Tisková zpráva

Léto nejen pro děti v Muzeu města Prahy

Muzeum města Prahy připravilo na letošní léto atraktivní program pro děti v podobě tří příměstských
táborů. Prostřednictvím her, vycházek a dalších aktivit budou mít možnost poznávat naši historii
a seznámit se i s prací historika a muzejníka pod vedením zkušených lektorů muzea.
Pro dospělé návštěvníky jsou pak připraveny komentované archeologické vycházky nebo vycházky po
okolí Müllerovy vily. Kromě toho bude od 1. 7. ke zhlédnutí nová výstava v Zámeckém areálu Ctěnice Pat
a Mat…a je to!, která připomene legendární seriál o dvou kutilech.
Od září se mohou návštěvníci těšit na další novou výstavu Město jako přízrak / Pražské inspirace
Jaroslava Foglara, která se uskuteční v Domě U Zlatého prstenu.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pět dní v muzeu
V týdnu od 19. do 23. 7. 2021 pořádá Muzeum města Prahy příměstský tábor Pět dní v muzeu. Je určen
dětem ve věku 7–12 let. Přihlásit se je možné na 1–5 dní.
Prostřednictvím her a vycházek budou děti poznávat minulost pražských obyvatel v různých dobách, seznamovat
se s muzejními sbírkami, mohou si vyzkoušet klíčové techniky práce historika a muzejníka přiměřeně k věku.
Sraz bude vždy mezi 8.00 a 8.30 hod. před vchodem do Domu U Zlatého prstenu (Týnská 6, Praha 1),
předávání dětí po programu bude probíhat tamtéž mezi 16.00 a 17.00 hod.
S archeology po středověké Praze
Od 26. do 30. 7. 2021 proběhne archeologický příměstský tábor, který je určen dětem ve věku 10–14 let
a koná se v Domě U Zlatého prstenu.
Děti se vydají po stopách středověkých obyvatel Prahy. Společně prozkoumají různé středověké památky a zjistí,
jak tehdy lidé žili, co jedli a vyráběli. Na vlastní kůži si také vyzkoušejí práci s voskem, kůží, barvami i hlínou.
Dětské činnosti jsou postaveny na metodě experimentu.
Sraz bude vždy v Domě U Zlatého prstenu (Týnská 6, Praha 1) mezi 8.00–8:30 hod., vyzvedávání dětí tamtéž
mezi 16.30–17.00 hod.
Pět tajemství Kryštofa Haranta
Ve dnech 9.–13. 8. 2021 se v Zámeckém areálu Ctěnice (Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř)
uskuteční příměstský tábor s názvem Pět tajemství Kryštofa Haranta. Program je vhodný pro děti ve věku
7 (po ukončení první třídy, nutná znalost čtení) – 14 let. Ve dvou věkově odstupňovaných oddílech
(7–10 a 11–14 let) budou děti pátrat po tajemstvích spojených s osobou předbělohorského šlechtice, cestovatele

a hudebníka Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
Prostřednictvím her budou děti poznávat minulost pražských obyvatel v době předbělohorské a vyzkoušejí si
i klíčové techniky práce historika a muzejníka přiměřeně k věku. Součástí tábora je i závěrečné páteční setkání
s rodiči.
Sraz bude vždy mezi 8.00 a 8.30 hod. na stanici metra Letňany, předávání dětí po programu tamtéž mezi 16.30
a 17.00 hod.
Více informací k příměstským táborům najdete na webových stránkách muzea.

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY
Archeologické vycházky
19. 6. 2021, 15.00 hod.
Archeologická vycházka na hradiště Hostivař
Sraz v 15.00 hod. na zastávce MHD Řepčická (GPS: 50.0476381N, 14.5454922E)
Trasa: od zastávky Řepčická po lesní cestě na hradiště Hostivař – prohlídka prostoru hradiště. Předpokládaná
doba trvání 2 hodiny, délka trasy 2,5 km (https://mapy.cz/s/duvavevahu).
26. 6. 2021, 14.45 hod.
Archeologická vycházka pravěkem i středověkem Butovic
Sraz ve 14.45 hod. na zastávce MHD Sídliště Jinonice – autobus linka č. 149 (GPS: 50.0510528N,
14.3652192E).
Trasa: ulice Butovická – kostel sv. Vavřince v Butovicích – hradiště Butovice – stanice metra B Nové Butovice.
Předpokládaná doba trvání 2 hodiny (https://mapy.cz/s/copefetape).

