Tisková zpráva
Muzeum hlavního města Prahy
pořádá od 26. listopadu 2014 do 19. dubna 2015 výstavu

Holešovice-Bubny
V objetí Vltavy
hlavní budova muzea, Na Poříčí 52, Praha 8

Muzeum hlavního města Prahy pořádá v hlavní budově muzea, Na Poříčí 52, Praha 8,
od 26. 11. 2014 do 19. 4. 2015 výstavu Holešovice-Bubny / V objetí Vltavy. Další výstava
z cyklu Pražská historická předměstí představí tentokrát Holešovice a Bubny, které byly
k Praze připojeny před 130 lety. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších
materiálů se návštěvník seznámí se životem v této čtvrti a s jejími zmizelými uličkami.
Pozornost je také věnována zdejšímu průmyslu, železniční a lodní dopravě, kulturním
událostem i sportu. K výstavě je vydána výpravná publikace, která si klade za cíl být
obrazovým historickým průvodcem po dějinách Holešovic a Buben.
Holešovice a Bubny byly k Praze připojeny právě před 130 lety – 25. listopadu 1884.
Jak naznačuje podtitul výstavy, Holešovice i Bubny, spojené r. 1850, bývaly původně
rybářskými vesnicemi na břehu Vltavy. Od 2. poloviny 19. století začala jejich přeměna
v průmyslové předměstí. Výstava představí prostřednictvím starých fotografií, pohlednic
a dalších materiálů z veřejných i soukromých sbírek život Holešovic-Buben od 2. poloviny
19. století do 80. let 20. století. Návštěvník se projde zmizelými ulicemi (například oblastí
starých Zátor nebo malebnou uličkou Na Ovčinách) a po holešovických mostech, existujících
i zaniklých. Seznámí se s historií zdejšího průmyslu, železniční a lodní dopravy, se všedním
životem obyvatel i s jejich lidovou zábavou a kulturním životem, k jehož střediskům patřilo
oblíbené divadlo Uranie v zahradě Prvního pražského měšťanského pivovaru. Opomenut
nebude ani sport, ať už se jedná o bohatou historii stadionů na Letné nebo o Zimní stadion
na Štvanici, který několikrát hostil mistrovství světa v ledním hokeji. Pozornost bude věnována
také dění na Výstavišti, počínaje Zemskou jubilejní výstavou z r. 1891 až po kdysi slavné
Pražské vzorkové veletrhy, jejichž připomínkou je dodnes Veletržní palác. Prostřednictvím
často unikátních pohlednic může návštěvník zakončit svoji pouť v některé z místních rázovitých
hospůdek. K výstavě je vydána výpravná publikace, která si klade za cíl být obrazovým
historickým průvodcem po dějinách Holešovic a Buben.

Autor výstavy
Jan Jungmann
Architektonické řešení
Emil Zavadil
Grafické řešení
Jaroslav Bárta

Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz
Mgr. Olga Šámalová
vedoucí oddělení prezentace
samalova@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820
Šárka Behenská, DiS.
oddělení prezentace
behenska@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873
Bohumila Křížová
produkční výstavy
krizova@muzeumprahy.cz
T+420 221 012 934, M+420 724 277 621

