
1 

 

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
 

Kulturní informační centrum Nepomuk 
 

ve spolupráci  

s 
  

Městy Nepomuk a Přeštice 
 

OS Aktivios  
 

OS Pod Zelenou Horou 
 

a pod záštitou  
 

Václava Koubíka 

člena Rady Plzeňského kraje  

pro oblast kultury, památkové péče  

a cestovního ruchu 
 
 

Program konference 
 

Regionální periodika  

pramen poznání  

místní historie a kultury 
pořádané k výročí 

 

80 let založení – 15 let obnovení 

Vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou  

27. – 28. března 2012 

v Přešticích 
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Úterý 27. března 2012 

 

09.00 – 10.00 – Prezence účastníků 

 

10.00 – 10.15 – Zahájení 

 

10.15 – 13.00 – 1. jednací blok    
 

Roman TYKAL – redakce Pod Zelenou Horou, Přeštice (referát) 

Vlastivědný sborník Pod Zelenou Horou – od minulosti k přítomnosti 
Krátký exkurs do minulosti sborníku v letech 1932–1943 a jeho obnovení v roce 1997.  

 

PhDr. Irena BUKAČOVÁ a Mgr. Jiří FÁK – Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice  

Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem – okresní osvětové sbory      

a redaktor Jaroslav Janata (referát)  

Představení sborníku vycházejícího v letech 1930–1938 celkem v osmi svazcích. Podrobněji o vydavateli – okresní osvětové 

sbory a osobnost jednoho z redaktorů a autorů sborníku učiteli Jaroslavu Janatovi.  

 

Mgr. Václav ZDRÁHAL – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech  

Časopisy vydávané na Rokycansku do roku 1945 a jejich digitalizace (referát) 

Příspěvek představuje, které časopisy na území Rokycanska vycházely (19. století, do roku 1918, po roce 1918) a stručně je 

popisuje (včetně možností čerpání informací pro badatele) Dále se věnuje účasti muzea v projektu záchrany dokumentů 

ohrožených degradací kyselého papíru (program VISK 7), zpracováním, evidencí a zpřístupněním materiálu. 

 

Jaroslava PĚNKAVOVÁ – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech  

Prezentace a prodej Sborníku muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (diskusní příspěvek) 

 

Mgr. Petr JUŘÁK, Bc. – Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek 

Regionální periodika na Frýdecko-Místecku od konce 19. století do počátku 21. století (jejich druh, počet, 

zaměření, význam) (referát) 
Frýdecko-Místecko je oblastí, kde se v minulosti střetávaly a prolínaly různé národnosti – česká, slovenská, německá, polská   

a židovská, zároveň zde byl velmi patrný rozdíl mezi dvěma způsoby života – chudým a tradičním obyvatel horských oblastí 

Beskyd a průmyslovým v rámci přilehlých oblastí Ostravska. To vše se samozřejmě promítalo do skladby vydávaných 

periodik, které reflektovaly nejen tradiční způsoby života obyvatel, jejich zvyky, mluvu atd., ale také hospodářský                     

a společenský rozvoj regionu.   

 

Přestávka 

 

PhDr. Václava  HORČÁKOVÁ – Historický ústav AV ČR v. v. i., Praha 

Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace (referát) 
Česká historická bibliografie se stejně jako regionální periodika musí od počátku 21. století vyrovnávat s nástupem nových 

médií, především rostoucím významem internetu. Samozřejmostí se stávají webové stránky periodik, stejně jako zpřístupnění 

bibliografických databází prostřednictvím webového rozhraní.  Méně pozornosti je však zatím věnováno ochraně                      

a dlouhodobému uložení těchto textů i metadat v digitálních archivech (depozitářích). V referátu se autorka pokouší zamyslet 

nad významem archivace regionálních periodik v digitálních knihovnách z pohledu historické bibliografie. 

 

Mgr. Petra MARTÍNKOVÁ – Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích 

Krátký život časopisu Nepomuk (diskusní příspěvek) 

V porevolučních dnech roku 1945 vycházel v Nepomuku krátce časopis „Nepomuk“. Příspěvek se snaží o přiblížení archivních 

pramenů, ve kterých lze nalézt zlomky informací o časopisu a všem s ním spojeném. 

 

Ing. Miroslav TUPÝ – Spálené Poříčí 

Spálenopoříčský zpravodaj (diskusní příspěvek) 

Historie, úskalí, zajímavosti místního periodika. 
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Ing. arch. Jan SOUKUP – ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň 

Rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku (referát) 

Seznámení s rekonstrukcí tohoto domu, s expozicí a okolnostmi, které realizaci záměru provázely s promítáním. 

 

 

13.00 – 14.00 Oběd 
 

 

14.00 – 18.00 – 2. jednací blok    
 

Mgr. Jiří BOUDA – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

Jižní Plzeňsko – sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích (referát)  

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích každoročně vydává sborník Jižní Plzeňsko. Ve sborníku jsou uveřejňovány odborné 

příspěvky z oborů - archeologie, historie, národopis, památková péče. Příspěvky jsou zaměřeny na region jižního Plzeňska, 

svým významem ale často hranice regionu přesahují.  
 

