
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Žatec si Vás dovolují 

pozvat k účasti 

na XXVI. konferenci Sdružení, která se uskuteční  

v Žatci od 31. března do 1. dubna 2016  

na téma Kulturní dědictví a regionální tradice. 
 

Znalost regionálních tradic a dostatečné povědomí o historickém a kulturním dědictví 

napomáhá obyvatelům regionů, měst a vesnic k vytváření pozitivního vztahu k místům, kde 

žijí. Všestranná podpora nejrůznějších forem, kterými lze poznávání tradičních hodnot a 

dědictví v oblasti kultury, historie, folklóru, sportu, turistiky a zábavy upevňovat a rozšiřovat, 

je proto jednou z možností, jak přispět ke schopnosti obyvatel identifikovat se s vlastní 

minulostí a zároveň kultivovat vztah současné i budoucích generací k tomuto odkazu. 
 

Program konference:  

 

31. března 2016 - čtvrtek: 

08.30 - 10.00    Registrace účastníků v předsálí Chrámu Chmele a Piva (nám. Prokopa  

                         Velkého 1950, Žatec) 

09.30 - 10.00    Tisková konference  

10.00 - 10.45    Uvítání starostkou města Žatce Mgr. Zdeňkou Hamousovou 

                          Uvítání předsedou SHS ČMS     

                          Pozdravné projevy (MK, MMR, hejtman ..)                      

10.45 - 11.00    Představení hostitelského města Žatce (místostarosta Žatce Jaroslav Špička) 

11.00 - 11.30    Kulturní dědictví a regionální tradice z pohledu MK ČR (PhDr. Zuzana  

                          Malcová) 

11.30 - 12.00    Žatec - hlavní město chmele  (ing. Jiří Vent) 

12.00 - 12.30    Sklady chmele na území Žatce (Petr Bažant) 

12.30 - 13.00    Chmelová tradice a její otisk ve stavebních detailech (Mgr.  Lucie Radová)  

13.00 - 14.00     Oběd 

 

14.00 - 14.20   Kandidatura Žatce na seznam památek UNESCO (Vladimír Valeš) 

14.20 - 14.50   Konverze chmelových skladů (prof. ing.arch.akad.arch. Václav Girsa) 

14.50 - 15.15   Chmelobrana Žatec (Pavel Lenkvík, Miroslav Siegr) 

15.15 - 15.45   Staré chválíme, ale v dnešních žijeme časech (ing. arch. Jiří Vaníček) 

 

15.45 - 16.00    Pauza na kávu 

 

16.00 - 18.30    Doprovodné programy: dle vlastního výběru 

-  prohlídky výstav a expozic Regionálního muzea v Žatci (Husova 678) 

-  prohlídky nových depozitářů Regionálního muzea a nové expozice o dějinách průmyslu  

   (Volyňských Čechů 733) 

-  prohlídky Galerie Sladovna s prezentací prací studentů ateliéru Girsa (Masarykova 356) 

-  prohlídky Chmelařského muzea a Chrámu Chmele a Piva (Prokopa Velkého 1952,1950) 

-  prohlídka vybraných objektů v centru města - památkové rezervaci Žatec (židovská  

    synagoga, děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie, Kněžská brána, radniční věž) 

-  projížďka šlapohybem a návštěva Muzea Homolupulů v tzv. husitské baště 

 

19.30 - 23.00  Společenský večer v CHCHP s rautem, hudbou a nočním výstupem na Maják  

 



 

 

1. dubna 2016 - pátek: 

 

09.00 - 09.30  Návštěvy Habsburků v Žatci a městské slavnosti (PhDr. Milada   

                        Krausová, PhD.) 

09.30 - 10.00  Tradice pěstování vína na Žatecku (PhDr. Bohumír Roedl) 

10.00 - 10.30  Tradiční žatecká výroba a její architekti (PhDr. Milada Krausová, PhD.) 

 

10.30 - 11.00  Pauza na kávu 

 

11.00 - 11.30  Žatecké kostely z hlediska příčin jejich zániku nebo dochování (ThLic.  

                         Jaroslav Havrlant, Th.D.) 

11.30 - 12.00  Významné doklady nástěnného malířství v regionu Žatce - Obnova  

                        středověké nástěnné malby v Nepomyšli a barokní nástěnné malby v Novém  

                        Sedle u Žatce (BcA. Michal Šelemba, DiS.) 

12.00 - 12.30  Příchod Volyňských Čechů na Žatecko (Dagmar Martinková) 

12.30 - 13.00  Obnova zámku v Dobříčanech u Žatce (Petr Bajer – Nadační fond  

                        HORIZONT) 

 

Závěr konference – zhodnocení, výstupy … 

 

13.15 - 14.15  Oběd, káva 

 

14.15 - 15.30  Komentovaná prohlídka chmelových skladů (Petr Bažant) 

 

15.30 - 17.30  Doprovodné programy: dle vlastního výběru 

 

-  prohlídky výstav a expozic Regionálního muzea v Žatci (Husova 678) 

-  prohlídky nových depozitářů Regionálního muzea a nové expozice o dějinách průmyslu  

   (Volyňských Čechů 733) 

-  prohlídky Galerie Sladovna s prezentací prací studentů ateliéru Girsa (Masarykova 356) 

-  prohlídky Chmelařského muzea a Chrámu Chmele a Piva (Prokopa Velkého 1952, 1950) 

-  návštěva Chmelového majáku 

-  prohlídka vybraných objektů v centru města - památkové rezervaci Žatec (židovská  

    synagoga, děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie, Kněžská brána, radniční věž) 

-  projížďka šlapohybem a návštěva Muzea Homolupulů v tzv. husitské baště   

 

 

Večer: Společenský večer - pozvání platí pro všechny účastníky konference (program bude  

                                            upřesněn) 

 

 


