
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM 

červen 2016 
 

 

 
Chotilsko 

Drtinova galerie v Chotilském muzeu 

 

Výstavy  

 

Císařův kamnář… aneb kachlová kamna od středověku k novověku na Příbramsku 

1. 6. 2016 – 30. 10. 2016 

Chotilsko, Drtinova galerie v Chotilském muzeu  

  

Výstava zpřístupní bohatý fond kachlů, uložený v archeologické sbírce Hornického muzea 

Příbram. Prezentovány budou výhradně nálezy, pocházející z příbramského okresu. 

Výstava připravená Hornickým muzeem Příbram je prezentována v Chotilském muzeu. 

 

 

Lešetice 

Památník Vojna Lešetice 

 

Výstavy  

 

Ani gram uranu okupantům 

5. 1. 2016 – 30. 6. 2016 

 

Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami. 

 

Kresby z vězení 

5. 1. 2016 – 30. 12. 2016 

 

 Výběr z grafického díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl 

vznikly během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981. 

 

Skautská lilie za ostnatým drátem 

5. 1. 2016 – 30. 12. 2016 

 

Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně 

osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás. 

 

Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 

5. 1. 2016 – 30. 12. 2016 

 

Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním 

způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům. 



 

Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty… 

1. 4. 2016 – 30. 9. 2016 

 

Výstava představuje vojenskou i civilní část rakousko-uherské poštovní správy během první 

světové války se zaměřením na Příbramsko. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům 

vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. Výstava vznikla v rámci projektu Velká 

válka 1914-2014, který zahrnuje cyklus výstav a doprovodných akcí ke stému výročí 

vypuknutí první světové války. 

 

Galerie OPE: výstava malíře Miroslava Veselého 

3. 4. 2016 – 30. 4. 2016 

 

Památník Vojna i v letošním roce nabídne několik výstav současných umělců. V Galerii Orbis 

Pictus Europa bude letošní „sezóna výtvarného umění“ zahájena výstavou malíře Miroslava 

Veselého. 

 

Rozhledny ČR  

26. 4. 2016 – 30. 5. 2016 

 

Výstava papírových modelů rozhleden ČR vytvořených Tomášem Hobzíkem. Nebude chybět 

ani model věže bývalého pracovního tábora Vojna. 

 

 

Galerie OPE: Výstava malíře Michala Jánského 

2.6.–1.7. 2016 

Autor se zabývá se především abstraktní malbou, která inspiračně vychází z moderny 1. 

poloviny 20. století. Vystavuje v tuzemsku i v zahraničí. 

 

 

Akce 

 

Pietní mše k uctění Dne památky obětí komunistického režimu 

23. 6. 2016 

  

Den památky obětí komunistického režimu byl symbolicky vyhlášen k uctění JUDr. Milady 

Horákové, odsouzené ve vykonstruovaném monstrprocesu za údajnou velezradu a špionáž k 

trestu smrti, vykonaném dne 27. června 1950. 

 

 

Nový Knín 

Muzeum zlata Nový Knín 

 

Akce 

 

Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín 

4. 6. 2016 



 

Noční prohlídky historického objektu Mincovny, v níž kdysi perkmistr vykupoval od těžařů 

zlato. 

 

 

Prostřední Lhota 

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota 

 

Výstavy 

 

U mistra Krejčího 

30. 4. 2016 – 30. 10. 2016 

 

Výstava přibližuje, jak fungovala krejčovská dílna v 19. století. Řemeslo bude představeno 

pomocí originálů i replik střihů, výšivek, rukavic, klobouků aj. 

 

 

Příbram 

Hornický skanzen Březové Hory 

 

Výstavy 

 

U kapišosů – vodníci a hastrmani divadelních tůní 

do 30. 10. 2016 

Hornické muzeum Příbram, Březové Hory – hornický domek 

 

Výstava v hornickém domku prezentuje historické loutky, divadelní kulisy a rekvizity s 

vodnickou tématikou ze sbírek Hornického muzea Příbram a soukromých sbírek. 

Loutky vyprávějí o tajuplné podvodní říši, v níž vládne hastrman, zelený jak brčál.  

Kdo ví, třeba je to ten, který vykrmil kapra na váš štědrovečerní stůl.   

 

Jinečtí trilobiti 

do 30. 12. 2016 

Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek   

 

Trilobiti, králové prvohorních moří, po sobě zanechali detailně fosilizované schránky. Tyto 

zkameněliny z období kambria nalezené v jinecké lokalitě umožnily studium jejich chování, 

jehož výsledky prezentuje výstava situovaná v budově mineralogických sbírek. 

 

Zmizelá Příbram 

11. 6. 2016 – 30. 12. 2016 

Březové Hory – důl Vojtěch  

 

Výstava historických fotografií částí města, které se v průběhu let změnily k nepoznání, 

doplněná o první prezentaci archeologických nálezů objevených v průběhu rozsáhlé 

rekonstrukce náměstí T.G.M. v letech 2011–2012. 

 

Akce 



 

16. evropský den horníků a hutníků a 20. setkání hornických měst a obcí ČR 

11. 6. 2016 

Březové Hory – nám. J. A. Alise a důl Anna 

 

Akce je součástí celoročních oslav, při kterých si královské horní město Příbram připomene 

800. výročí existence první písemné zmínky z roku 1216. Průvod krojovaných horníků a 

hutníků od 15:30, od 16:00 kulturní program v areálu dolu Anna. 

 

 

Vysoký Chlumec 

Skanzen Vysoký Chlumec 

 

Výstavy 

 

Husaři jedou 

1. 6. 2016 – 30. 10. 2016 

 

Výstava prezentuje lidové umění zobrazující vojáky: k vidění bude kolekce hraček, 

perníkových forem, písemných záznamů lidových písní z 19. století, vztahujících se k prusko-

rakouské válce r. 1866 a jejím dopadům v příbramském regionu. 

 

Akce 

 

Hrách a kroupy 

4. 6. 2016  

 

Komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení nabídne detailní pohled do kuchyně, spíže 

i na jídelní stůl české vesnice. 

 

 

 