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily
8. 7. 2021, 18.00 hod.
Do Dejvic potřetí
Opět projdeme Ořechovkou, tentokrát kolem vlastního domu Jindřicha Pollerta, bývalého Cukrovarnického
ústavu, Slunnou ulicí, kde si připomeneme historii a aféru kolem vily Ministerstva národní obrany, povíme si, ve
které vile byl držen a vyslýchán Heliodor Píka, a v Dejvicích si ukážeme, kde stála a čím byla významná telefonní
ústředna, kam se přestěhovala socha Olbrama Zoubka a jak vypadala bývalá úřednická kolonie, která zmizela při
výstavbě stanice metra Dejvická.
20. 7. 2021, 18.00 hod.
Zahrada Müllerovy vily a okolí
Vycházka umožní účastníkům prohlídku zahrady Müllerovy vily. Seznámí účastníky s historií vzniku vily
a projektovými pracemi při rekonstrukci zahrady. Plány na zahradu pocházejí ze září 1929 a jejich autorem byl
slavný německý dendrolog a zahradní architekt Camill Schneider. Poté se návštěvníci vydají prozkoumat
zástavbu v nejbližším okolí, například stavby architektů Antonína Frice, Bohumila Slámy, Karla Charváta, Arnošta
Mühlsteina a Viktora Fürtha.

17. 8. 2021, 18.00 hod.
K břevnovským usedlostem
Na této vycházce se vydáme směrem jižním – okolo kostela sv. Norberta, přes usedlost Kocourka projdeme
kolem usedlostí Vincentka, Petynka ke Kajetánce, poblíž které dodnes stojí presbytář kostelíka, který byl součástí
usedlosti, pojmenované původně podle řádu theatinů zde usazených. Usedlosti si budeme připomínat starými
fotografiemi, plány a povídat si o vývoji oblasti, o historii i současnosti usedlostí.
31. 8. 2021, 18.00 hod.
Kouzelná zahrada a její návštěvníci
Hlavním tématem vycházky bude rodina Rothmayerových a jejich přátelé, ke kterým patřil mimo jiné i Josef
Sudek. Začneme u Studijního a dokumentačního centra Norbertov a budeme směřovat do zahrady
Rothmayerovy vily, kterou Josef Sudek rád fotografoval. Zahrada je skoro až tajemným místem plným skleněných
artefaktů, zahradního nábytku, který si navrhoval sám Otto Rothmayer, různě osázených zákoutí a s vinnou révou
v přední části zahrady.

NOVÉ VÝSTAVY

Pat a Mat...a je to!
Zámecký areál Ctěnice
1.7. 2021 – 3. 1. 2022
Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra
Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci“. Pat
a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů.
Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší,
i když tím nejméně efektivním způsobem.

Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara
Dům U Zlatého prstenu
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022
Spisovatele Jaroslava Foglara (1907–1999) není třeba českým čtenářům příliš představovat. „Fenomén Foglar“
provází již několik generací čtenářů a foglarovky a jejich hrdinové se pro mnohé staly přímo kultovní záležitostí.
Výstavní projekt akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem města, v jehož ulicích
se odehrávají chlapecké příhody a příběhy.
Muzeum města Prahy dále aktuálně nabízí ke zhlédnutí následující výstavy:
Kdyby stěny mohly mluvit – Studijní a dokumentační centrum Norbertov, výstava potrvá do 1. 8. 2021.
ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN – tato výstava je umístěna v Národním technickém muzeu a potrvá do 1. 8. 2021.
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