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Poslední předkonferenční
cirkulář s tím NEJ…
Zasíláme vám poslední předkonferenční cirkulář plný
stručných, důležitých informací, stejně jako se stránkou zpráv dokládající atmosféru Liberce, města mezi
Ještědem a Jizerskými horami, které doslova začínají u
posledních domů a zahrad.
Veškeré informace v úplnosti a podrobnosti hledejte
na webu 22kk a profilu v síti Facebook.
http://22kk.tul.cz/
https://www.facebook.com/22kkliberec/

Přečtete si upravený
program konference
Na webu 22kk si všichni konferenční účastníci mohou
přečíst aktualizovaný program, který reagoval na některé drobné konferenční změny. V časech a dnech
jednotlivých částí konference k žádným změnám nedochází, došlo pouze k jinému zařazení některých referátů. Prosíme přednášející, aby si čas svého vystoupení překontrolovali.
http://22kk.tul.cz/program/

Místo a časy prezence účastníků
Stůl s prezencí konferenčních účastníků bude umístěn
přímo v prostorách konference, tedy v budově G univerzitního kampusu na Univerzitním náměstí, 3. patro
před aulou. Přístupy do budovy budou značeny logem
22kk. Nenechte se zmást okolním terénem – jeho členitost způsobuje, že ze směru od vysokoškolských kolejí Harcov je třetí nadzemní patro v úrovni přístupové
ulice.
6. 9. 2017: 13.30–14.15
7. 9. 2017: 8.00–9.00

Pokyny pro přednášející a
autory posterů
Technické pokyny pro autory přednášených referátů i
posterů najdete na webu 22kk. Úkolem moderátorů
jednotlivých konferenčních bloků bude pomáhat hlídat
desetiminutový limit na jeden referát. Dodržení časového limitu přednášejícími pomůže vytvořit dostatečný časový prostor pro diskuzi, která bude v každém
bloku následovat a může patřit k tomu nejzajímavějšímu z celé konference.
http://22kk.tul.cz/konferencni-pokyny

Konferenční workshopy

Členská schůze ČKS

Online přihlašování účastníků konference do konferenčních workshopů je spuštěno od 16. 8. Odkaz na
přihlašovací formulář naleznete na webu 22kk (link
níže). Každý z registrovaných účastníků 22kk může
vybírat z nabídky pro dva bloky.
Zájem o tuto část programu konference nás příjemně
překvapil. V tuto chvíli jsou již některé workshopy kapacitně naplněny. Organizátoři jsou připraveni spolupracovat s přednášejícími workshopů na další nabídce
kapacity. S přihlašováním neváhejte.

Na závěr druhého konferenčního dne, ve čtvrtek 7. 9.,
se v čase 17.45–18.30 uskuteční členská schůze ČKS.
Její součástí bude zhodnocení uplynulého dvouletého
období a volba výboru a kontrolní komise společnosti.
Všichni členové jsou jménem předsedy ČKS srdečně
zváni.

http://22kk.tul.cz/program/workshop

22kk a její partneři
Mezi partnery 22. kartografické konference patří společnost ARCDATA Praha, která se účastníkům představí v jednom z konferenčních workshopů. Z řad institucí to je nejen Severočeské muzeum v Liberci, hostitel výstavy a prvního z konferenčních večerů, ale i
města Liberec a Jablonec nad Nisou. Ta pro účastníky
konference připravila nabídku informačních brožur.
Možná stále poněkud netradičně je nenajdete ve svých
konferenčních taškách, ale budou pro skutečné zájemce připraveny na stole v blízkosti prezence. Tímto
způsobem bychom rádi přispěli k rozumnějšímu užívání letáků bez jejich zbytečně rychlého konce v koších.

Společenské večery 22kk
Oba konferenční večery kartografické konference budou doprovázeny zajímavým společenským programem. První večer zahájíme výstavu Mapy Jizerských
hor, která je pořádána v Severočeském muzeu v Liberci u příležitosti konání 22kk a je příležitostí přiblížit vybraná témata kartografie široké veřejnosti. Pro
všechny konferenční hosty se naskytne dobrá příležitost nahlédnout do jedné z nejzajímavějších historických budov v Liberci a odnést si na památku této návštěvy reprint jedné ze starých turistických map Jizerských hor. Začátek večera s vernisáží je plánován na
19. hodinu a její konec přibližně ve 20.30. Všichni konferenční hosté budou mít dostatek času na další večerně-noční poznávání Liberce a jeho restaurací.
Druhý a hlavní společenský večer se odehraje přímo
v konferenčních prostorách s jedinečným výhledem na
Ještěd. K poslechu a tanci bude hrát univerzitní band,
který má rozhodně nadání posluchače rozhýbat. Bohaté občerstvení snad nebude příliš velkým nepřítelem a na řadu přijde i tanec.

Konferenční stravování
Obědy jsou pro účastníky 22kk zajištěny v menze
v univerzitním kampusu vzdáleném od konferenčních
prostor jen pár desítek metrů. Budou vydávány na
stravenky 22kk, které obdržíte při registraci.
Přestávky na kávu nabídnou nejen osvěžení v podobě kávy, čaje, vody, ale můžete se těšit i na něco malého k zakousnutí v podobě pravých domácích produktů.
Obědy i občerstvení v přestávkách jsou pro registrované účastníky konference zdarma.

Konferenční tipy
Již v minulém cirkuláři jsme popsali konferenční tipy
na ubytování a dopravu po městě. Vše najdete na
webu 22kk. V dosahu do dvaceti minut pěší chůze od
konferenčních prostor lze nalézt dostatek kvalitních
ubytovacích možností všech kategorií.
Doprava po Liberci může být pro přijíždějící z vnitrozemí někdy matoucí a komplikovaná díky členitosti reliéfu, v němž se město rozkládá. Toto léto se radnice
města pokusila o rekord v množství uzavírek, z nichž
bohužel některé (i zásadní jako je Šaldovo náměstí) zasáhnou do doby konání 22kk. Všem řidičům doporučujeme před příjezdem do Liberce plánovat cestu např.
v plánovači Google Maps, který obsahuje aktuální uzavírky (na rozdíl od navigace Sygic!).
Hromadná doprava je v Liberci řešena autobusy a
tramvajemi. Do místa konání konference a ubytování
na VŠ kolejí se dopravíte autobusy. Podrobný návod
najdete v 3. cirkuláři nebo na webu 22kk.

Když se ještě nechce spát
(aneb kam na pozdní večeři, pivo či víno)
Poznávání nočního života Liberce začněte v legendárním podniku Vokno (ul. Hrazená) a přes Stereo bar
(ul. Na Poříčí) zamířit do Pivního baru Azyl (ul. Široká 31). Cestou potkáte spoustu dalších barů, restaurací a hospůdek. V Pražské ulici najdete dobrou atmosféru v Atelieru nebo navštivte kousek od radnice
„pivní náměstí“ ve Frýdlantské ulici – Tatáž Pakáž,
Tovaryšský vršek, Staré město. Pivo ze Svijan s něčím
dobrým k zakousnutí nabízí ve zrekonstruovaném
Radničním sklípku přímo v podzemí liberecké radnice.

Pro vyznavače dobré kávy
I Liberec, podobně jako jiná krajská města, je protkaný
sítí kaváren, v nichž vám školení baristé připraví
čerstvě praženou kávu správně a na mnoho způsobů.

Nejblíže ke kampusu je kavárna Bez konceptu (Husova ul.), kde snad i lepší, než káva, je občerstvení –
chutné dorty, zapečené bagety a pestrá nabídka snídaní. Další kavárny najdete blíže centru, tedy od kampusu 15 až 20 minut pěší chůze. Originální koncept
propojující květinové studio s kavárnou nabízí Kafe
Kytka – najdete ji par kroku od Radnice (Kostelni ul.),
Jedno Kafe provozují velmi zkušení baristé (Frýdlantská ul.), Kino Káva jen o pár kroků dál v úspěšně zrekonstruovaném vstupním vestibulu skutečného kina.
Největší sázkou na jistotu a zaručený tip je kavárna
SweetCity s pražírnou Nord Beans. Sice stranou centra, ale širší nabídku jen před pár hodinami upražené
kávy na severu Čech nenajdete.

Kouzlo (večerního, ranního i denního) Liberce
Najdete-li čas na večerní či ranní procházku, nabízí se
vám v dosahu univerzitního kampusu hned několik
míst s atmosférou upomínající na hlavní město českých Němců, kteří společně s ostatními obyvateli předválečného Liberce-Reichenbergu vložili do jeho
zkrášlování velké úsilí a nemalé prostředky.
Z kampusu se za pouhých 5 minut dostanete na promenádní Masarykovu třídu vedoucí z Lidových sadů
(liberecká zoo) na křižovatku s muzeem a galerií. Po
cestě potkáte výstavní vily z období konce 19. a počátku 20. století. Pokud vás zaujmou, odbočte o ulici
dále směrem k botanické zahradě a na Sukovo náměstí – najdete tam další a ještě zajímavější.
Křižovatka Masarykovy a Vítězné ulice je nazývána
zlatým křížem díky majestátným budovám muzea,
lázní a bývalé obchodní a hospodářské komory. V posledním z rohů je moderní budova významného libereckého architekta Masáka.
Galerie v budově městských lázně císaře Františka Josefa I. vás uchvátí svou atmosférou unikátně zrekonstruované budovy. Kde jinde naleznete umělecká díla
vystavena přímo v bazénové hale?
Po tramvajových kolejích můžete pokračovat až na dohled liberecké radnice v neorenezančním slohu.
V úředních hodinách je možné navštívit její vnitřek,
kde na vás původní „němectví“ silně přispívající geniu
loci celého města dýchne s velikou silou.
Nejen z cesty k liberecké radnici, ale třeba i krásné
promenádní cesty na břehu Harcovské přehrady,
uvidíte Ještěd, stavbu ve tvaru rotačního hyperboloidu od arch. Hubáčka.

Další tipy na zajímavá místa, podniky, ale
třeba i originální lokální dárky upomínající
návštěvu Liberce najdete v naší speciální webové mapě:
http://arcg.is/1P4fCj

Konferenční informace na jednom místě

http://22kk.tul.cz
Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/22kkliberec/
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