
 
 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,  

pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o., 

Genius loci - Společnost pro studium života regionu, o.s., 

za spolupráce 

Muzea Středních Brd Strašice, 

Základní umělecké školy Rokycany, p.o. 

Pozvánka na XVII. konferenci 

Genius loci hornické slávy v západních 
a jižních Čechách 

Rokycany 27. – 28. května 2020  

Vážení přátelé regionálního bádání,  

srdečně Vás zveme na již XVII. konferenci, kterou chceme věnovat bohaté hornické minulosti 

obou regionů. Záměrem konference je uchopit téma hornictví v co nejširším multidisciplinárním 

kontextu, tj. nejen z hlediska přírodních, ale i společenských věd včetně historie a etnografie, 

dále též jazykovědy, literatury, výtvarného umění, folkloristiky a dalších příbuzných disciplín. 

Konference není určena jen profesionálním pracovníkům působícím v oblasti školství 

a kulturně historických institucích, ale i soukromým badatelům, kronikářům, studentům, jakož 

i všem zájemcům z řad širší veřejnosti. 

 

  



 

Organizační informace: 

 místo konání – sál Základní umělecké školy Rokycany, p. o., Jiráskova 181, Rokycany 

 konferenční poplatek činí 400,- Kč (pro studenty a důchodce 200,- Kč) a zahrnuje 
náklady na organizaci konference, na plánovanou exkurzi, autobus, na vydané 
konferenční materiály a na občerstvení v první konferenční den. Nezahrnuje ubytování, 
stravování a dopravu na konferenci. 

 1. konferenční den středa 27. května: prezence účastníků od 9:00 hodin a zahájení 
konference v 10:00 hodin 

 2. konferenční den čtvrtek 28. května: společná exkurze do tematicky příbuzných lokalit 
Rokycanska - návštěva Vodního hamru Dobřívě po rekonstrukci s ukázkou kování; 
Naučná stezka v Mirošově „Za černým diamantem“; návštěva zámku Mirošov 

 program, další podrobné informace k exkurzi obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce 
počátkem května 2020 a taktéž budou veškeré informace ke konferenci dostupné zde: 
https://www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/muzeum-dr-bohuslava-horaka-v-
rokycanech/konference  

 vyplněnou přihlášku s GDPR formulářem na Souhlas se zpracováním osobních údajů  
zašlete na adresu: info@muzeumrokycany.cz ; název a anotaci příspěvku dále laskavě 
zašlete na marta.ulrichova@gmail.com  

 ubytování je individuální s možnostmi např.: https://www.rokycany.cz/mic.asp sekce 
Ubytování 

Informace pro přednášející: 

- přihlášky na konferenci jsou přijímány do 30. 4. 2020 
- maximální délka příspěvku je 20 minut včetně pětiminutové diskuse  

- do přihlášky připojte krátkou anotaci vystihující podstatu příspěvku včetně oboru  
- z příspěvků bude sestaven sborník, 31. 5. 2020 je termínem odevzdání příspěvků  

Kontaktní adresa:  Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka ZČM v Plzni 

    nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany 

 e-mail: info@muzeumrokycany.cz , tel.: 378 370 701   

Těšíme se na Vaše příspěvky. 

 

Za spolupořadatele: 

PhDr. František Frýda     Mgr. Hana Wenigová 

ředitel Západočeského muzea v Plzni, p.o.  vedoucí Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech, koordinátorka konference 

 
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.   RNDr. Martin Lang 
předsedkyně spolku Genius loci -   vedoucí Muzea Středních Brd Strašice 
Společnost pro studium života regionu, o.s.    
        Luboš Klasna 

   ředitel Základní umělecké školy Rokycany  
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