Krajský úřad Jihočeského kraje,
Blatské muzeum v Soběslavi (pobočka Husitského muzea v Táboře),
Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.

Vás srdečně zvou na prezentaci a křest knihy

Lidová architektura v jižních Čechách

ve Smrčkově domě, náměstí Republiky 107, 39201 Soběslav
Knihu představí její autor Jiří Škabrada
se spoluautory Karlem Kučou, Ivanem Náprstkem, Janem Peštou a Romanem Tykalem.

Vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s..
Vychází ve dvou vydáních: první – ISBN 978-80-907440-1-1 – jako neprodejná metodická publikace Jihočeského
krajského úřadu, druhé – ISBN 978-80-907440-2-8 –, jehož vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR, je určeno
pro prodej. Knihu doplňuje příloha CR-ROM, na kterém je umístěna jednak kapitola 11 (Územní okruhy lidové
architektury), jednak sken původní knihy Jihočeská lidová architektura, vydané v roce 1986.

v pondělí 19. července 2021
12:00—13:30 Úvodní slovo pronese iniciátor vydání knihy, vedoucí Odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje Patrik Červák.
1. vydání pokřtí náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta obce
Kovářov Pavel Hroch.
14:00—16:30 Památky Soběslavi a okolí - odborná exkurze pro zájemce.
17:00—19:00 Povídání o knize a lidové architektuře v jižních Čechách.
2. vydání pokřtí písecký památkář a býv. ředitel Sladovny Písek Jiří Hladký.
Na soběslavské tříbordunové mollové dudy zahraje Vojtěch Trubač
a na bezklapkový klarinet – chalumeau Zuzana Čermáková.
Moderátorem události bude památkář a přítel SOVAMM Ivan Minář.

Dovolujeme si upozornit, že na základě platných hygienických opatření je vstup do muzea možný pouze
s respirátorem. Účast na akci je navíc podmíněna splněním jednoho z těchto bodů:
1) negativní PCR test nejdéle před 7 dny, 2) negativní antigenní test nejdéle před 72 hodinami, 3) dva týdny
od ukončeného očkování, 4) prodělání onemocnění COVID-19 – maximálně před 180 dny.

z

Ukázky pracovních záznamů Oldřicha Dostála z terénní dokumentační
práce FAPS – skici štítových průčelí na soběslavsko-veselských Blatech
(archiv Petra Dostála).

