Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 1
www.muzeum-beroun.cz
tel.: 311 624 101 (pokladna MČK)

Beroun – Žebrák - Hořovice

KVĚTEN 2022
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

Výstava pro radost – komentovaná prohlídka a vernisáž
5. května 2022, 14.30 hod.
Náhradní termín vernisáže a komentované prohlídky výstavy, která byla již dvakrát odložena kvůli nemoci. Berounský fotograf Petr Mrázek
představuje své záběry přírody, především ptačího světa a okolí řeky Berounky.
Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun
Den s geologem
7.–8. května 2022
V průběhu vyhlášených berounských Hrnčířských trhů pro vás máme edukačně-zábavný program v našem geologické expozici pod širým nebem. Pro
děti bude připraveno tvoření, všichni si pak budou moci vyzkoušet rýžování českých granátů nebo hledání zkamenělin, zhlédnout ukázky vzácných
minerálů, hornin a fosilií a rozklepávání kalcitu. Mgr. Pavel Bokr naučí zájemce číst z kamenů geologickou minulost Země. Vstupné 50 Kč/osoba.
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Dobročinné trhy
7.–8. května 2022
Navštivte během Hrnčířských trhů dobročinné minitrhy ve dvoře muzea. Část geoparku jsme poskytli neziskovým organizacím a sociálním podnikům.
Těšit se můžete např. na výrobky z terapeutických dílen Klubíčko Beroun. Občerstvení zajistí hořovická Alzheimer-friendly Kavárna Včera. Výrobky
svých klientů bude nabízet Domov seniorů TGM Beroun. Poskytovatel sociálních služeb Zahrada Kladno bude prodávat produkty ze své terapeutické
šicí dílny (dekorace, utěrky, polštářky, chňapky, hračky). Stánek s dětskou dílničkou zde bude mít také berounský spolek SpoluSvět. Vstup zdarma.
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Sleva: První víkend v měsíci vstup za 5 Kč
7.–8. května 2022
První víkend v měsíci vstupné jen 5 Kč/osoba do těchto objektů: Beroun - Jenštejnský dům, Horní brána a Hořovice - Muzeum Hořovicka.
Beroun, Hořovice
Komentovaná vycházka okolím Tetína
14. května 2022, 12.15 hod.
Přijďte se dozvědět více o místních lomech, jeskyních, pověstech a archeologických nálezech na tetínském hradišti. Řeč bude i o zdejší květeně.
Cena 40 Kč/dospělý, 20 Kč/dítě, 80 Kč/rodina. Doba trvání: cca 2 hodiny, délka: cca 4 km
Sraz na návsi - zastávka Tetín, 12.15 (vyčkáme na příjezd autobusu od Berouna)
Pochod Jarním Českým krasem
14. května 2022
Tradiční pochod pořádá TJ Lokomotiva Beroun. Pro účastníky pochodu vstup do muzea (expozice v Jenštejnském domě) za 1 Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Čekání na berounskou tramvaj
15. května 2022, 14 hod.
Skupina nadšenců v historických kostýmech vytvoří „živý obraz“, který představuje čekání na opožděnou tramvaj. Tento happening je inspirován
dobovou pohlednicí „Beroun v budoucnosti“ z roku 1904, na níž si tehdejší autor představuje berounské náměstí s tramvajovým provozem. Sraz u
kašny před muzeem. Součástí bude také povídání o historii MHD a beseda s populární řidičkou pražské tramvaje Karolínou Hubkovou. Vstup 1 Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Přednáška: Jiří Adam z Martinic a jeho choť
18. května 2022, 17.30 hod.
V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií se v Muzeu Hořovicka uskuteční přednáška o Jiřím Adamovi z Martinic. Historik Mgr. Jan Čečrdle
(Vlastivědné muzeum Slaný) představí nevšední život tohoto šlechtice, který vlastnil hořovické panství ve 2. třetině 17. století. Zajímavý příběh
částečně na pomezí skandálu se váže i k jeho manželce Giovanně Gonzaga di Castiglione. Vstupné 1 Kč.
Muzeum Hořovicka, Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27, Hořovice
Malířský workshop: Mluviti stříbro, tvořiti zlato
22. května 2022, 14–17 hod.
Malujete rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Toužíte začít s malováním a nevíte jak? Zúčastněte se workshopu s akad. mal. Lucií Crocro.
Malujeme zátiší se zlatými motivy a předměty z muzejních sbírek. Vhodné i pro začátečníky, nutná rezervace na tel. 311 624 101. Cena 180 Kč/plné.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Středočeská Skutečná liga
29. května 2022, 12–18 hod
Základní kolo soutěžní přehlídky rockových kapel. Více informací k programu i registraci najdete na www.skutecnaliga.cz. Přijďte podpořit svoje
oblíbené hudebníky. Vstup zdarma.
pořádá Muzeum Hořovicka na nádvoří Starého zámku Hořovice, Vrbnovská 27, Hořovice
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VÝSTAVY
Hořovice na starých pohlednicích a fotografiích
do 29. května 2022
Komorní výstava fotografií a pohlednic zachycujících město Hořovice a jeho památky na počátku 20. století. Fotografie pocházejí ze sbírek Muzea Českého krasu
a dokumentují zajímavé místní události. Pohlednice jsou zapůjčeny sběratelkou Ilonou Voráčkovou a přibližují město jako oblíbený výletní cíl včetně dochovaných
osobních pozdravů návštěvníků.
Muzeum Hořovicka, Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27, Hořovice (otevřeno o víkendech a svátcích)
Česká cena za architekturu
do 29. května 2022
Panelová výstava představující nejúspěšnější stavby, oceněné v předchozích šesti ročnících. Na fotografiích uvidíte finalisty a vítězné projekty soutěže, kterou
každoročně pořádá Česká komora architektů.
Muzeum Českého krasu, výstavní prostor Konírna (vstup ze Slapské ul. přes geopark), Beroun
Krajinou Krasu – Český kras očima umělců a dětí
prodlouženo do 28. srpna 2022
Výstava obrazů zachycujících nejzajímavější scenérie CHKO Český kras. Díla známých i méně známých malířů z muzejních, galerijních a soukromých sbírek. Tvorba
současných autorů s vazbami k regionu.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

