MEMO 2012/2

celorepubliková. Je patrné, že politické preference v Plzni se od celorepublikových
poněkud odlišovaly, jednoznačně zde celou dobu vedla národní demokracie a sociální
demokraté.
Velmi zajímavou kapitolou je šestá, Vzájemné vztahy plzeňských
zákonodárců a jejich vliv na prosazování zájmů Plzně. Autor těžil také
z korespondence. Plzeňské patrioty jistě potěší výsledek výzkumu, totiž, že vliv Plzně
a jejích zástupců na celorepublikovou politiku nebyl ani zdaleka zanedbatelný.
Za nejvíce přínosnou pak považuji kapitolu sedmou, která přináší biografie
jednotlivých politiků a političky, u některých jsou portréty vůbec první novodobou
publikací jejich životopisu. Kapitola je cenným východiskem pro další potencionální
badatele. Za nadstandardní lze považovat i důsledné připojení fotografie osobnosti.
Publikace je vybavena podrobným poznámkovým aparátem a užitečným
přehledem zdrojů a literatury. Nezbývá než Karla Řeháčka opět pochválit za pečlivou
a užitečnou práci na poli regionální historiografie.

HUDECOVÁ, Dagmar - TRÜTZSCHLER v. FALKENSTEIN,
Eugenie. Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960
- 1989: Sborník závěrečných prací projektu. B. m. v., 2012.
Helena Východská
Publikace přináší výstupní práce společného projektu 6 českých, 9 saských a
2 durynských škol nazvaného Každodennost v době socialismu. Projekt navazoval na
předchozí - Hranice mezi bratrskými státy NDR a ČSSR 1955-1989 v celoevropském
kontextu, který byl realizován ve školním roce 2010/11 a jehož výstupy shrnuje
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publikace, jež má stejně jako publikace následná českou i německou verzi.142
Publikace je cenná nejenom jako zdroj inspirací a podnětných nápadů, jak se
vypořádat s nelehkým úkolem každého současného učitele dějepisu, totiž, jak dobře a
přitom poutavě učit moderní dějiny. Projekt byl zaměřen na příhraniční školy.
Pohraničí, obzvláště ono podél „železné opony“, mělo a stále ještě bezesporu má svá
specifika. Žáci a učitelé zapojených škol měli možnost vybrat si z těchto tematických
okruhů:
-

Jak se lidé oblékali (móda, jak se oblékaly děti do školy, pracovní oblečení,
oblečení pro doma a pro volný čas, slavnostní oblečení, konfekce a
zhotovování oděvů v domácnostech, nakupování a obstarávání módního
oblečení, způsoby údržby a praní oděvů…)

-

Jak lidé bydleli (způsoby nabývání bytů, družstevní a svépomocné byty,
rozdělené byty, stavební vybavení bytů, způsoby vytápění, bytové zařízení,
vybavení kuchyně, technika v domácnostech…)

-

Jak lidé nakupovali (kultura prodeje, samoobsluhy a obchodní střediska,
nedostatkové zboží a podpultový prodej, fronty, výstavní a prodejní trhy…)

-

Jak lidé pomáhali národnímu hospodářství (brigády, stavby mládeže,
mimořádné směny, jarní úklidy…)

-

Jak se slavily významné svátky (jak se uctívala významná výročí a úmrtí, jak
se lidé vyjadřovali k veřejným záležitostem…)

142 HUDECOVÁ, Dagmar - TRÜTZSCHLER v. FALKENSTEIN, Eugenie (eds.). Hranice mezi
bratrskými státy DDR a ČSSR 1955-1989 v celoevropském kontextu. Nadace Ettersberg: Výmar,
2011. 121 s. ISBN 978-3-943098-03-7.
HUDECOVÁ, Dagmar - TRÜTZSCHLER v. FALKENSTEIN, Eugenie (eds.). Die Grenze zwischen den
Bruderstaaten DDR und Tschechoslowakei 1955 bis 1990 im gesamteeuropäischen Kontext.
Stiftung Ettersberg: Weimar, 2011. 121 s. ISBN 978-3-943098-03-7.
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-

