
 

         
 
 
 

 
   
   
          

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 1  
www.muzeum-beroun.cz 

tel.: 311 624 101 (pokladna MČK) 
 

DUBEN 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 

 

 
 
 

AKCE 
Komentovaná vycházka údolím Berounky 
2. dubna 2022, 10–12 hod. 
Chcete se dozvědět více o historických a geologických zajímavostech mezi Berounem a Srbskem? Mgr. Pavel Bokr a Mgr. Jana Šuchmová představí pradávné 
sopky, zdejší jeskyně, naleziště zkamenělin, staré brody, lomy, mlýny, dopravní stavby atd. Cena 40 Kč/dospělý, 20 Kč/dítě, 80 Kč/rodina.  
Sraz v 10.00 na začátku cyklostezky v ulici Na Ovčíně, Beroun 
 
Sleva: První víkend v měsíci vstup za 5 Kč 
2.–3. dubna 2022 
První víkend v měsíci zveme návštěvníky na prohlídku všech poboček muzea v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána) a Hořovicích 
(Muzeum Hořovicka) za jednotnou cenu 5,- Kč za osobu. 
 
Setkání k 50. výročí CHKO Český kras 
12. dubna 2022, 17 hod. 
CHKO Český kras v letošním roce slaví 50 let od svého založení. Na programu setkání k tomuto výročí budou tři krátké přednášky:  
1) Historie přípravy CHKO, živá příroda – Ing. Petr Moucha, CSc., 2) Kras a neživá příroda CHKO – Mgr. Emil Šnaidauf, 3) Aktivní péče o přírodu Českého krasu – 
RNDr. František Pojer. Vstupné 5 Kč/osoba. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 

 
Přednáška: Rok 1945 – od okupace k míru 
14. dubna 2022, 18 hod. 
Jiří Padevět, ředitel vydavatelství Academia a držitel ceny Magnesia Litera, se ve svých knihách soustřeďují na období druhé světové války. Ve své přednášce přiblíží 
zvláštní atmosféru v české společnosti na sklonku války, kdy vyčerpání a tíseň střídala bezbřehá euforie. POZOR, KONÁ SE V SÁLE ČP! Vstupné 20 Kč/plné.  
sál České pojišťovny, Wagnerovo náměstí, Beroun 
 
Krok za krokem Berounem pro děti 
15. dubna 2022, 9.30 hod. 
Speciální prohlídka města pro děti – pohádky, pověsti, zajímavosti. Zkušená průvodkyně představí příběh královského města Berouna. Délka cca 1 km. Cena 60 
Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, 120 Kč/rodina. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Krok za krokem Berounem pro dospělé 
15. dubna 2022, 14 hod. 
Komentovaná prohlídka města pro dospělé - historie, architektura, osobnosti. Poznejte u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zdejší historii, pověsti, 
památky, příběhy a osobnosti. Nečeká Vás záplava dat, ale spíše střípky toho nejzajímavějšího z dějin města. Cena 60 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, 120 Kč/rodina. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Mimořádné otevření: Horní brána 
15. –18. dubna a 30. dubna 2022 
Horní brána bude mimořádně otevřena o Velikonocích. Přijďte se pokochat nádherným výhledem na město a okolí a dozvědět se něco o opevnění a minulosti 
Berouna. Otevřeno bude také v sobotu 30. dubna 2022. Vstupné 20 Kč/dospělý, 10 Kč/dítě, 40 Kč/rodina. 
Horní brána, Palackého ul., Beroun 
 
Malířský workshop: Mluviti stříbro, tvořiti zlato 
24. dubna 2022, 14–17 hod.  
Malujete rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Toužíte začít s malováním a nevíte jak? Zúčastněte se výtvarného workshopu s akad. malířkou Lucií Crocro. 
Malujeme zátiší se zlatými motivy a předměty z muzejních sbírek. Vhodné i pro začátečníky, na akci je nutná rezervace na tel. 311 624 101. Cena 180 Kč/plné.  
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
VÝSTAVY 
Hořovice na starých pohlednicích a fotografiích  
od 2. dubna 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 
od 7. dubna 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 
únor – květen 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. Malby a kresby žáků berounské ZUŠ Václava Talicha (portréty osobností, příroda Berounska).  
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 

Beroun – Žebrák - Hořovice 


