
Jeden jazyk naše heslo buď
(8. ročník puchmajerovské konference)

Bratři Nejedlí a souputníci

                                                                                                                   

  V Plzni 3. 3. 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 rok 2014 připomene životní jubilea dvou zásadních protagonistů puchmajerovských
almanachů – bratrů Jana Nepomuka Nejedlého (zemřel 1834) a Vojtěcha Nejedlého (zemřel
1844). Životní jubilea v tomto roce však připomenou i další osobnosti, souputníky zmíněných
almanachů – Františka Rajmana (zemřel 1829) a Prokopa Šedivého (narozen 1764), oba do
almanachů přispívali,  dále  Jana Aloise Sudiprava Rettiga  (1774 – 1844) a  Františka  Jana
Tomsy  (zemřel  1814).  Jejich  dílo,  ať  se  týká  kvantity  nebo  kvality,  zůstává  skryto  za
oceňováním puchmajerovských almanachů, jejichž řada byla ukončena v roce 1814 pátým
svazkem.  Ten  zůstal  pouze  v  originální  podobě  na  rozdíl  od  předešlých  nově  vydaných
Jaroslavem Vlčkem. 

V souvislosti  s těmito  jubilei  jsme  zvolili  téma  letošní  puchmajerovské  konference  Jeden
jazyk naše heslo buď: 

Bratři Nejedlí a souputníci 

Josef Jungmann Slovem k statečnému a blahovzdělanému Bohemariusovi uzavřel své
rané  stati  navazující  na  obrany českého jazyka.  Neustávaly prozodické  diskuse ani  spory
jotistů a ypsilonistů. 

Zmíněná jubilea jsou provázena dalšími konsekvencemi. Lze připomenout i hudební
výročí -  Václava Jana Tomáška (narozen 1774) a Františka Vincence Krommera-Kramáře
(narozen 1759). Ve třetím roce své existence se ke slovu hlásila konzervatoř. 



Také širší historický kontext výrazně glosoval vývojové změny. Česká společnost se
stále vzpamatovávala z finančního krachu roku 1811. Začalo jednání vídeňského kongresu.
Napoleon  I.  směřoval  k  svému  definitivnímu  pádu.  Stoupala  hvězda  W.  L.  C.  N.  A.
Metternicha. I když rok 1814 nevytvářel dějinný mezník, nabízí dost podnětů k úvahám o
obrození, které pozvolna vyrůstalo v reprezentaci národa. Osmý ročník puchmajerovského
sympozia Jeden jazyk naše heslo buď má opět z čeho tematicky čerpat. 

Přijměte  tedy  několik  těchto  podnětů  jako  možnou  inspiraci  k Vaší  účasti  na
konferenci, jejíž jednání proběhne ve dnech 25. – 26. září 2014. Ubytování bude zajištěno
v Radnicích,  apartmá  v Biskoupkách,  jednání  proběhne  v budově  synagogy jako  obvykle.
Konferenční poplatek ve výši 400 Kč, náklady na ubytování, stravu a cestovné hradí vysílající
organizace nebo sám účastník. Pro účastníky bude zajištěna doprava z Rokycan do Radnic a
po ukončení konference zpět do Rokycan. Přihlášku s názvem příspěvku zašlete laskavě do
31. května 2014. Program na základě zaslaných příspěvků obdržíte po 15. 6. 2014. 

Za organizátory (Historický ústav AV ČR, katedra českého jazyka a literatury Pedagogické
fakulty  Západočeské  univerzity  v  Plzni,  Studijní  a  vědecká  knihovna  Plzeňského  kraje,
Spolek divadelních ochotníků v Radnicích). 

Těšíme se na přátelské setkání.
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