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ČERVEN 2018
PŘEHLED VÝSTAV
06/04 – 10/06

REPUBLIKA-MÁ VLAST

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Výtvarná výstava žáků a studentů Gymnázia Rokycany věnovaná jubilejnímu výročí naší republiky. Tvorba žáků se
zaměřuje na dobové reálie, dějinné události, známé osobnosti a symboly s nimi spojené.

06/06 – 30/09

SRPEN 1968 FOTOOBJEKTIVEM ROKYCANSKÝCH OBČANŮ

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, malý výstavní sál
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
V roce 2018 uplyne 50 let od jednoho z nejčernějších okamžiků našich novodobých dějin. V noci z 20. na 21. 8. 1968
překročila bez vědomí tehdejší vlády vojska Varšavské smlouvy československé hranice. Jak okupaci vnímali
obyvatelé rokycanského okresu nám připomenou dokumenty a fotografie z této doby.

15/06 – 07/10

BOJE V OBLACÍCH
1. SVĚTOVÁ VÁLKA V POJETÍ MODELÁŘŮ

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, velký výstavní sál
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Ke stoletému výročí roku Velké války se koná v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech výstava modelů, která
představuje věrné modely letadel, tanků, děl a lodí tohoto konfliktu. V ilustrovaných doprovodných textech se
návštěvník seznámí s historií vzdušné války, s letadly, s letectvím a další bojovou technikou. Součástí výstavy budou
také malby akademického malíře Sergeje Mertense s leteckou tématikou a profily historických letadel Marka
Mincbergra. Výstavu bylo možné zrealizovat díky ochotě mnoha modelářů z celé republiky, kteří zapůjčili modely ze
svých sbírek.

29/06 – 26/08

VYHNANÍ

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Výstava pod názvem „Gli spostati – Profughi, Flüchtlinge“ představuje nepříliš známou kapitolu Velké války, která se
dotkla i historie rodin a obcí v Čechách a na Moravě. Dne 24. května 1915 Itálie vypovídá válku Rakousku-Uhersku a
do zázemí mocnářství, tedy do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií je evakuováno více než
70 tisíc obyvatel Trentina, tehdejší rakouské provincie. Jihotyrolští uprchlíci zůstanou v exilu ve velké většině až do
konce světového konfliktu a zážitky a vzpomínky na tuto dramatickou epizodu svého života si od té doby předávají
z generace na generaci. Cílem výstavy je nejen obnovení historické paměti na tento rozsáhlý exodus, ale také
navázání spolupráce s lokálními kulturními institucemi za účelem vzájemné výměny poznatků a historických
pramenů.
Výstavu připravilo historické sdružení Laboratorio di storia di Rovereto ve spolupráci s Městským muzeem
(Fondazione Museo civico di Rovereto) a Vojenským historickým muzeem (Museo Storico Italiano della Guerra)
s přispěním Odboru kultury Autonomní provincie Trento (Servizio Attività culturali della Provincia autonoma di
Trento), města Rovereto (Comune di Rovereto) a Společenství údolí Vallagarina (Comunità della Vallagarina).

STÁLÉ EXPOZICE
celoročně přístupné
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
Bydlení na Rokycansku
Příroda pro budoucnost (chráněná území, flóra a fauna regionu)
Otisky času
Měšťanská a šlechtická domácnost
Rokycansko v minulosti
Národní technická památka Vodní hamr Dobřív
OD 1. 6. 2017 UZAVŘEN Z DŮVODU REKONSTRUKCE
Pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě
OD 1. 6. 2017 UZAVŘENA

