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ZÁŘÍ 2017
PŘEHLED VÝSTAV A DOPROVODNÝCH AKCÍ
17/06 – 24/09
Vlakem do světa
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, velký výstavní sál
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Záměrem výstavy je seznámit veřejnost s počátky a vývojem železničního spojení Rokycan se západní dráhou
a vznik lokální trati do Mirošova a Nezvěstic. Zmíněna je rovněž zaniklá železnice podnikatele H. B. Strousberga
v Brdech. Výstava se koná u příležitosti výročí založení privilegované mirošovské důlní a železniční společnosti
v Plzni.
Doprovodný program k výstavě:
ne 10/09 a 24/09 vždy ve 13.00 – 16.00 hod.
„Komentovaná nedělní odpoledne“
Výstavou Vás provede sběratel V. Simbartl a modelář J. Lehmann. V rámci komentované prohlídky bude v provozu
funkční model železnice.

23/06 – 08/09
Včela – kouzelnice hmyzí říše
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, malý výstavní sál
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Přijďte si vyzkoušet včelařskou kuklu, zatočit si klikou medometu, prohlédnout si různé druhy úlů, vybavení pro
včelaře nebo jen ochutnat poctivý med či medovinu. Kromě jiného se dozvíte, co se v temnotě úlu vlastně odehrává
(od základní anatomie včely, přes chování včel až po výsledné včelí produkty). Výstava se koná ke 120. výročí
založení včelařského spolku v Rokycanech.

29/06 – 08/10
Olga Runtová – Vzpomínky
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
Olga Runtová žila v letech 1880 – 1932. Základ její tvorby tvoří především akvarely s motivem města Rokycany
a jeho okolí. Její obrazy zachycují dnes již zaniklá zákoutí či lidovou architekturu. Výstava představuje sérii akvarelů,
perokreseb a tužkových kreseb ze sbírek rokycanského muzea doplněnou o obrazy z majetku Města Rokycany.
Doprovodný program k výstavě:
so 23/09 ve 14.00 hod.
„Rokycanská zákoutí očima Olgy Runtové“
Tématická komentovaná procházka po městě.

22/09 – 05/11
Ta rokycká brána pěkně malovaná…
(výstava k 50. letům rokycanských lidových souborů)
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, malý výstavní sál
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
V roce 1967 založila Božena Auterská při někdejším Domě pionýrů a mládeže v Rokycanech dětský folklorní soubor,
který se postupně rozrostl do řady věkových skupin a stal se respektovaným reprezentantem tanečního a
hudebního folkloru západních Čech. Ohlédnutí za jeho bohatou činností v uplynulém půlstoletí a za osobnostmi,
které jej utvářely, přináší jubilejní výstava v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

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.

