AKRON

volné sdružení
pořádá sedmé setkání

Archivářů, Kronikářů
Kronikářů
a Rodopisců
Rodopisců Orlicka a Náchodska

Místo konání: Kounov u Dobrušky, velký sál hotelu Zlatý potok.
Datum konání: sobota 4. července 2015 od 10. 00 hod.
Občerstvení a teplá kuchyně zajištěna, předpokládané ukončení setkání v 15. 00 hod.
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zdena Hartmanová - informace o v. s. AKRON
Mgr. Jaromír Košťák - předseda kronikářů Čech a Moravy (SK ČMS) - příspěvek k udělení poct:
Kronikář roku 2014 a výhled na další rok.
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. - seznámení s nejstarší matrikou Orlických hor a Kladska.
Ing. Petr Kalivoda – profesionální genealog. Příspěvek „Hledání předků aneb Jak si sestavit
rodokmen“.
Mgr. Alena Čtvrtečková - kronikářka Náchoda a autorka knihy o holocaustu. Informace o historii
obce Babí u Náchoda.
Dagmar Honsnejmanová – kronikářka obce Mokré. Příspěvek k projektu Život ve stínu šibenice.
Jan F. Křivohlávek - archivář ve výslužbě. Příspěvek: Komunální heraldika okr. Rychnov n. K.
Josef Lukášek – spisovatel, vypravěč pověstí a příběhů Orlických hor. Příspěvek: Pohádkové
postavičky Orlických hor.
Další hosté: profesionální historici, archiváři, zástupci regionálních muzeí a další.

Poznámka: Hosté a témata přednášek se mohou ještě měnit a doplňovat.
Mezi 12.00 hod. a 13.00 hod. bude přestávka na občerstvení. V odpolední části po 13.00 hodině
bude dán prostor k vzájemné výměně nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka
a Náchodska.
Doporučujeme: Většina našich příznivců a návštěvníků setkání zpracovává své poznatky z bádání na počítači
a na setkání je pak ochotna se o ně podělit s ostatními účastníky. Je proto dobré vzít si s sebou přenosnou paměť
(tzv. flešku) nebo rovnou laptop.
Protože je kapacita velkého sálu hotelu omezena a počet účastníků setkání rok od roku stoupá, prosíme
zájemce o toto setkání, aby si předem rezervovali požadovaný počet míst do 15. 6. 2015.
na e -mailové adrese: pro.akron.oh@seznam.cz
nebo na telefonním čísle: jen SMS: 737 10 20 86
Informace na: http://akron.webmate.cz nebo www.novinky-akron.unas.cz
Za pořadatele:
Zdena Hartmanová – hlavní pořadatelka setkání.
Dagmar Honsnejmanová, Eva Charouzová, Růžena Vrbická, PhDr. Jan Škoda ml., Milan Kopecký, Josef Loučka.
Dovolujeme si účastníky při setkání požádat o malý symbolický poplatek, který nám můžete věnovat. Bude to
na organizační výdaje, které pořadatelé zajišťují dobrovolně bez jakýchkoliv dotací a ve svém volném čase.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

