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Zprávy z redakční rady

Redakční rada a  vydavatel časopisu konstatuje, že informace uvedené v  úvodu článku 
Františka Gabriela a Lucie Kursové „Stavební dějiny v archeologii na příkladu Starého zámku 
ve Škvorci (okr. Praha-východ)“ publikovaném v časopisu Castellologica bohemica 18 vznikly 
v důsledku vzájemného nedorozumění a nemají žádnou spojitost mezi průběhem a zpraco-
váním archeologického výzkumu na hodnocené lokalitě a  pracovně právním vztahem pana 
Jaroslava Špačka k Městskému muzeu v Čelákovicích.

Pozvánka na VI. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka 
(30.–31. 10. 2020)

Ve dnech 30.–31. 10. 2020 se v areálu hradu Křivoklát uskuteční VI. ročník kastellologické 
konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Její účastníci mají možnost publikovat 
své příspěvky v recenzovaném časopisu Castellologica bohemica. Součástí konference bude, 
mimo jiné, prohlídka hradního areálu zaměřená na archeologii a stavební historii. V hradní 
kapli pak bude sloužena pobožnost za prof. Tomáše Durdíka. Konference je pořádána v úzké 
spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakul-
tou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou 
státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v  Křivoklátu, 
Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností přátel starožitností. 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština, angličtina a němčina. Pro 
přihlášky referátu a bližší informace kontaktujte Josefa Hložka, nejlépe e-mailem na adresu 
hlozek@kar.zcu.cz. Přihlášky referátu jsou možné do 2. 10. 2020.

Konferenční poplatek není požadován, ubytování je možné přímo na hradě nebo v jeho bez-
prostředním okolí.

Pozvánka na mezinárodní kastellologickou konferenci Castrum Bene 17 
(květen 2021, Plzeň)

Příští rok je plánováno uspořádání již 17. ročníku mezinárodní kastellologické konferen-
ce Castrum Bene, která se bude konat na jaře roku 2021 v Plzni. Konferenci je konána pod 
záštitou Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Konference 
bude zaměřena tematicky, leitmotivem všech příspěvků by mělo být téma „Hrad jako sta-
vební dílo“ („Burg als Bauwerk“). Srdečně zveme na tuto konferenci odbornou i  laickou 
veřejnost.
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Jednacími jazyky konference jsou angličtina a němčina. Pro přihlášky příspěvku (referát, pos-
ter) a bližší informace kontaktujte Zlatu Gersdorfovou, předsedkyni Comité permanent Castrum 
Bene, na e-mailu: gersdorf@kar.zcu.cz.

Přesný termín konference do uzávěrky tohoto čísla nebyl znám, sledujte, prosím aktuální 
informace na internetu, popř. facebooku Castrum Bene nebo posílejte dotazy na výše uvedený 
e-mail.


