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Liberecká katedra tak činí u příležitosti 20. výročí založení FP.
Místo konání:
Konference se uskuteční v Regionálním muzeu v Teplicích, které sídlí v prostorách někdejšího
zámku Clary-Aldringenů na teplickém Zámeckém náměstí. Přístup od autobusového i vlakového
nádraží je po Masarykově třídě přes centrum města (k vizuální orientaci poslouží dvě kostelní
věže, které jsou v bezprostředním sousedství zámku). Mapu města je možno si vytisknout na
www.mapy.cz; v Teplicích je k dostání mimo jiné v informačním centru na Benešově náměstí.
Výběr samotných konferenčních prostorů v muzeu bude závislý na počtu přihlášených
účastníků – patrně však bude zvolen velkokapacitní rokokový sál, centrální (dvoupatrový)
prostor teplického zámku + jeho zázemí. V případě malého počtu účastníků se konference
uskuteční v obřadním síni.
Kapacita a přihlášky:
S ohledem na organizační aspekty a omezenou kapacitu sálu, je nutno se na konferenci
v předstihu přihlásit, a to nejpozději do 3. 10. 2010. Později přihlášeným a příchozím bez ohlášení
nebude možné vyhovět. Přihlášky směrujte na jankilian@email.cz – každému zájemci bude zaslán
potvrzující e-mail.

Konferenční poplatek:
Nebude vybírán.

Doprava:
Doprava do Teplic (a případně po Teplicích) a s ní spojené náklady jsou v režii každého
účastníka. Přímé a časté vlakové spojení má město s Ústím nad Labem a Chomutovem-Chebem.
Cestujícím z Prahy lze doporučit v pondělí (příp. v úterý) ráno přímé vlakové spojení z hlavního
nádraží v 7.31 s příjezdem do Teplic v 9.04. V předstihu je možno využít ze stejného místa vlak
v 6.31 s přestupem v Ústí nad Labem a příjezdem do Teplic v 8.16. Návrat do Prahy
v odpoledních či podvečerních hodinách umožňují autobus v 17.00 a vlaky v 17.37, 18.50 a

19.37. Pro dopravu z Liberce lze doporučit vlak v 6.27 do stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží
(příjezd 8.32), odkud v 8.48 pokračuje vlak do Teplic (příjezd 9.04). Pro návrat do Liberce
s přestupem v Děčíně pak vlak z Teplic v 17.37 (v Liberci 21.06).
V Teplicích je rozsáhlá síť integrované městské dopravy – jízdenky v hodnotě 15 Kč (město
a blízké okolí) a 27 Kč (prakticky celý okres) se zakupují v automatu u řidiče. Je nutno mít drobné
mince a přesný obnos, automat ani řidič peníze nevrací!

Ubytování:
Ubytování včetně jeho zajištění je plně v režii každého účastníka konference. Město Teplice
nabízí nepřeberné možnosti ubytování, počínaje turistickými ubytovnami, přes priváty a penziony
až po luxusní hotely a špičková lázeňská zařízení. Cenové relace se pohybují od 180 Kč/osoba/
noc v nejlevnějších typech. Téměř úplný přehled skýtají webové stránky http://www.teplice.cz/cz/informace-pro-turisty/ubytovani-restaurace/hotely/.

Stravování a občerstvení:
Rovněž stravování je zcela v individuální režii každého účastníka konference. V bezprostřední
blízkosti Regionálního muzea je k dispozici hned několik stravovacích zařízení všech cenových
kategorií. Doporučit lze Teplickou krčmu (50 m od muzea), kde se polední menu s polévkou
(výběr ze 6 jídel) pohybuje od 63 do 68 Kč. Prvotřídní restaurací je pak ta v hotelu Prince de
Ligne (v přímém sousedství muzea) - http://www.princedeligne.cz/restaurace-prince. Prakticky
všude lze platit i stravenkami. Pro účastníky konference bude během průběhu akce bezplatně
zajištěna káva a minerální vody, v obou odpoledních pauzách pak i drobné občerstvení.

Doprovodný program:
Zájemci se mohou první konferenční den (pondělí) od 19 hodin zúčastnit komentované
prohlídky expozic Regionálního muzea v Teplicích, které zahrnují stylové zámecké pokoje, stálou
výstavu o českém a zvláště teplickém lázeňství a nově (2008) otevřenou románskou expozici,
k níž patří prohlídka dochované krypty původního klášterního kostela. Lze se zúčastnit i jen části
této akce, která v plné délce potrvá asi do 21 hodin.
Na druhý konferenční den (úterý) je ráno od 8.15 domluvena fakultativní prohlídka významné
teplické dominanty, farního kostela sv. Jana Křtitele. Vedle interiérů zahrne i návštěvu hrobky
Clary-Aldringenů a nepříliš náročný výstup na věž, odkud se nabízí pohled jak na centrum města
a zámecký areál, tak na hřebeny Krušných Hor.
Obě prohlídky jsou pro zájemce bezplatné.

Referáty a publikování jejich písemné verze:
Délka jednotlivých referátů je stanovena na 20 minut, u diskusních příspěvků na 10 minut.
Referenty s ohledem na časový harmonogram žádáme o striktní dodržování tohoto limitu.
Moderující každého přednášejícího 1 minutu před jeho vypršením upozorní, načež by už měl
následovat jen závěr prezentovaných faktů. K dispozici bude notebook s dataprojektorem.
Referenty s elektronickými prezentacemi žádáme, aby si je zkopírovali do připraveného
notebooku nejpozději před zahájením přednáškového bloku, v němž vystupují.
Elektronickou verzi svých referátů s německým resumé, případně i s obrazovým a jiným (mapy,
tabulky, grafy…) doprovodem, prosím dodejte na adresu jankilian@email.cz nejpozději do 31.
12. 2010. Referáty budou společně publikovány v některém z českých recenzovaných periodik –
patrně v FHB (Folia Historica Bohemica; zde též směrodatný citační úzus) – v případě, že
projdou recenzním řízením. Maximální rozsah je stanoven na 20 normostran (bez příloh).