Jak lidé trávili volný čas (jakou hudbu poslouchali, jak a co tancovali, jaké
měli koníčky a jak je realizovali, jak sportovali, jak trávili dovolenou, jak
trávili volné večery v rodině, jak si děti hrály…)

-

Jak se lidé vzdělávali (jak vypadala škola a vzdělávání dané doby, jak byli
žáci přijímáni na střední a vysokou školu, jak vypadalo politické a odborné
vzdělávání dospělých…)

-

Jak se lidé stravovali (oblíbená jídla a nápoje, lahůdky, potravinářské zboží,
které už dnes není k dostání, stravování ve školních a závodních jídelnách,
rychlé občerstvení…)

Žáci pod vedením učitelů nasbírali množství zajímavých informací a
materiálů, fotografií atd. Učili se pracovat s pamětníkem a jeho svědectvím, nahrávací
technikou, dotazníkem a anketou, práci s dobovým dokumentem a jeho interpretací,
učili se týmové práci. Projektová aktivita patří i na základních školách
k nejúčinnějším, nejvíce umožňujícím spojení školy s praxí, přinášejícím široké
možnosti mezipředmětové kooperace a silně motivačním.
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Zprávy / Chronicle
Call for papers - III. vědecká konference COHA/ Call for
papers - IIIth Scientific Conference COHA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, ve spolupráci
s Českou asociací orální historie, o. s. (dále COHA), si Vás dovoluje pozvat na třetí
vědeckou konferenci COHA. Téma konference:
Teoretické, metodologické a praktické aspekty orální historie
Konference se uskuteční ve dnech 21. – 22. března 2013 v prostorách pardubického
zámku. Zaměří se na prezentaci teoreticko-metodologických problémů a praktických
výsledků realizovaných projektů v interdisciplinárním srovnání. Pro další informace
navštivte webové stránky Ústavu historických věd143 či COHA144.
Organizátoři počítají s vydáním vybraných příspěvků z konference v recenzovaném
monotematickém čísle časopisu Theatrum historiae. Uzávěrka pro odeslání přihlášek
na konferenci (včetně abstraktů) je stanovena na 30. prosince 2012. Organizátoři si
vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější
informace Vám budou zaslány do konce ledna 2012.
Za organizační výbor se těší na spolupráci s Vámi
Mgr. Michal Louč
ÚHV FF UPa

