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Beroun – Žebrák - Hořovice

ŘÍJEN 2020
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
3. - 4. října 2020
První víkend v měsíci zveme návštěvníky na prohlídku všech poboček muzea (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Horní brána, Muzeum Hořovicka, Městské
muzeum v Žebráku) za jednotnou cenu 5,- Kč za osobu.
Beroun, Žebrák, Hořovice
Přednáška: Lidé na útěku – migrace v českých zemích
8. října 2020, 18 hod.
Přednáška z cyklu Setkávání v muzeu. Prof. V. Doubek (UK Praha) představí migraci jako opakující se jev a přiblíží dějiny české emigrace v průběhu 19. století a
migrační politiku samostatného československého státu až do poloviny 20. století. Vstupné 20 Kč. Změna vyhrazena.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Festival Stranou - evropští básníci naživo
14. října 2020, 17 hod.
Přečtu ti báseň, poslouchej – čeští, němečtí, slovenští, slovinští, polští, italští a maďarští básníci představí svoji tvorbu. První setkání v rámci vícedenního
mezinárodního festivalu proběhne v Muzeu Českého krasu. Přijďte se k nám seznámit s aktuální evropskou poezií v podání mnoha hostů, čekají vás autorská
čtení s hudebním doprovodem písničkáře Jury Vesky. Vstupné 1 Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Malířský workshop: Barvy duhy skryté v kamenech
18. října 2020, 14 - 17 hod.
Malujete rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Toužíte začít s malováním a nevíte jak? Zúčastněte se výtvarného workshopu s ak. malířkou Lucií Crocro
zaměřeného tentokrát na kresbu ruky. Součástí bude také krátké povídání s muzejními odborníky o minerálních pigmentech a jejich využití ve výtvarném umění.
Tématem workshopu bude modrá barva – seznámení účastníků s minerálním pigmentem azuritu a lapisu lazuli a jejich využitím v dějinách umění. Účastníkům
budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží výkladový text. Vstup 150 Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Den Středočeského kraje
28. října 2020
Ve státní svátek 28. října 2020 se tradičně uskuteční také Den Středočeského kraje. Vstup do objektů muzea (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Horní brána,
Městské muzeum v Žebráku, Muzeum Hořovicka) za 1 Kč.
Muzeum Českého krasu pro vás připravilo také následující akce:
Beroun – 14.00 – komentovaná prohlídka výstava Fenomén Merkur
Výstavou provede a o exponátech a o historii legendární stavebnice pohovoří největší sběratel této stavebnice v ČR, pan Mládek, majitel vystavených předmětů.
Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun
Žebrák – 14.00 – přednáška Móda v době gotiky a renesance
Přednáší Mgr. Veronika Pilná Ph.D. (Národní památkový ústav Plzeň), autorka publikace Móda západních Čech 15. - 17. století. Beseda bude spojená s projekcí
a bude tvořit doprovodný program k sezónní výstavě Proměny dámské módy. Těšit se můžete na představení typických rysů středověkého oděvu a ukázky
oblékání na vyobrazeních v dochovaných historických pramenech.
Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák
VÝSTAVY
Fenomén Merkur
NOVINKA
Výstava představuje legendární stavebnicí, se kterou si hrály generace dnešních dědečků a tatínků. Připraveno ve spolupráci s největším sběratelem stavebnice
Merkur v republice, panem Jiřím Mládkem. Uvidíte propracované stavby i modely různých velikostí a náročnosti provedení – Eiffelovu věž, ruské kolo, vlak s
mnoha vagóny, auta, letadla a řadu pohyblivých modelů. Výstava mapuje téměř stoletou historii této legendární stavebnice. Malé i velké techniky zveme do
herny, kde si mohou postavit vlastní model. Součástí je také videoprojekce.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
Proměny dámské módy 1880 - 1910
do 1. listopadu 2020
Oděvy a doplňky z konce 19. století. Výstava rovněž prezentuje tehdy oblíbené módní časopisy a dobové fotografie obyvatel regionu.
Městské muzeum v Žebráku, pobočka Muzea Českého krasu, Náměstí 89, Žebrák
Zbraně vojáků třicetileté války
do 1. listopadu 2020
Vystavené předměty zapůjčili členové šermířské a divadelní skupiny Harcíři z Rokycan. Prohlédnout si můžete repliky chladných zbraní i palných zbraní ze 17.
stol. K vidění je také dobové ošacení a vybavení vojáků.
Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu, Vrbnovská 27, Hořovice, areál Starý zámek
Mapa Pavla Aretina na pozadí českého stavovského povstání
do 1. listopadu 2020
Výstava přibližuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu - především mapu s názvem Regni Bohemiae nova et exacta descriptio tj. Nový a přesný popis Království
českého. Výstava tematicky připomíná události předcházející bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) od níž letos uplyne 400 let.
Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu, Vrbnovská 27, Hořovice, areál Starý zámek