Ing. Václav MALOVICKÝ – Gastro&Hotel profi revue, Nakladatelství VM  

Problémy a úskalí vydávání regionálních tiskovin (referát) 

Zkušenosti autora regionálních vlastivědných informací a vydavatele knih. Základní publikační problémy – hledání                  

a verifikace pramenů, nutnost odborné recenzní či lektorské spolupráce, autorské právo.  

 

Mgr. Anděla PRCHLÍKOVÁ – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

Povinný výtisk (diskusní příspěvek) 

Povinný výtisk periodických a neperiodických publikací a jeho význam pro krajské knihovny. 

 

Přestávka 

 

RNDr. Eva HEŘMANOVÁ, Ph.D. – Katedra arts managementu, Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy 

ekonomické v Praze  

Plzeňsko v novém Atlasu krajiny České republiky (referát) 

Příspěvek podává informaci o novém národním atlasu s názvem Atlas krajiny České republiky, který byl vydán na podzim 

roku 2010 a který dosud nebyl klasickými cestami distribuován, takže informace o jeho existenci nepronikla do povědomí širší 

laické, ale ani odborné veřejnosti. Seznamuje s jeho strukturou, rozsahem a historií vzniku a současnou situací z hlediska 

distribuce tohoto díla. V druhé části příspěvku jsou prezentovány některé nejzajímavější mapové výstupy týkající se jak celé 

České republiky, tak i Plzeňska, resp. jižního Plzeňska. 

 

PhDr. Zdeněk VEJVODA, Ph.D. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 

Jaroslav Bradáč, osobnost regionální hudební folkloristiky (referát) 
Sbírka lidových písní hudebního skladatele, pedagoga a publicisty Jaroslava Bradáče (1876–1938) je jednou z největších 

kolekcí svého druhu v archivu Etnologického ústavu AV ČR. Vznikala v rámci celostátní sběratelské akce s názvem Lidová 

píseň v Rakousku v letech 1906–1911 v těsné odborné spolupráci se špičkami tehdejší hudební vědy a hudební folkloristiky  

(O. Hostinský, O. Zich, Z. Nejedlý, V. J. Dušek ad.). Bradáč svojí sbírkou obsáhl celou šíři žánrů i historických vrstev lidové 

hudební kultury, nevyhýbal se písním zlidovělým, ohlasům městského folkloru, dobové kramářské i šlágrové produkci. Na 

druhé straně zachytil archaický repertoár tradičních lidových, převážně tanečních, ale i obřadních a duchovních písní                

i instrumentální hudbu. Bradáčovy záznamy jako celek poskytují vynikající a reálný obraz zpěvnosti plzeňského venkova 

přelomu 19. a 20. století bez zbytečných romantizujících tendencí. 

 

Mgr. Jiřina VESELSKÁ – Česká národopisná společnost, Praha 

Zprávy o lidové kultuře na stránkách slezských regionálních časopisů (diskusní příspěvek)  

Informace o situaci ve Slezsku a Těšínsku v období od konce 19. do poloviny 20. století. 

 

RNDr. Martin LANG – Muzeum Středních Brd, Strašice 

Publikace výsledků muzejní práce v médiích určených široké veřejnosti jako nejlepší zviditelnění muzejní 

činnosti (referát)       
Muzeum Středních Brd má vynikající zkušenosti s publikováním svých výsledků v médiích populárního zaměření. Pro laiky 

srozumitelně podaná fakta vedou širokou veřejnost ke zvýšenému zájmu jednak o kulturní a přírodní památky ve svém okolí, 

tak i zvýšenému zájmu o muzejní expozice a příležitostné výstavy. Demonstrace spolupráce s vybranými časopisy a Českým 

rozhlasem.    
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Přestávka 

 

Mgr. Vendula HNOJSKÁ – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

Práce na dvoudílné regionálně a tematicky úzce zaměřené publikaci Toulky po vodě – Mlýny na řece Úslavě 

a Mlýny na přítocích řeky Úslavy (referát) 

Shromažďování údajů o jednotlivých usedlostech v obcích je mnohdy velmi obtížné. Předpoklad, že tak významné provozy, 

jakými mlýny na venkově byly, na tom budou výrazně lépe, se nepotvrdil. V mnoha případech jsou v obecních a městských 

kronikách mlýny zmíněny jen v případě např. požáru nebo uzavření mlýna. Bádání po historii to je především skládání střípků 

informací z nejrůznějších zdrojů.  

 

Milan ŘEZÁČ – Plzeň 

Po čem kráčíme, aneb o čem vypráví podzemní archív (referát) 

Úkoly a cíle archeologie, minulost a současnost. Apendix – první nálezy paleolitu, mezolitu a neolitu na Přešticku. 

 

MgA. Dušan SKALA – Klášter   

Uchování místní paměti (referát) 

Představení dlouhodobého projektu Dušana Skaly, který se již mnoho let zabývá sběrem dobových fotografií a natáčení 

rozhovorů s pamětníky v obci Čížkov. Součástí referátu je i krátká video ukázka.  