143 http://uhv.upce.cz/cs/
144 www.oralhistory.cz
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Pokyny pro autory
Časopis MEMO se zaměřuje zejména na výzkum historie metodou orální
historie a dále na aplikaci této metody ve vyučování dějepisu. Žádaná jsou témata
moderních dějin, zejména dějiny totalitních režimů, dějiny druhé světové války v
paměti lidí, dějiny každodennosti ve 20. století, problémy menšin, regionální dějiny,
dějiny dějepisectví, biografie, ale také novodobá ústní tradice a novodobý folklór ve
výzkumu dějin. MEMO je velmi vstřícný a otevřený časopis, vítáme i další související
témata, výzkum i aplikace.
Formální požadavky na text: Články by měly být předloženy v elektronické podobě,
v aplikaci Microsoft Word, e-mailem na adresu moravkov@khi.zcu.cz. Prosím,
použijte pouze základní styl (typ a velikost písma Times New Roman 10). Formát
stránky A5, okraj úzký, řádkování 1,15. Poznámky a odkazy uvádějte pod čarou na
příslušné stránce, ne v textu, ne za článkem (Velikost písma 8). Měly by být průběžně
očíslovány v celém článku. První citaci uvádějte v plném rozsahu: SMITH, Robert.
Historie mléčných výrobků. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 22. Všechny
následující odkazy by měly být uvedeny ve zkrácené formě: SMITH, Robert. Historie
mléčných výrobků, s. 22. Použití latinského slova ibid nebo českého tamtéž, nebo
zkratek jako Loc.cit., Op. cit. apod. není povoleno. Je nutné přiložit abecední seznam
plně citovaných zdrojů a literatury na konci článku. Teoretické a metodologické studie
v českém jazyce musí být v plném rozsahu přeloženy také do anglického jazyka.
Několik příkladů plných citací (téměř všechny uvedené citace jsou fiktivní):
Citace knihy: JUDD, Robin. Contested Rituals: Circumcision, Kosher Butchering, and
Jewish Political Life in Germany. Ithaca : Cornell University Press, 2007. ISBN 13
9780801445453.
Citace kapitoly v knize nebo příspěvku ve sborníku: HAUG, Karl Erik - ORVIK, Nils.
Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhetsgaranti. In: BERG, Roald (ed.) Selvstending
of beskyttet. Bergen : Fagbokforlaget, 2008. ISBN 978-80-876432-9, s. 23 - 42.
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Citace článku v časopisu: NAHODILOVA, Lenka. Communism modernisation an
Gender, Contemporary European History, vol. 19, no. 1, February 2010, s. 37 - 55.
Citace z deního tisku: KOZA, Jan. První máj, Plzeňský deník, 12. března 2006, s. 5.
Citace rozhovoru s pamětníkem: Rozhovor Naděždy MORÁVKOVÉ (odborná
asistentka Západočeské univerzity v Plzni) s Kolomanem Gajanem (emeritní profesor
Karlovy univerzity v Praze), dne 8. 8. 2010 v Praze. Přepis rozhovoru uložen
v archivu SOHI Plzeň, Veleslavínova 42.
Archivní zdroje: Národní archiv Praha. Fond Osobní pozůstalosti. Fol. Josef Macek.
Korespondence 1970 - 1975. Inv. č. OP 654.
Citace internetového zdroje: BOLD, Richard. The main Saints. [Online] Dostupné z
URL:
< http://translate.google.cz/#cs|en|dokument > [Cit. 2010-09-12].
Přílohy: Obrázky, fotografie, nákresy, tabulky, grafy, grafika, mapy, atd. musí být
očíslovány a odkázány poznámkami pod čarou a umístěny za textem se správným
číslem a popiskem. Zdroj musí být uveden.
Další pokyny: Rozsah článku: max. 50 stran, min. 3 strany. Rozsah recenze: max. 1
strana. Každý článek by měl mít: název (česky i anglicky), abstrakt (česky i anglicky,
max. 10 řádků), klíčová slova (česky i anglicky, v počtu od 3 do 8), resumé (česky i
anglicky, max. 25 řádků), informace o autorovi (jméno a příjmení, rok narození,
pozice a zaměstnavatel nebo škola, oblast výzkumu, e-mailovou adresu). Upozornění:
Články publikované v časopisu MEMO musí předem projít recenzním řízením a musí
být schváleny redakční radou. Editoři děkují přispěvatelům za to, že pokud možno
respektují výše uvedená doporučení.
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NNootes for Contribut
Notes for Contributors
MEMO magazine focuses especially on the history of research using oral
history and its application in teaching history. Prefered are the themes are the ones of
about modern history, especially history of totalitarian regimes, the history of the
Second World War in memory of people, the history of everyday life in the 20th
century, problems of minorities, regional history, history of historiography,
biographies, also the modern oral tradition and folklore in the modern history of
research. MEMO is a very open and obliging journal, we welcome any other related
and interesting topics.
Format and Style: Articles should be submitted electronically, in Microsoft Word, by
e-mail to the address moravkov@khi.zcu.cz. Please use the basic style only (Times
New Roman, size 10). A5 page size, spacing 1.15. Notes should be footnotes not
endnotes. They should be numbered consecutively throughout the article. Citations of
references should be made only in the notes and not in the text; first references should
be given in full: SMITH, Robert. History of Diary Products. Pilsen : University of
West Bohemia Press, 2010, pp. 22 - 23. All subsequent references should be given in
abbreviated form: SMITH, Robert. History of Diary Products, pp. 30 - 32. It is
necessary to attach a list of full references at the end of the article. The usagee of the
latin word ibid, or abbreviation like Loc.cit., Op. cit. etc. is not allowed.
Some Practical Examples for Full References (Almost all examples are fictive.):
The reference to a book: JUDD, Robin. Contested Rituals: Circumcision, Kosher
Butchering, and Jewish Political Life in Germany. Ithaca : Cornell University Press,
2007. ISBN 13 9780801445453.
The reference to a chapter in a book or to a contribution in collection of papers:
HAUG, Karl Erik - ORVIK, Nils. Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhetsgaranti.
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In: BERG, Roald (ed.) Selvstending of beskyttet. Bergen : Fagbokforlaget, 2008.
ISBN 978-80-876432-9. 465 p.
The reference to an article in a journal: NAHODILOVA, Lenka. Communism
modernisation an Gender, Contemporary European History, vol. 19, no. 1, February
2010, pp. 37 - 55.
The reference to an article in a newspaper: COETZEE, Paul. Namibia´s liberation
struggle, Die Transvaler, 12th March 2006, p. 5.
The interview reference: The interview of KOTZEL, Charles (lecture of Charles
University in Prague) with BIBIKOVA, Leona (exlecture of University of West
Bohemia in Pilsen, living in Pilsen), 22nd October 2008. The transcript is filed in the
archives SOHI Pilsen, Veleslavinova 42.
The archives reference: Czech National Archives, Prague, fund: Inheritance, file:
Josef Macek, document: Letters to Frantisek Graus 1970 - 1975, catalogue number:
OP 456.
The reference to an internet source: BOLD, Richard. The main Saints. [Online]
Available from URL:
< http://translate.google.cz/#cs|en|dokument > [2010-09-12].
Illustrations: Pictures, photos, sketches, tables, diagrams, graphics, maps etc. Should
be numbered consecutively with the footnotes and placed behind the text with correct
number and labeled. The source must be given.
Further notes: Scope of article: max. 50 pages, min. 3 pages. Scope of review: max. 1
page. Every article should have: Title, Abstract (maximum of 10 lines), Keywords
(from 3 to 8), Summary (max. 25 lines), Information about Author (name and
surname, year of birth, position and address of employer or school, field of research,
e-mail address). Notification: The articles submitted to the MEMO must be editorial
revised and approved. The editors would be grateful if contributors kept closely to
journal´s style and format conventions.
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Pozvánka
Katedra historie FPE Západočeské university v Plzni
a Středisko orální historie SOHI KHI
ve spolupráci se statutárním městem Plzeň
pod záštitou primátora města Plzně
Vás zvou na mezinárodní historickou konferenci

„Naše měna je pevná“
Šedesát let od první
protikomunistické vzpoury
v Československu
pořádanou ve dnech
31. května a 1. června 2013
v historické budově radnice města Plzně
Organizační tým: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.,
PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., PaedDr. Helena Východská
Kontaktní adresy: M. Breitfelder, KHI FPE ZČU,
Sedláčkova 39, 301 00 PLZEŇ
mbreitfe@khi.zcu.cz; nmoravkova@seznam.cz
Přiloženou přihlášku prosíme vyplnit a odeslat na jednu z výše
uvedených adres
nejpozději do 20. dubna 2013
_________________________________________________________________________________
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Call for Papers
Department of History, Pedagogical Faculty of University of West
Bohemia in Pilsen
and Center for Oral History SOHI
in cooperation with the City of Pilsen
under the auspices of the Mayor of the City of Pilsen
invites you to the international historical conference
"Our currency is fixed"
Sixty years since the first anti-communist revolt in Czechoslovakia
organized on
31st May and 1th June 2013
in the historic Town Hall of Pilsen
Organizing team: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.,
PaedDr. Nadezda Moravkova, Ph.D., PaedDr. Helena Vychodska
Contact address: M. Breitfelder, Department of History,
Pedagogical Faculty of University of West Bohemia in Pilsen
Sedlackova 39, 301 00 PILSEN
mbreitfe@khi.zcu.cz; moravkov@khi.zcu.cz
Please fill out the enclosed application form and send it to one of
the addresses listed above
no later than 20th April 2013
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Přihláška
na mezinárodní historickou konferenci
„Naše měna je pevná“
Šedesát let od první protikomunistické vzpoury v Československu
pořádanou na místě činu
ve dnech 31. května a 1. června 2013
Katedrou historie FPE Západočeské university v Plzni
a Střediskem orální historie SOHI KHI
ve spolupráci se statutárním městem Plzeň
pod záštitou primátora města Plzně
jméno a příjmení, tituly
pracoviště
adresa pracoviště
kontaktní adresa
e mail
mám zájem o účast

□ aktivní
□ v pátek 31. 5.

