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Návrh programu:
čtvrtek 12. června 2008
čas

téma

přednášející

místo konání poznámky

13:00 – 14:00

přivítání účastníku kursu a jeho
oficiální zahájení

GEM
architects
+
zástupce
města Prahy

Praha –
Novotného
lávka –
výukové
centrum

14:15 – 15:45

přehled o urbanistickém rozvoji Prahy

ing. arch.
Michal
Kohout (JKA
s.r.o.)

dtto

16:00 – 16:30

přestávka a občerstvení

17:00 – 18:30

Dům, který nebyl již nikdy znovu
postaven
(8 soutěží na návrh Staroměstské
radnice v průběhu 100 let)

20:00

společná večeře

dtto

ing. arch.
Regina
Loukotová,
Ph.D. (GEM
architects
s.r.o.)

dtto

vybraná
restaurace
v centru
města
1

pátek 13. června 2008
čas

téma

přednášející

místo
konání

09:00 – 10:30

Územní plán Prahy a jeho
problematika

akad. mal.
Karel Čapek
Novotného
(Typoexpedice) lávka

10:45 – 12:15

Moderní architektura v centru
historického města

mgr. Richard
Biegel (Klub za
starou Prahu –
předseda)

12:30 – 13:00

oběd

13:30 – 15:00

Současná moderní architektura nejen v Praze

arch. Martin
Roubík (GEM
architects
s.r.o.)

dtto

15:15 – 16:45

Moderní architektura v historickém
centru Litomyšle

ing. arch. Josef
Pleskot

dtto

17:00 – 18:30

Socha ve veřejném prostoru

Dr.art. Milan
Knížák

dtto

poznámky

dtto

dtto

2

sobota 14. června 2008
čas

téma

přednášející

místo konání poznámky

10:00 – 18:00

Exkurze
Téma: moderní architektura a její
úspěšné zapojení do organismu
historického jádra města Litomyšl

GEM
architects
s.r.o.
+
autoři staveb

Litomyšl

GEM architects si vyhrazuje právo uplatnit změny, které se vyskytnou z organizačních nebo technických
důvodů, které nelze předpokládat.
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