 

Pavel MOTEJZÍK – OS Pod Zelenou Horou 

Srdce obce Tojice bude znovu bít (diskusní příspěvek) 

Informace o projektu zaměřeného na zřízení automatického zvonění v kapličce malé obce u Nepomuku, jehož druhým cílem 

bylo vydání živé publikace o historii, tradicích a zajímavostech dané obce i celého regionu. 

 

Ing. Václav SÜSS – Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, o.s., Přeštice (referát) 

Význam spolupráce Spolku pro záchranu historických památek Přešticka s médii, zejména s PZH (referát) 

Stručné představení poslání Spolku pro záchranu historických památek (SZHP), historie spolupráce členů spolku se sborníkem 

Pod Zelenou Horou (PZH), význam této spolupráce, další regionální tiskoviny využívané SZHP, využití médií při získávání 

prostředků pro restaurování obrazů Přeštické Piety v roce 2011. 

 

 

 

 

 

Středa 28. března 2012 

 
 

09.00 – 11.00 – 3. jednací blok   
 

PhDr. Marta ULRYCHOVÁ, Ph. D – Západočeská univerzita, Katedra antropologie 

Desetiletí sdružení Genius loci českého jihozápadu (referát) 

Podmínky vzniku sdružení – jeho personální a organizační struktura- sborníky – vedlejší ediční činnost – pracovní skupiny   

 

Ing. Jiří TETZELI – Březí u Žinkov  

Augustin Němejc a Nepomucko (referát) 

Život a dílo. Vliv folkloru Plzně a jižního Plzeňska na jeho dílo a odkaz budoucnosti.  

 

Ing. Hana BOUCHNEROVÁ – Občanské sdružení Aktivios 

Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných (referát)  

Představení projektu spolupráce místních akčních skupin OS Aktivios, MAS Pošumaví a MAS sv. Jana z Nepomuku – 

mapování a záchrana hmotného i nehmotného dědictví regionu na jižním Plzeňsku propojením třech prvků – obnova drobných 

památek, podpora ochotnických spolků a sběr místních pověstí a jejich publikace v knižní a audiovizuální podobě.    

 

PhDr. Pavel KROUPA – Společnost přátel starého Nepomuka, o.s. 

Zelenohorská pošta v Nepomuku – expozice veteránů (referát) 

Historie a památkové hodnoty domu čp. 76 v Nepomuku – Zelenohorské pošty. Projekt stálé expozice veteránů v kontextu 

využití historických budov a rozvoje „měkké“ venkovské turistiky. 
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Jaroslav NAVRÁTIL – Vrčeň  

Historická a modelová železnice Vrčeň (referát) 
Prezentace volnočasové aktivity v obci Vrčeň, zaměřené na zachování veřejného povědomí o železničním provozu v našem 

kraji, provozu modelové železnice i sbírce historických předmětů ze skutečného provozu s návazností jak na minulost, tak i na  

současnost. Krátké seznámení s naší činností, která je určena pro všechny věkové kategorie bez rozdílu věku s malou ukázkou 

z této činnosti i nastínění nemalých potíží pro tyto občanské aktivity v poslední době 

 

Mgr. Alena AUBRECHTOVÁ – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni 

Zámek Zelená Hora (poster) 
Poster se bude věnovat vývoji šlechtického sídla a představí stavební aktivity, které na zámku v posledních letech proběhly 
 

 

11.00 Oběd 
 

 

12.00 – 16.00 Odborná exkurze  
 

 Lužany (zámek architekta a mecenáše Josefa Hlávky) 

 Nepomuk (rodný dům malíře Agustina Němejce; Zelenohorská pošta – expozice veteránů) 

 



Konferenční poplatek – 150,- Kč (poplatek zahrnuje základní občerstvení bez oběda, bude vybírán při prezenci) 

Cena za dopravu na exkurzi vč. vstupného – 100,- Kč 





Místo konání konference: 

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 

Masarykovo nám. 311 

1. patro – Velký sál 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Martina Míšková 

ředitelka KKC 

Tel. 723 831 343, e-mail: miskova@prestice-mesto.cz  

 

 

Možnosti ubytování: 

Pension Alfa 

Havlíčkovo nám. 257 

Tel. 777 855 069, 602 241 424 

e-mail: jana@pension-alfa.cz 

www.pension-alfa.cz 

 

Penzion U Franty 

Poděbradova 393 

Tel. 728 120 011, 602 690 805 

e-mail: info@penzion-ufranty.cz 

www.penzion-ufranty.cz 

Hotel Sport 

třída 1. máje 1094 

tel. 739 562 469 

e-mail: hotelsport@email.cz 

Tel: +420 739 562 469 

www.hotelsportprestice.wz.cz 

mailto:jana@pension-alfa.cz
http://www.pension-alfa.cz/
mailto:nfo@penzion-ufranty.cz
http://www.penzion-ufranty.cz/
mailto:hotelsport@email.cz
http://www.hotelsportprestice.wz.cz/
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