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KVĚTEN 2018
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
so 19/05 9.00 – 17.30
27. Hamernický den na vodním hamru v Dobřívě
Již tradiční Hamernický den je celodenní kovářskou akcí s bohatým kulturním programem. V Dobřívě se tak
každoročně prezentují kováři, kteří se sem sjíždějí nejen ze Západních Čech, ale i z Moravy. Záštitu nad ním převzalo
Společenstvo kovářů, uměleckých kovářů, podkovářů a zámečníků, které také dohlíží na průběh soutěže učňů
kovářského řemesla s názvem Dobřívský cvoček. Díla, jejichž výrobu budou moci návštěvníci sledovat přímo na
místě, budou na konci Hamernického dne vystavena a veřejně vyhodnocena odbornou porotou.
Přestože vodní hamr prochází v letošním roce náročnou rekonstrukcí budovy i vnitřního vybavení, příznivci
kovářského řemesla nebudou ochuzeni o bohatý doprovodný program, který se bude konat v přilehlém exteriéru.
Zároveň bude veřejnost seznámena s celým projektem revitalizace vodního hamru. Jediným omezením bude
skutečnost, že v hamru nebudou probíhat prohlídky se spuštěnými stroji, ale bude možnost sledovat postup prací
na opravách.
Místo konání : areál vodního hamru v obci Dobřív, okres Rokycany

PŘEHLED VÝSTAV
09/02 – 27/05
Po stopách brouka Pytlíka
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, velký a malý výstavní sál
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Výstava přináší populárně naučné zamyšlení entomologa Zbyňka Kejvala nad identitou hlavních hmyzích postaviček
z knížek Ondřeje Sekory (Knížka Ferdy mravence, Brouk Pytlík, Ferda cvičí mraveniště…). Stručné komentáře
doplněné fotografiemi obsahují různé zajímavosti ze života brouků, ploštic, mravenců a mnoha dalších. Zjistíte tak,
jak ve skutečnosti vypadají dřepčíci – nejrychlejší skákači hmyzího světa, dozvíte se, že i pan Sekora si pletl kobylku
a saranče a ukážeme, že brouci prskavci vůbec nemají hasičské schopnosti…
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.

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
Jindřich Mošna – život a dílo

INFORMACE K EXPOZICÍM
PAMĚTNÍ SÍŇ JINDŘICHA MOŠNY V DOBŘÍVĚ

Dobřív 48, 338 44 Dobřív
V roce 2005 byla otevřena nová stálá expozice, věnovaná životu a dílu Jindřicha Mošny. Jindřich Mošna byl
významný divadelní herec 2. poloviny 19. století, jehož manželka pocházela z domu, kde je dnes umístěna pamětní
síň. Do Dobříva jezdil Jindřich Mošna načerpat síly a inspiraci k další divadelní práci.

