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Na podzim roku 2007 nav‰tívili ﬁeditelé atting-

nost se se‰la v obdivuhodném poãtu a nedostavi-

Obr. 1. Setkání absolventÛ Letní attinghamské ‰koly pro

hamsk˘ch studií paní Annabel Westman a pan Gi-

lo se pouze nûkolik kolegÛ, kteﬁí z váÏn˘ch dÛvo-

studium zámeck˘ch sídel a sbírek a Studií královsk˘ch sbí-

les Waterfield spoleãnû s historiãkou umûní

dÛ nemohli. Ti v‰ichni poslali pozdravy, nûkteﬁí,

rek s anglick˘mi hosty a tehdej‰ím vedením Národního pa-

a podporovatelkou attinghamské ‰koly paní Jean-

jako napﬁíklad profesor Pavel Preis ãi profesor Lu-

mátkového ústavu, Praha 12. ﬁíjna 2007, Ledebursk˘ pa-

nií Hobhouse âeskou republiku. Pﬁijeli na pozvání

bomír Slavíãek, milé dopisy. Attinghamská party

lác. / Attingham Alumni – the gathering of members of

Národního památkového ústavu, jeÏ iniciovali spe-

byla uspoﬁádána v salonku Národního památkové-

the Attingham Summer School for the Study of Historic

cialisté ústavu – absolventi Attinghamu. Po mno-

ho ústavu v Ledeburském paláci vlastními silami,

Houses and Collections and of the Royal Collection Studies

ha stáÏích a stipendiích, kter˘mi Attingham Trust

za pﬁispûní v‰ech zúãastnûn˘ch, a to vãetnû do-

with the guests from England and the then directorate of

podpoﬁil ãeské odborníky z ﬁady institucí a umoÏ-

ma pﬁipraven˘ch tradiãních ãesk˘ch delikates,

the National Heritage Institute, Prague, the 12th of Octo-

nil jim studium architektury, historick˘ch interié-

pﬁesnû v duchu zámeck˘ch veãírkÛ, jeÏ jsme

ber 2007, Ledeburg Palace. (Fotoarchiv NPÚ – ÚP)

rÛ, umûleck˘ch sbírek, zahrad a parkÛ anglick˘ch

v‰ichni pﬁi sv˘ch studijních pobytech v Anglii zaÏi-

V popﬁedí zleva / In the foreground from the left: Kateﬁina

venkovsk˘ch zámkÛ a královsk˘ch sídel, jsme si

li. Setkání bylo úvodem k cestû anglick˘ch kole-

Cichrová, Daniela Karasová, TaÈána Petrasová; stojící zle-

pﬁáli, aby angliãtí specialisté poznali blíÏe i ãeské

gÛ po praÏsk˘ch palácích i umûnovûdn˘ch institu-

va / standing from the left: Jeannie Hobhouse, Eva Luká-

a moravské zámky, jejich sbírky a zaﬁízení. Od po-

cích a venkovsk˘ch hradech a zámcích. Následnû

‰ová, Olga Pujmanová, Ivan P. Muchka, Sylva Dobalová,

ãátku pﬁíprav této cesty mûla Annabel jedno pﬁá-

se také zrodila my‰lenka seznámit blíÏe na‰i od-

Milena Bravermanová, Lída Ourodová, Eva Ziková, Ja-

ní. Chtûla se setkat s ãesk˘mi absolventy Atting-

bornou i ‰ir‰í veﬁejnost s ãinností Attinghamské-

roslava Kopeãná-Dobrincic, Annabel Westman, Jaromír

hamu, kteﬁí dnes jiÏ tvoﬁí skupinku odborníkÛ

ho trustu, zamyslet se spoleãnû nad osudy ães-

Novotn˘, Kvûta KﬁíÏová, Andrea Rousová, Inka Truxová,

nûkolika generací. S pomocí kolegÛ z Národní ga-

k˘ch i anglick˘ch hradÛ a zámkÛ, nad spoluprací

Giles Waterfield, Pavel Jerie, Olga Kotková, Josef ·tulc,

lerie byl sestaven adresáﬁ v‰ech absolventÛ, kteﬁí

ãesk˘ch a anglick˘ch odborníkÛ v této oblasti.

Radim Vondráãek. Nepﬁítomní úãastníci Attinghamsk˘ch

ve studijních pobytech následovali dr. Olgu Puj-

Redakce Zpráv památkové péãe vy‰la této my‰-

studií / The members of the Attingham Studies not present:

manovou, první ãeskou úãastnici Attinghamské

lence aktivnû vstﬁíc a v˘sledkem je ãíslo, které

Stanislava Brejchová, Ladislav Kesner, Jiﬁí T. Kotalík,

letní ‰koly pro studium zámeck˘ch sídel v roce

vám pﬁedkládáme.

Jana Kotalíková, Pavel Preiss, Hana Seifertová, Lubomír
Slavíãek, Iva Steinová. Úãastníci Attinghamsk˘ch studií,

1965. Na pozvání k setkání abiturientÛ – Attingham Alumni –, jeÏ bylo odesláno zároveÀ z Národní-

Translation of article on page 225

kteﬁí jiÏ nejsou mezi námi / Late members of the Atting-

ho památkového ústavu a z Anglie, jsme dostali

ham Studies: Anna Masaryková, Jaroslav Stoklasa, Libu‰e

mnoho srdeãn˘ch odpovûdí. Attinghamská spoleã-

Ure‰ová, Milada Vilímková.
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