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tel.: 311 624 101 (pokladna MČK)

Beroun – Žebrák - Hořovice

ČERVEN 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na následující výstavy a akce
Muzea Českého krasu, p. o.
Otevřeno: út-so 9:00-12:00, 12:45-17:00, ne a svátky 10:00-12:00, 12:45-17:00
není-li uvedeno jinak

Akce: První víkend v měsíci vstup se slevou
1. – 2. června 2019
První víkend v měsíci zveme návštěvníky na prohlídku všech poboček muzea za jednotnou cenu 5,- Kč za osobu.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Festival Stranou - evropští básníci naživo
5. června 2019
Přečtu ti báseň, poslouchej – čeští, němečtí, slovenští a slovinští básníci představují svou tvorbu. Alja Adam / Axel Dietsch / Miloš Doležal / Irena Dousková / Markéta
Hejná / Rudolf Jurolek / Nina Kremžar / Jiří Macháček / Michal Maršálek / Lana Petrovič / Marie Steinerová / Maja Vidmar. Hudební doprovod: Jiří Macháček, Lana
Petrovič. Vstupné 1 Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
15. Berounská muzejní noc - Cesta kamene
7. června, 18 – 22 hod.
Zábavný program pro celou rodinu v Muzeu Českého krasu, Muzeu berounské keramiky a na Horní bráně. Vystoupení Štěpána Raka s kamennou kytarou, štípání pazourku,
sochařský workshop, výroba šperků z kamene, hudba v podání pravěké kapely Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, storytellingové divadelní představení Cirkusu Žebřík, hra
"Drápky," geologické a paleontologické ukázky. Občerstvení zajištěno, účastníci budou odměněni! Vstup zdarma.
Husovo náměstí před budovou MČK, Beroun
Přednáška: Jak se dělá evoluce
13. června 2019, 18 hod.
Přednáška Prof. RNDr. Jan Zrzavého, CSc. na téma Rekonstrukce fosilních organismů - co o nich ve skutečnosti víme? jako připomínka 220. výročí narození J. Barranda,
jednoho ze zakladatelů moderní paleontologie. Vstupné 20 Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
1. Hořovická muzejní noc - Oheň - dobrý sluha, špatný pán
14. června 2019, 18 – 22 hod.
Zahájení výstavy o Sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích, ukázky historické hasičské techniky, skauti ze Zbiroha – rituály táborového ohně, hvězdáři ze Žebráka, ohňová
show. V expozicích aktuální výstava Historie sirkařství na Hořovicku. Vstup zdarma.
Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
Rukodělné trhy: Flerjarmark
15. června 2019
Přijďte si pořídit nejrůznější ručně vyráběné dekorace, ozdoby, bytové doplňky, svíčky, šperky apod. nebo jen nasát tvořivou inspiraci. Trhy se konají pod širým nebem v Geoparku
Barrandien, vstup ze Slapské ulice.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Workshop: Kreslení a malování s Lucií Crocro (kresba, pastel, olejomalba)
16. června 2019, 14 - 17 hod.
Umělecký kurz s akademickou malířkou Lucií Crocro (více o lektorce na www.luciecrocro.com). Seminář je určen pro milovníky umění a přírody, kteří se rádi nechají
inspirovat rostlinami. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Za vhodného počasí se workshop bude konat pod širým nebem v Geoparku Barrandien. Budeme společně
objevovat krásu a architekturu rostlin, světla, stíny, linie, objemy a barevné variace v kompozici. Cena: 150 Kč, objednání na tel. 311 624 101 nutné.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun.
Koncert pro všechny dobré rodáky
16. června 2019, 18 hod.
Zveme vás na koncert dechové hudby v podání kapely Krajanka kapelníka Václava Hlaváčka. Akce se uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje pod širým nebem
na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. V čase konání budou zpřístupněny expozice Muzea Hořovicka. Vstup na koncert zdarma.
Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
7. Žebrácká muzejní noc – Kdo si hraje, nezlobí
21. června 2019, 18 – 22 hod.
Hravé aktivity pro děti každého věku, prezentace Hvězdárny Žebrák, workshop se sběratelem hraček panem O. Procházkou. V expozicích aktuální výstava Hračky našich
rodičů aneb kdo si hraje, nezlobí. Vstup zdarma.
Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák
Hravý středověk
22. června 2019, 14 – 16 hod.
Ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček Hořovice jsme pro děti připravili odpoledne plné her a soutěží. Prostřednictvím úkolů a stanovišť poznají život
řemeslníků a šlechty ve středověku. Vstupné 10 Kč
Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
Přednáška: Historie vojenské střelnice v Brdech – 3. část
27. června 2019, 17 hod.
Ing. Kovář, autor publikace Vojenský výcvikový prostor Jince – data a fakta a podkladů o historii VVP Jince pro Ministerstvo obrany, seznámí zájemce s tématem vojenské
střelnice v Brdech i s pomocí řady dosud neznámých historických dokumentů a fotografií. Třetí část se věnuje období po roce 1945. Vstupné plné 40Kč, snížené 20Kč.
Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice

