
 

 

 

Kulturní krajina Lednice a Valtic – 20 let na seznamu světového 

dědictví UNESCO – mezinárodní bilanční konference 

 

Termín konání: 5. října 2017 (fakultativní část konference 6. října 2017) 

Místo konání: Valtice a Lednice. Odborná část konference proběhne v konírně 

valtického zámku, podvečerní kulturní program v barokním divadle zámku Valtice. 

Fakultativní návštěva zámku a zámeckého areálu v Lednici proběhne pro zájemce 

v pátek 6. října 2017.  

 

Program:  

ve čtvrtek 5. října 2017 v konírně zámku Valtice:  

 9.30 – 10.00, prezence účastníků konference  

 10.00 – 10.15, Ing. arch. Naděžda Goryczková, zahájení konference – úvodní 

slovo generální ředitelky Národního památkového ústavu 

 10.15 – 10.30, Ing. Pavel Trojan, starosta Města Valtice – uvítání účastníků 

konference jménem starostů Lednicko-valtického areálu 

 10.30 – 11.00, Ing. Zdeněk Novák  

 11.00 – 11.30, PhDr. Josef Štulc   

 11.30 – 13.00, bufetový oběd v zámecké konírně 

 13.00 – 13. 30, Ing. Ina Truxová, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 

 13.30 – 14.00, PhDr. BcA. Martin Pácal  

 14.00 – 14.15, PhDr. Richard Svoboda, p. Ivana Holásková – ukončení 

odborné části konference + pozvání a informace k fakultativní návštěvě 

zámku Lednice následující den 

 14.15 – 15.00, coffee break  

 od 15.00 do 16.30, komentovaná prohlídka zámku Valtice 

 17.00 – 18.30, Operní představení Argippo v barokním divadle 

 od 18.30 občerstvení ve foyer barokního divadla 



 

 

Program pro zájemce na pátek 6. října 2017 

 cca od 9.00 hodin komentované prohlídky zámku Lednice, případně 

zámeckého parku  

 

Další informace: Během konference bude k dispozici občerstvení, po podvečerním 

kulturním programu raut s číší vína ve foyer barokního divadla. Případné ubytování 

si účastníci konference zajišťují sami, např. na webu Města Valtice 

(http://www.valtice.eu/) je přehled všech možných variant. Parkování bude 

zajištěno a organizováno v místě správou zámku Valtice.  

Upozornění: V případě, že si nebudete rezervovat vstupenky na představení 

barokní opery v termínu do 28. září 2017, budou zbylé vstupenky nabídnuty 

k prodeji.  

Svou účast potvrdíte zasláním připojené vyplněné přihlášky na  

e-mail: snajdarova.dagmar@npu.cz nejpozději do 28. září 2017.  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Šnajdarová, tel.: 725 308 460 
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