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Vlastivědná vycházka: Kublov - Velíz 
3. září 2022, 10.45 hod. 
Historie obce Kublov (rodný dům hudebníka J. L. Zvonaře) a vrchu Velíz (zajetí přemyslovského knížete Jaromíra, archeologický výzkum kostela sv. Jana 
Křtitele, legendami opředená Bílá skála, socha slovanského boha Velese). Sraz v Kublově na zastávce Slovanka v 10.45. Délka cca 3 km. 
Kublov 
 
1. víkend v měsíci – vstup za 5 Kč 
3. – 4. září 2022 
První víkend v měsíci můžete navštívit všechny naše objekty v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Horní brána), v Hořovicích (Muzeum 
Hořovicka) a v Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) za jednotné vstupné 5 Kč/osoba. 
Beroun, Žebrák, Hořovice 
 
Přednáška: Boží soudy ve středověku 
8. září 2022, 18 hod. 
Právní historik doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (UK) přiblíží vybrané aspekty božích soudů z právně-historické perspektivy. Tzv. ordály byly krajním prostředkem 
při rozhodování soudních sporů, když jiné důkazy chyběly nebo selhaly. O vině či nevině při nich rozhodovala zkouška, u níž se předpokládal zásah vyšší 
moci. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání v muzeu, který je finančně podpořen městem Berounem. Vstupné 20 Kč. 
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Den s geologem 
10.–11. září 2022  
Zážitkový program pro děti a dospělé - rýžování českých granátů, geologická videa a animace, rozklepávání kalcitu, ukázky hornin, čtení z kamenů.  
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun 
 
Řemeslné trhy 
10.–11. září 2022  
Trhy s originálními rukodělnými výrobky (šperky, kožené zboží, mýdla, módní doplňky, koření, vykrajovátka, vzácné kameny, knihařské produkty), které 
v běžných obchodech neseženete.  
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun 
 
Koncert: Středočeská skutečná liga 
11. září 2022, 12–18 hod. 
Semifinále hudební soutěže – vystoupení několika rockových kapel pod širým nebem na nádvoří Starého zámku Hořovice. Vstup volný. 
areál Starý zámek, Hořovice 
 
Krok za krokem Berounem – opevnění 
17. září 2022, 10 hod. 
Poznejte minulosti berounského opevnění. Trasa povede podél původních hradeb, součástí bude také návštěva Horní brány. Sraz v 10.00 před muzeem.  
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun 
 
Bylinkářská vycházka – Tetín 
17. září 2022, 14.30 hod. 
Komentovaná vycházka s lékárnicí a bylinkářkou PharmDr. Dagmar Váňovou za ovocnými dřevinami ve starých alejích. Sraz v 14.30 na zastávce Tetín.  
Tetín 
 
Dny evropského dědictví 
17.–18. září 2022 
Vstup za 1 Kč – Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Horní brána v Berouně, Muzeum Hořovicka v Hořovicích a v Městské muzeum v Žebráku. 
Beroun, Žebrák, Hořovice 
 
Přednáška: Historie žebráckého ochotnického divadla 
21. září 2022, 17 hod. 
Městské muzeum v Žebráku připravilo k výročí 210 let od založení zdejšího ochotnického divadelního souboru přednášku pana Františka Lorence. 
Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák 
 
Den s geologem 
25. září 2022, 10–17 hod. 
Zážitkový geologický program pro děti i dospělé - rýžování českých granátů, geologická videa a animace, rozklepávání kalcitu, ukázky hornin, čtení 
geologické minulosti Země z kamenů. 
Geopark Barrandien, Slapská ul., Beroun 
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