Tisková zpráva

Muzeum města Prahy
se připojuje k oslavám
Dnů evropského dědictví 2021

Muzeum města Prahy se letos opět připojuje ke Dnům evropského dědictví 11. září 2021 volným vstupem
do Domu U Zlatého prstenu, Zámeckého areálu Ctěnice a Podskalské celnice na Výtoni.
V Domě U Zlatého prstenu je nyní, kromě stálé expozice Praha Karla IV. – středověké město, ke zhlédnutí nová
výstava MĚSTO JAKO PŘÍZRAK / Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Výstava je rozdělena do dvou částí.
Jedna se skládá z obrazů známých i zapomenutých malířů (např. J. Minaříka, T. H. Rašína nebo K. Holana),
které návštěvníkům přiblíží místa Foglarova dětství a mládí. Druhá část, umístěná ve sklepení domu, je věnována
scénografii města znázorněného jako labyrint, který se stává místem kluků a holek, tzv. PÁTRAČŮ po tom, kde
se odehrávaly Foglarovy příběhy – zejména stínadelská trilogie. Návštěvníci se zde dozví nejen o Foglarově
životě, ale získají i představu o tom, jak vypadal prvorepublikový klučičí klub, mohou si projít Rozdělovací třídu
nebo nahlédnout do Foglarovy pracovny. Dostanou se až k Černé vodě a v kostele sv. Jakuba zažijí atmosféru
volby Velkého Vonta. Část výstavního prostoru je také věnována století Vontů, důkladně mapuje toto hnutí až do
současnosti.
V Zámeckém areálu Ctěnice budou otevřeny stálé expozice Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování
řemeslníků od středověku po současnost, Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova, Dějiny obce Vinoř od
pravěku do 20. století i model Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt. Zpřístupněna bude i aktuální výstava
Pat a Mat…a je to!, která připomene legendární loutkový animovaný seriál o dvou nezničitelných kutilech.
V Podskalské celnici na Výtoni mohou návštěvníci zdarma zhlédnout expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.
Dny evropského dědictví se konají každoročně v září a jejich cílem je zpřístupnit veřejnosti nejzajímavější
památky všeho druhu.
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