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Mezinárodní vědecká konference 

MORAVA NA ROZHRANÍ EPOCH 
 

Ve dnech 20. a 21. září proběhne ve Zlíně mezinárodní vědecká konference, která se koná 
u příležitosti 200. výročí narození novináře a spisovatele Jana Ohérala (1810–1868).  
Přestože Jan Ohéral byl výraznou osobností veřejného života na Moravě ve druhé třetině 
19. století, jsou jeho životní osudy a činnost mezi širší veřejností málo známy. Konference 
dává příležitost soustředit odborníky z oblastí historie, literatury, žurnalistiky a kultury 
a věnovat se nejen této osobnosti, ale také postihnout v širších souvislostech období nástupu 
národního obrození ve 2. třetině 19. století na Moravě. Jan Ohéral má své místo i mezi 
významnými historickými osobnostmi Zlínského kraje, protože jeho rodištěm byla obec 
Žalkovice v kroměřížském okrese. 

Konferenci, které se zúčastní historici, archiváři, pedagogové a knihovníci, pořádá Muzejní 
a vlastivědná společnost v Brně, Krajská knihovna Františka Bartoše a obec Žalkovice. 
Jednání se uskuteční 20. a 21. září v Technologickém a inovačním centrum ve Zlíně 
(23. budova továrního areálu).  

Zahájení konference proběhne v pondělí 20. září od 13 hodin za účasti MVDr. Stanislava 
Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, ing. Jindřicha Ondruše, náměstka hejtmana ZK, Radomíra 
Paly, starosty obce Žalkovice, a odborných garantů konference. Příspěvky rozdělené do pěti 
tematických okruhů (Identity a reprezentace, Jan Ohéral a politika, Publicistika a kultura, 
Hranice a souvislosti, Noviny a novináři) přednese 18 přenášejících. Na odborném programu 
konference spolupracují Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU, Brno, Matice 
moravská v Brně, Universität Wien, Ústav české literatury a literární vědy FF UK (Praha), 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav slovenskej literatury SAV (Bratislava).  

Konference se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Zlínského kraje. 

Více informací o Janu Ohéralovi je k dispozici na http://www.kfbz.cz/oheral 
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