TŘETÍ SETKÁNÍ BADATELŮ
z obcí bývalého tachlovického panství
v úterý 30. září 2014 od 18 hodin
v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti,
Dr. Beneše 1, Unhošť
Vážení přátelé,
zveme Vás již na třetí setkání badatelů z obcí bývalého tachlovického panství, které slouží
k výměně poznatků a k navázání přátelských vztahů mezi lidmi podobných zájmů.
Setkání bude probíhat obdobně jako minule. Na úvod připravujeme krátké přednášky na
témata, která se týkají tachlovického panství, a poté dáme prostor diskusi. Tentokrát je
setkání zaměřeno na bádání o osudech konkrétních rodin. Nejde o vědeckou konferenci, ale
o přátelské setkání a výměnu zkušeností. Pokud by někdo chtěl vystoupit s ucelenějším
příspěvkem navazujícím na téma tohoto setkání, prosíme, aby nám námět svého příspěvku
a předpokládanou dobu přednášky oznámil předem.
Předneseny budou tyto příspěvky:
Sobín, vesnice v Tachlovickém panství. Příběhy venkovských obyvatel
v pramenech 17.–18. století (přednese Pavla Státníková)
Několik příběhů obyvatel Sobína rekonstruovaných na základě studia dokumentů 17.
a 18. století přiblíží některé klíčové historické fenomény z pozice obyvatel jedné nevelké
vesnice uprostřed tachlovického panství a zároveň představí některé dochované dobové
prameny a možnosti jejich využití.
Ludmila Kapalínová, porodní bába sobínská (přednese Prokop Remeš)
Porodní bába Ludmila Kapalínová byla jen jednou z žen tachlovického panství, které
pomáhaly v druhé čtvrtině 19. století svým sousedkám přivádět na svět děti. Sama mnoho
násobná matka odešla do Prahy na studia a stala se tak pravděpodobně nejvzdělanější
obyvatelkou malé vesničky.
Rodinné osudy sedláků z hostivického statku čp. 4 (přednese Jiří Kučera)
V roce 1688 se ujal opuštěné Chladilovské chalupy v Hostivici Jiří Janeček. Potomci jeho
druhé manželky Kateřiny potom na statku žili až do 20. století. Přednáška ukáže zajímavosti
z historie rodiny se zaměřením na poznatky, které se dají využít i při bádání o jiných
rodinách.

Těšíme se na Vaši účast a uvítáme, pokud nám ji dopředu potvrdíte na uvedené maily.
Základní informace o setkávání a obsah přednášek z předchozích setkání jsou zveřejněny na
webové stránce www.hostivickahistorie.cz/tachlovickepanstvi

Jiří Kučera

Marian Krucký

Hostivická historie.cz
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Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti
muzeum@muunhost.cz

P. S. Do kapacity auta můžeme nabídnout dopravu několika účastníků z Unhoště do Hostivi
ce, případně na Bílou Horu po skončení akce.

