
Účastí na akci souhlasíte s pořízením a zveřejněním fotografi í i videozáznamů z akce v rámci propagace mueza.
Účastníci jsou povinni se předem seznámit s bezpečnostním poučením - bude na místě k dispozici a je i na: http://muzeum-beroun.cz/bge

MUZEUM ČESKÉHO KRASU, P. O. PŘEDSTAVUJE NOVÝ CELODENNÍ KOMPONOVANÝ PROGRAM PRO VEŘEJNOST

V Geoparku Barrandien na dvoře Muzea Českého krasu
se  naučíme objevovat pradávnou minulost z běžných
kamenů v našem okolí. Dotkneme se láv z vyhaslých sopek
i zkamenělého dna pradávných moří. V muzeu si pak
povíme o zkameněl inách a představíme si jej ich ukázky.

Linkovým autobusem se přepravíme
ke Koněpruským jeskyním, kde
se  nachází dokonce celý zkamenělý
útes. V časovém programu je
samozřejmě pamatováno i na
prohlídku a povídání o jeskyních.

Po prohlídce jeskyní se vydáme po naučné
stezce, která nás dovede na paleontologické
naleziště ve starém lomu. Zde najdeme
zkameněl iny, které si můžete odnést domů jako
trvalou připomínku nejen dobrodružné výpravy,
ale i pradávného moře a jeho obyvatel . . .

Vstupné na akci v muzeu a poplatek za služby průvodce na exkurzi : plné 1 00,- Kč · snížené 50,- Kč
rodinné(max. 2+ 3) 250,- Kč. Cena nezahrnuje vstupné do jeskyní ani náklady na dopravu.

Na akci je třeba se předem přihlásit na telefonu 311 624 101 (v časech 9:00-12:00 a 13:00-17:00)



Termíny a orientační program:
Termíny konání akce: 1 4.7. , 28.7. , 8.8. , 11 .8. a 22.8.201 8 - je třeba se přihlási t! V případě zájmu
mohou být přidány další. Pro větší skupiny je možný tento nebo obdobný program i na objednávku.

Sobota, neděle, svátek:
9:00 - 9:1 0 Nákup vstupenek v pokladně muzea
9:15 - 9:55 Komentovaná prohlídka Geoparku Barrandien
1 0:00 - 1 0:50 Přesun ke Koněpruským jeskyním (l inkovým autobusem či po vlastní ose)
11 :00 - 12:50* Prohlídka Koněpruských jeskyní
13:00 - 13:30 Cesta po naučné stezce na naleziště zkameněl in
13:30 - 1 4:00 Výklad na nalezišti a sběr zkameněl in
1 4:00 - 1 4:45 Přesun zpět do Berouna (l inkovým autobusem či po vlastní ose)
1 4:45 - 15:45 Přestávka s možností samostatné prohlídky muzea
15:45 - 1 6:15 Výklad v geologicko-paleontologické expozici s ukázkami zkameněl in
1 6:15 - 1 6:45 Prostor pro dotazy, případné dourčení nalezených zkameněl in
Program o víkendech a svátcích je časově přizpůsoben jediným dvěma autobusovým spojům
jedoucím na Koněpruské jeskyně. Proto program ráno začíná a následně i odpoledne pokračuje v
muzeu.

Pracovní den:
9:00 - 9:15 Nákup vstupenek v pokladně muzea
9:20 - 1 0:20 Komentovaná prohlídka Geoparku Barrandien
1 0:30 - 11 :00 Výklad v geologicko-paleontologické expozici s ukázkami zkameněl in
11 :00 - 12:00 Přestávka s možností samostatné prohlídky muzea
12:00 - 13:00 Přesun ke Koněpruským jeskyním (l inkovým autobusem či po vlastní ose)
13:1 0 - 15:00* Prohlídka Koněpruských jeskyní
15:00 - 15:30 Přestávka na občerstvení
15:30 - 1 6:00 Cesta po naučné stezce na naleziště zkameněl in
1 6:00 - 17:00 Výklad na nalezišti a sběr zkameněl in
17:00 - 1 8:00 Přesun zpět do Berouna (l inkovým autobusem či po vlastní ose)

* - prohlídka jeskyní včetně úvodu před vstupem a shrnutím po výstupu trvá cca 1 :20 hod. Správa
jeskyní však negarantuje přesný čas vstupu (neprovádí časové rezervace) a proto je přidána i časová
rezerva. Pokud se podaří prohlídku jeskyní zvládnout rychlej i než je plánován její konec, je možné
čas využít na rychlé občerstvení případně jít dříve na naleziště zkameněl in.

Prohlídka jeskyní se hradí samostatně, není v ceně vstupného na exkurzi a není ani nezbytnou
součástí exkurze (účastník může zůstat venku). Geolog se účastní prohlídky a v závislosti na
provozních podmínkách může být prohlídka jeskyně rovněž vedena přímo muzejním geologem.

Návštěvníci jsou při prohlídce jeskyní povinni dodržovat návštěvní řád Koněpruských jeskyních
(dostupný také on-l ine: https://www.caves.cz/jeskyne/konepruske-jeskyne/navstevni -rad   ) . V jeskyni je
teplota kolem 1 0°C. Do jeskyně je přísný zákaz vodi t i vnášet zvířata - s nimi nebudete vpuštěni .
Nedoporučuje se vstup dětem do 3 let.

Na exkurzi je třeba pevná obuv a celkově vhodné oblečení do terénu. Doporučujeme rovněž použi tí
repelentu. Před exkurzí jsou účastníci povinni se seznámit s bezpečnostním poučením, které je k
dispozici na pokladně a je dostupné rovněž on-l ine: http://muzeum-beroun.cz/bge




