Husovo náměstí 87
266 01 Beroun
tel.: 311 624 101 (pokladna MČK)

Beroun – Žebrák - Hořovice

SRPEN 2022
PODROBNOSTI K AKCÍM A VÝSTAVY NA WWW.MUZEUM-BEROUN.CZ
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

Den s geologem
2. srpna 2022, 9–16 hod.
Rýžování českých granátů, ukázky zkamenělin, rozklepávání kalcitu, čtení geologické minulosti Země z kamenů. Vhodné i pro děti. Vstupné 50 Kč/osoba.
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Jarmark v geoparku
6. srpna 2022, 9–16 hod.
Trhy s originálními rukodělnými výrobky (kabelky, šperky, dekorace, bižuterie, oděvy, doplňky), které v obchodech neseženete. Symbolické vstupné 1 Kč.
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Vlastivědná vycházka: Tetín – Srbsko
10. srpna 2022, 9.30 hod.
Vydejte se za regionálními zajímavostmi - poznáte malebné údolí Tetínského potoka, uvidíte starý mlýn a terasy pod kostelem. Dozvíte se, co je tzv. tetínské
nasunutí. Zjistíte, kudy vedly pradávné cesty a jak se proměnila příroda v okolí. Sraz na návsi – zastávka Tetín, v 9.30. Cena 60 Kč/dospělý.
Tetín
Hrátky za muzejními vrátky – razítka
11. srpna 2022, 9–16 hod.
Tvořivý zábavný program pro děti - vyrábění razítek, obrázku z razítek a razítkování na mnoho způsobů. Vstupné 40 Kč/dítě, 10 Kč/rodič (bez tvoření).
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Bylinkářská vycházka – Koněprusy
14. srpna 2022, 9 hod.
Komentovaná vycházka s lékárnicí a bylinkářkou PharmDr. Dagmar Váňovou. Poznáte byliny vrcholného léta jako např. diviznu, mateřídoušku, zlatobýl a mnoho
dalších. Dozvíte se, jaké léčivé rostliny právě kvetou a jak vám mohou prospět. Lektorka také přiblíží, jak bylinky správně trhat a skladovat a jak z nich vyrábět
masti a tinktury. Sraz v 9.00 na zastávce Koněprusy. Cena 120 Kč/osoba.
Koněprusy
Hrátky za muzejními vrátky – barvy
17. srpna 2022, 9–16 hod.
Tvořivý program pro děti – vyrábění barev z různých surovin (vajíčka, olej, čaj), malování obrázků. Vstupné 40 Kč/dítě, 10 Kč/rodič (bez tvoření).
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Hořovické archeologické hrátky
18. srpna 2022, 9–16 hod.
Zážitkový archeologický program pro děti - výroba záušnic z mosazného drátku, rytí obrázků do břidličné destičky pomocí pravého pazourku, práce při
vykopávkách (hledání střepů v zemině), rekonstruování rozbitých keramických nádob atd. Vstupné 40 Kč/dítě, 10 Kč/rodič (bez tvoření).
Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27 Hořovice
Krok za krokem Berounem – pro dospělé
18. srpna 2022, 19 hod.
Večerní prohlídka centra města (historie, architektura, osobnosti). Zkušená průvodkyně představí příběh královského města Berouna. Délka cca 1 km. Jako
překvapení návštěva jednoho běžně nepřístupného objektu (ve spolupráci s městem Berounem). Cena 60 Kč/plná , 30 Kč/snížená, 120 Kč/rodinná.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Koncert Karla Plíhala (Středočeské kulturní léto)
19. srpna 2022, 19.30 hod.
Vystoupení folkového hudebníka Karla Plíhala a kytaristy Petra Fialy pod širým nebem na hradě Točníku. Vstupné 250 Kč/osoba. Předprodej vstupenek na
www.goout.cz. Akce se koná s finanční podporou Středočeského kraje v rámci festivalu Středočeské kulturní léto.
hrad Točník

Hrátky za muzejními vrátky – archeologie
25. srpna 2022, 9–16 hod.
Zážitkový archeologický program pro děti - výroba záušnic z mosazného drátku, rytí obrázků do břidličné destičky pomocí pravého pazourku, práce při
vykopávkách (hledání střepů v zemině), rekonstruování rozbitých keramických nádob atd. Vstupné 40 Kč/dítě, 10 Kč/rodič (bez tvoření).
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun
Odpoledne s netopýry
30. srpna 2022, 14.00 a 15.30 hod.
Přednáška o netopýrech, živí netopýři, netopýří dílnička, mobilní naučná stezka, vědomostní soutěž o ceny, netopýří poradna. Vhodné pro děti. Začátek
programu v 14.00 a v 15.30. Vstupné 60 Kč/osoba.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Krok za krokem Berounem – pro děti
30. srpna 2022, 18.30 hod.
Večerní prohlídka města pro děti. Zkušená průvodkyně představí pohádky, pověsti, strašidla a zajímavosti města. Jako překvapení návštěva jednoho běžně
nepřístupného objektu (ve spolupráci s městem Berounem). Délka cca 1 km. Cena 60 Kč/plná , 30 Kč/snížená, 120 Kč/rodinná.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

