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Jihočeský zločin v časech staré monarchie (text Vladimír Šindelář).
Vydalo nakladatelství Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 2009, 280 stran.
Z dobového tisku a soudních spisů autor vybral a čtivě převyprávěl třiatřicet kriminálních příběhů, ode-
hrávajících se v jižních Čechách koncem 19. nebo začátkem 20. století.

Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové (text Ondřej Chvojka).
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2009, 485 stran + přiložené CD.
Shrnutí významného úseku pravěkých dějin jižních Čech, včetně přehledu archeologických lokalit.
Studie je výsledkem dlouholetého badatelského úsilí autora a v mnohém vychází i z jeho vlastních te-
rénních výzkumů. Bohatě doplněno ilustracemi, mapkami a grafy.

Kaplický poutník aneb Kaplickem ze všech stran (text Václav Hajer).
Vydalo Kulturní a informační centrum Kaplice, 2009, 266 stran.
Rukopis původně vznikal pro ediční řadu „Poutníků“ po českých městech, vydávanou nakladatelstvím
Baset. Má proto stejnou koncepci: formou procházek a vložených tématických kapitol se čtenář
seznamuje s pozoruhodnými místy Kaplice a okolí, ale také s významnými i méně významnými
dějinnými událostmi.

Klostermannové na Šumavě (text Jan A. Mager a Pavel Fencl).
Vydalo Prachatické muzeum, 2009, 92 strany.
Brožurka přináší podrobný genealogický přehled o předcích spiso-
vatele Karla Klostermanna. Rodové kořeny lze hledat na Kašpersko-
horsku již koncem 16. století.

Nebe studánek I. Pověstné prameny Šumavy, Pošumaví
a jihozápadních Čech (text Ondřej Fibich, foto Ivana Řandová).
Vydalo nakladatelství Hrad, Strakonice 2009, 107 stran.
Graficky velmi pěkně provedená publikace s nevšední a nápaditou
skladbou fotografií (barevných i černobílých) provede zájemce po 27
místech se „zázračnými“ studánkami především v oblasti Strakonic-
ka, Vimperska a Sušicka. Nechybí krátká historie lokalit, pověsti
a také popis přístupu.

Netolice. Proměny města aneb Jak šel čas (text Daniela Liščáková, fotografie Ivan Janota).
Vydalo Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, 2009, 200 stran.
Pěkně ztvárněná a kvalitně vytištěná kniha je složena z reprodukcí historických pohlednic a fotografií,
které jsou doplněny snímky ze současných Netolic.

Poutní místa Soběslavska a Třeboňska s přilehlou částí Dolních Rakous (text Jiří Černý).
Vydalo nakladatelství Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 2009, 178 stran.
Knížka navazuje na publikaci Poutní místa Českobudějovicka i na encyklopedii Poutní místa jižních
Čech. Zachyceny jsou některé známé lokality (Drahov, Dunajovická hora, Mláka, Sedlečko aj.),

ale také mnohá místa méně známá.

Vyprávění o dávných i nedávných dějinách Lhoty (text Daniel Kovář).
Vydal Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2009, 240 stran + 40 s. barevných příloh.
Tradičně pojatá a uspořádaná monografie vsi u Mladošovic na jižním Třeboňsku. Její součástí jsou
i krátké kapitolky o jednotlivých popisných číslech a jejich držitelích.

Daniel Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice


