Program SVATOJÁNSKÉ KONFERENCE
čtvrtek 4. listopad 2021
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
8:30 – 9:30 Registrace účastníků
9:30 – Slavnostní zahájení konference zástupci pořádajících organizací
Mgr. Jiří Bouda – zástupce ředitelky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Pavel Motejzík, DiS. – vedoucí oddělení kultury a památkové péče města Nepomuk,
manažer Mikroregionu Nepomucko
RNDr. Martin Lang – člen Sdružení Genius loci – Společnost pro studium života
regionu, o. s., samostatný vědecký pracovník Muzea Středních Brd
9:45 – 11:00 Přednáškový blok I. (moderuje Mgr. Michal Červenka)
Svatý Jan Nepomucký - pověsti a skutečnosti z jeho rodiště
Pavel Motejzík, DiS.
(Mikroregion Nepomucko, Město Nepomuk)
Oslavy 300 let výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého
Václav Česák
(Matice Sv. Jana Nepomuckého)
Poutní tradice v Nových Mitrovicích
Mgr. Luděk Krčmář
(Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)
Diskuze k příspěvkům v přednáškovém bloku
11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
11:15 – 12:15 Přednáškový blok II. (moderuje Mgr. Svatoslava Kožíková)
Jazyková stránka nepomucenských kázání
doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.
(Katedra českého jazyka a literatury Západočeské univerzity v Plzni)
Ještě k jazyku některých barokních kazatelů (také s ohledem na nepomucenskou tradici)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
(Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky
a knihovnictví)
Diskuze k příspěvkům v přednáškovém bloku
12:15 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy:
„Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba“
provází hlavní autoři výstavy Mgr. Jiří Bouda a Mgr. Michal Červenka
(Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.)
14:00 – 15:00 Přednáškový blok III. (moderuje Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
Historie kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích - lokálie ke kostelu sv. Jana Nepomuckého
v Plzni
PhDr. Alena Vlčková
(Obecní úřad Štěnovice)
110. výročí posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni
Michal Plzák
(Římskokatolická farnost Plzeň Bory)
Diskuze k příspěvkům v přednáškovém bloku
15:00 – 15:15 Přestávka na kávu
15:15 – 16:15 Přednáškový blok IV. (moderuje Mgr. Svatoslava Kožíková)
Sochy sv. Jana Nepomuckého na Mirošovsku
RNDr. Martin Lang
(Muzeum Středních Brd Strašice)
Svatý Jan v kameni vytesán — drobné památky na Domažlicku
Mgr. Radka Kinkorová
(Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně)
Diskuze k příspěvkům v přednáškovém bloku
16:15 – 16:45 Závěrečná diskuze a zakončení konference (moderují Mgr. Svatoslava
Kožíková a Mgr. Michal Červenka)
Konference se uskuteční v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
adresa: Hradiště 1, 336 01 Blovice, kontaktní tel. 371 522 208, 773 023 840,
e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz.
Podle platných předpisů musí každý účastník splňovat jednu z následujících podmínek:





předložit potvrzení o negativním PCR testu, ne starší než 72 hodin
předložit potvrzení o negativním antigenním testu, ne starším než 24 hodin
předložit potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19, a to tak, aby druhá dávka
očkování proběhla nejméně před čtrnácti dny



předložit potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19,
uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 180 dní.

Po dobu trvání konference bude v prostorách muzea nutné nosit ochranu úst a nosu (respirátory,
případně nano-roušky).
Mezi jednotlivými sedícími účastníky konference v přednáškovém sále (kapli sv. Ondřeje) je
nutné ponechat vždy jedno místo volné.
Po celou dobu konference bude zajištěno občerstvení, a to tak, aby byla splněna aktuální
protiepidemická nařízení spojená s nemocí COVID-19.
Organizační výbor SVATOJÁNSKÉ KONFERENCE

