
 

         
 
 
 

 
   
   
          

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

tel.: 311 624 101 (pokladna MČK) 
 

LISTOPAD 2021 
Muzeum Českého krasu vás zve  
na následující výstavy a akce 
Otevřeno:  út-so 9:00-12:00, 12:45-17:00, ne a svátky 10:00-12:00, 12:45-17:00 
 

 

 
 
  

AKCE 
Halloween v muzeu 
2. listopadu 2021, 9-18 h 
V Muzeu Českého krasu se díky spolupráci s DDM Beroun opět budou hemžit přízraky, duchové a temnými stíny… Přijďte se bavit i bát! Akce se koná: 9:00-11:30 
a 13:00-18:00. Poslední odvážlivec bude vpuštěn na trasu v 17:30. Cena: 40,- Kč dítě; 5,- Kč dospělý; pedagogický doprovod dětských skupin zdarma. Skupiny nad 
10 dětí objednávejte na: daniela.dolezalova@ddmberoun.cz nebo na telefonu 774 950 671. Z důvodu konání akce bude omezen provoz Muzea Českého krasu. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Křest knihy: Povídky ke kávě VII.  
4. listopadu 2021, 17 h 
Ve spolupráci s nakladatelstvím Machart vás zveme na slavnostní křest již sedmého svazku povídkové řady „Povídky ke kávě“ oblíbené berounské autorky Hany 
Hrabákové. Tentokrát má kniha podtitul „Jak přežít úrazy těla i duše“. O hudbu se postarají členové poberounské kapely Třehusk, v čele s Miloslavem Frýdlem. 
Kniha bude na místě k zakoupení, vstup zdarma. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Akce: První víkend v měsíci vstup se slevou 
6. - 7. listopadu 2021 
První víkend v měsíci zveme návštěvníky na prohlídku muzea za cenu 5,- Kč za osobu.  
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun  
 
Malířský workshop: Kámen, nůžky, papír 
7. listopadu 2021, 14–17 h 
Kreslíte rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Nebo chcete začít s malováním a nevíte jak? Zúčastněte se výtvarného workshopu s akad. mal. Lucií Crocro. 
Pod vedením zkušené umělkyně si vyzkoušíte práci s modely, převážně zátišími, inspirovanými různými kameny. Součásti programu je také stručné povídání o 
jednotlivých horninách s muzejním geologem. Vhodné i pro začátečníky. Jednotlivé kurzy nenavazují na předchozí setkání, je tedy možné zúčastnit se jen vybraných 
lekcí. Na akci je nutná rezervace na tel. 311 624 101 nebo na email pokladna@muzeum-beroun.cz. Cena 150 Kč/osoba. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Přednáška: Husitské válečnictví – Jan Žižka 
11. listopadu 2021, 18 h 
Husitské polní armády představovaly úspěšné bojové formace, které ve své době přicházely s převratným pojetím válečnictví za užití nových bojových strategií a 
nestandardní výzbroje. Nejvýznamnějším představitelem husitského válečnictví se stal Jan Žižka. Představení této osobnosti českého válečnictví se bude zabývat 
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Husitská teologická fakulta UK), autor úspěšné knihy „Jan Žižka - Život a doba husitského válečníka“, která v  získala cenu Magnesia 
Litera a byla vyhlášena Knihou roku 2020. Akce se koná s finanční podporou města Berouna v rámci cyklu Setkávání v muzeu. Vstupné 20 Kč. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Přednáška: Po stopách Čechů ve světě 
18. listopadu 2021, 18 h 
Víte, kdo po čtyři desetiletí držel rekord nejdéle sloužícího člena amerického Kongresu? Kdo založil operu na Novém Zélandu? Kdo byl hlavním vojenským 
poradcem a přítelem etiopského císaře? Kdo v Peru koupil pozemek, pod nímž archeologové odhalili bájnou starověkou hrobku s tunami zlata? Byli to naši krajané, 
kteří byli nuceni opustit domov a ve světě dokázali neuvěřitelné věci. Historik a politolog Martin Nekola se tomuto tématu věnuje mnoho let, v zahraničních 
archivech nalezl řadu pokladů a především se potkal s inspirativními lidmi, na které bychom měli být náležitě hrdí, přitom o jejich zajímavých osudech často vůbec 
netušíme. Popularizační přednáška, doplněná o obrazovou prezentaci, se pokusí tuto mezeru částečně zaplnit. Součástí bude také představení knihy Po stopách 
Čechů na Novém Zélandu. Cena: 40 Kč/dospělý.  
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
VÝSTAVY 
Mrtví jdou za sluncem 
do 14. listopadu 2021 
Výstava představuje kultury starověkého Řecka v době bronzové, které stály u počátků evropské civilizace. Dozvíte se mnoho zajímavostí o životě ve 3.–2. tisíciletí 
př. n. l. Seznámíte se s dobovými mýty, náboženskými představami a pohřebními zvyklostmi. Poznáte, jak se zpracovávaly kovy, jak vypadala tehdejší města či 
rafinovaná ženská móda. Kromě textových panelů jsou vystaveny také originály a kopie dobových předmětů 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Vernisáž: výstava Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři 
25. listopadu 2021, 17 h 
Slavnostní zahájení výstavy, která přibližuje zajímavosti týkající se stravování lidí od středověku do současnosti. Víte, co jedli naši předkové? Budete překvapeni! 
Součástí výstavy je také představení starých vánočních pokrmů. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Vernisáž: výstava Betlémy 
od 27. listopadu 2021 
Papírové, keramické a dřevěné betlémy ze sbírek muzea i od sběratelů z regionu. K vidění budou také vánoční pohlednice s betlémy. Výstava bude přístupná 
vždy o adventních víkendech.  
Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice 

PODROBNOSTI NAJDETE NA WWW.MUZEUM-BEROUN.CZ 

NA AKCE SE VZTAHUJÍ PLATNÁ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ 

Beroun – Žebrák - Hořovice 