□ pasivní
□ v sobotu 1. 6.

název konferenčního
příspěvku*
anotace (na jejím základě bude prováděn výběr příspěvků):

Jednorázový konferenční poplatek ve výši 500,- Kč (platba v hotovosti na místě).
Zajišťuje účastníkům stravování (během obou dní formou studeného bufetu, 1x
večeře), konferenční materiály a vydání kolektivní monografie. Účastník si sám hradí
náklady na cestu a ubytování.
Přihlášku prosím zaslat do 20. dubna 2013. Program a další podrobnosti obdrží
účastníci konference v prvním týdnu měsíce května.
* Příspěvky se nemusí vztahovat jen k průběhu, provedení a důsledkům měnové
reformy, záměrem organizátorů je presentace nových poznatků z československých
dějin 40. a 50. let. Příspěvky budou publikovány ve formě kolektivní monografie.
*Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběrové řízení příspěvků.
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CALL FOR PARTNERS

SOHI - The Center for Oral History in Pilsen

The Center for Oral History SOHI was founded within the Department of
History, Faculty of Education of University of West Bohemia in Pilsen in 2009.
Workplace focuses mainly on creating a database of interviews with eyewitnesses - a
database of oral sources to recent history. SOHI has ambitions to serve as a
methodological base for oral history research and joint projects of regional institutions
interested in method of oral history and its use in contemporary historiography and to
collect and provide the experience of partner institutions in the field of oral history.
Some of SOHI partners:
The Czech Oral History Center COH within the Institute of Contemporary History AS
CR, Department of Oral and Contemporary History (Faculty of Humanities, Charles
University in Prague), The Czech Association of Oral History, IOHA, Baylor
University Institute for Oral History, The Centre for Oral History and Cultural
Heritage (University of Southern Mississippi), The Oral History Center (Department
of History, University of Zululand, Kwadlangezwa, South Africa), Columbia
University - Oral History Research Office and etc.
Some important tasks of SOHI:
collection of narratives of survivors, presentation of contemporary history in the
memories of survivors, educational activities, publications, interviews, organization of
experts meetings, research and publication of methodological and theoretical texts in
the field of oral history, providing consultation and service to researchers and to
everyone interested in oral history, monitoring teaching aspects of interviews with
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eyewitnesses in modern school history, organization workshops and methodological
seminars for primary and secondary schools.
Some current SOHI projects:
Using Oral History in the History of Modern Historiography, Oral History at School,
Everyday Life under Socialism, The Iron Curtain - Czechoslovak Border in 1948 1989, The History of SSM - Socialist Youth Union in Czechoslovakia, Eyewitnesses of
the Holocaust, Memories of Totalitarian Prisoners, Czechoslovak Totalitarian
Emigrants
The Center SOHI is open to the general cooperation with experts and the public and
welcomes those interested in this method. Thank you for your interest in the
partnership and contact us.
Contact:
The Center for Oral History SOHI, Department of History, Faculty of Education of
University of West Bohemia in Pilsen, Veleslavínova 42, Pilsen, Czech Republic
(www.khi.zcu.cz)
Contact person: Nadezda Moravkova
Tel.: +420377636603
Fax: +420377636612
E-mail:
sohi@khi.zcu.cz; moravkov@khi.zcu.cz
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SOHI Středisko orální historie při KHI FPE ZČU v Plzni, Veleslavínova 42, Plzeň
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Toto číslo bylo vydáno s laskavým přispěním České asociace orální historie o. s.
(COHA).
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