Tisková zpráva

Prázdniny v Muzeu města Prahy

Muzeum města Prahy připravilo pro návštěvníky letní prázdninovou akci VSTUPNÉ 1 + 1 ZDARMA, která
bude probíhat od 1. července do 31. srpna 2021 v Domě U Zlatého prstenu a v Podskalské celnici na
Výtoni. Při zakoupení jedné základní vstupenky bude druhá zdarma.

V Domě U Zlatého Prstenu je navíc pro dětské návštěvníky do 15 let připraveno překvapení v podobě drobného
dárku v rámci akce VYLOSUJ SI DÁREK.
Pro všechny návštěvníky domu je pak připraven soutěžní kvíz. Každý, kdo správně odpoví na několik otázek
týkajících se expozice v Domě U Zlatého prstenu Praha Karla IV. – středověké město, se dostane do slosování
o účast na komentované prohlídce objektu pro 10 osob s odborným pracovníkem muzea. Konkrétní termín
prohlídky bude domluven s výherci na měsíc září 2021. (Slosování proběhne 1. 9. 2021.)

Expozice Praha Karla IV. – středověké město
Expozice v Domě U Zlatého prstenu přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí.
Virtuální i hmotové modely významných karlovských založení, zástavby celé aglomerace, kamenného mostu
a dalších staveb ukazují podobu metropole, proměněnou úsilím Karla i ostatních lucemburských panovníků.
Expozice nabízí pohled do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých
pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného
zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského
hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám.
Zcela novou představu nabízí model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle
nejnovějších poznatků získaných archeologickým výzkumem. Virtuální prezentace seznamují se způsobem
městské správy i stavbou středověkého mostu.
Dramatická zastavení přibližují atmosféru města, jeho života a některých událostí – Karlovo narození, jeho
příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Videomapping na modelu celého pražského souměstí
a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu
14. století. Každodenní život města i jeho obyvatel v době lucemburské ilustrují unikátní archeologické nálezy
i další originální předměty ze sbírek Muzea města Prahy, pražského pracoviště Národního památkového ústavu
a dalších institucí.

Samostatnou částí expozice je samoobslužná herna, která dětským návštěvníkům nabízí možnost na vlastní kůži
proniknout do různých oblastí života karlovské Prahy.
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