
Pozvánka 

 

“Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku‚‚ 

 

VodníMlýny.cz, z.s., Podbrdské muzeum, Rožmitál pod Třemšínem a Regionální muzeum 

ve Vysokém Mýtě si vás dovolují srdečně pozvat na specializovanou konferenci věnovanou 

problematice mlynářské symboliky u příležitosti 900 let od legendárního udělení erbu mlynáři 

Jiříkovi z Doupova. Konference se koná v Pardubicích na zámku ve dnech 6. a 7. června 

pod záštitou Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana a členky Rady Pardubického kraje 

zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči. Na konferenci přednášející proberou 

mlynářskou symboliku z mnoha úhlů pohledu. Více o náplni konference v programu 

konference (viz). 

 

Konferenční poplatek, organizační připomínky 

Konferenční poplatek činí 250,- Kč a bude hrazen při prezentaci. Zahrnuje drobné občerstvení 

a pronájem sálu. 

Závazné přihlášky posílejte nejpozději do 12. 5. 2016 Martině Maříkové na e-mail: 

mamarikova@volny.cz (případně na adresu Rudolf Šimek, Podbrdské muzeum, Palackého 

10, 262 42). Maximální počet účastníků je stanoven z organizačních důvodů na 60 osob. 

Přihláška ke stažení zde. 

Veškeré dotazy směrujte na Rudolfa Šimka, tel.: 311 249 263, 732 779 818, 

info@vodnimlyny.cz. 

 

Ubytování 

Ubytováni budeme pokud možno všichni na jednom místě a to v Hlinsku v Hotelu STYL *** 

kde se po skončení jednání 6. června bude konat společná večeře a večerní setkání účastníků 

konference a dalších zájemců o vodní a větrné mlýny. 
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Program konference 

 

„Mlynářská symbolika aneb 900 mlynářského znaku“ 

 

 

9:00 - prezence 

10:00 – úvodní slovo Rudolf Šimek 

 

10:15 – 12:00 

První blok - mlynářství v tradiční slovesnosti 

 

Mgr. Šárka Mašková Janotová: I na tomto mlýně býval... Mlynáři v proudu pověstí 

Mgr. Jaroslava Škudrnová: Jsouc v těch písních mlynář (ne)jeden aneb Obraz 

raněnovověkého mlynáře v kramářských písních 

PhDr. Ilona Vojancová: Mlýny a mlynáři v projevech slovesné lidové kultury 

PhDr. Radim Urbánek: Vybrané mlynářské termíny a jejich nynější interpretace 

 

12:00 – 12:30 – lehký oběd  

 

12:30-14:00 

Druhý blok - mlynářská symbolika 

 

PhDr. Martina Maříková, Ph.D.: Symbolika pražských přísežných mlynářů 

Mgr. Rudolf Šimek: Ikonografie předmětů cechu mlynářského 

Ing. arch. Jan Pešta: Architektura mlýnů coby reprezentace mlynářů 

 

14:00 - 17:00 

Třetí blok - mlynářství v pomocných vědách historických 

 

PhDr. Věra Smolová: Genealogie mlynářského rodu Kočků a Fialů aneb Čím je genealogie 

prospěšná 

Mgr. Lukáš Kovář: Poctiweho cechu mlinarzskeho peczet... 

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.: Tajemný příběh mlynářského znaku 

 



17:00 – 18:00 

Odjezd do Hlinska do Hotelu Styl *** a ubytování účastníků. 

 

19:00 – 00:00  

 

Společná večeře a večerní setkání účastníků konference a dalších zájemců o vodní a větrné 

mlýny. 

 

8:00 – 15:00 

Při exkurzi navštívíme skanzen Veselý Kopec, Svobodné Hamry a Gregorův mlýn ve Žďárci 

u Skutče. Itinerář exkurze bude upřesněn po uzávěrce přihlášek na konferenci. Je možné, že se 

podíváme i do dalších mlýnů. 



 

Závazná přihláška na konferenci  

 

“Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku‚‚ 

 

Jméno, příjmení, případně titul  

………………………………………………………………………............... 

Kontakt (telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. adresa)  

……………..……………….….…………………………………………………………….…

………………..……………….….…………………………………………………………….

…………………..……………….….…………………………………………………………. 

 

□ zúčastním se exkurze 7. 6. 2016 

 

Na cestu z Pardubic do Hlinska 6. 6. 2016 a pro exkurzi 7. 6. 2016  

□ budu mít osobní automobil a mohu svézt .... osob 

□ nebudu mít automobil a jsem ochotný(á) řidiči přispět na pohonné hmoty 

 

□ Požaduji zajistit nocleh z 6. na 7. června v Hlinsku v hotelu STYL ***. Cena cca 500 

Kč/noc. Více o hotelu zde: http://www.hotelstyl.eu/. 

 

Počet účastníků je omezen na 60 osob, tedy: „Kdo dřív přijde [přihlásí se], ten dřív mele“. 

 

         

 ……………………. 

podpis               
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