TISKOVÁ ZPRÁVA
Zahájení provozu zámeckého areálu Ctěnice,
který od 1. 7. 2012 spravuje a provozuje
Muzeum hlavního města Prahy

Zámecký areál Ctěnice, který se nachází mezi pražskými městskými částmi Vinoř,
Kbely a Čakovice, bude od 1. 8. 2012 opět přístupný veřejnosti. Do správy ho rozhodnutím Zastupitelstva ze dne 7. 6. 2012 převzalo Muzeum hlavního města Prahy,
které tak získává další důstojný prostor pro prezentaci svých bohatých sbírkových
fondů.
„Muzeum hlavního města Prahy se ve Ctěnicích zaměří především na prezentaci
řemesel a tradiční lidové kultury. Na příští rok připravujeme novou stálou expozici,
která představí naši unikátní sbírku pražských cechů. Na tuto expozici budou
navazovat krátkodobé výstavy, zaměřené na jednotlivá existující i neexistující
řemesla, a živé venkovní akce“, představuje základní koncepci zaměření zámeckého
areálu Ctěnice ředitelka Muzea hl. m. Prahy, Zuzana Strnadová.

Muzeum bude od 1. 8. 2012 postupně uvádět areál do provozu a zpřístupňovat
jednotlivé objekty. Již v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na zajímavé a hravé výstavy, které jsou jakýmsi entrée budoucích muzejních expozic a které určitě
potěší především děti a jejich rodiče. Například již první výstava „Chaloupka na vršku“ (26. 8. 2012–3. 2. 2013) prostřednictvím loutek známé výtvarnice Šárky Váchové
představí lidové obyčeje i kouzlo lidového řemesla v 19. století.
Rodiny s dětmi jsou jednou z hlavních cílových skupin muzea, kterým ve Ctěnicích
nabídneme možnost aktivního prožití jejich společného volného času. V tomto
smyslu již byla navázána aktivní spolupráce se zástupci okolních městských částí,
Vinoře a Kbel, dále sousedních Přezletic, ohledně nabídky aktivit pro mladé rodiny,
které jsou v této oblasti hojně zastoupeny a které v minulosti ctěnický areál
vyhledávaly.
„Přejeme si, aby zámecký areál Ctěnice byl harmonickým živým organismem, který
má co nabídnout i dalším cílovým skupinám – školám, školkám, seniorům… zkrátka
všem občanům z blízkého okolí i celé Prahy, kteří budou chtít strávit volný čas aktivně a v krásném prostředí. Aktivity určené návštěvníkům Ctěnic budeme samozřejmě
prezentovat i návštěvníkům Prahy – našincům i cizincům“, uvádí dále Zuzana
Strnadová.
Do aktivit muzea se zapojí i Jezdecká společnost Ctěnice a Zámecké zahradnictví,
které ve ctěnickém areálu sídlí. Důležitou součástí příjemně stráveného dne je i nabídka občerstvení, které bude od poloviny srpna, zatím v kavárně a posléze i v restauraci, návštěvníkům nabízet nový nájemce hotelového komplexu, který tvoří dvě
z devíti budov zámeckého areálu Ctěnice.
„Jsem rád, že po téměř ročním uzavření areál zámku Ctěnice opět ožívá a nepochybuji o tom, že se stane opět vyhledávaným místem nejen Pražanů, ale i návštěvníků Prahy. Ke znovuoživení areálu jsme Muzeu hlavního města Prahy dali
mnoho úkolů a jen velmi málo času. Skutečnost, že dnes můžeme oznámit, že
v srpnu otvíráme, mě skutečně těší, ani jsem nedoufal, že to Muzeum opravdu
dokáže“, řekl radní hlavního města Prahy, Ing. Václav Novotný.
Historie Ctěnic sahá až do první poloviny 13. století, první zmínka o zdejší tvrzi, která
byla později přestavěna na renesanční zámek, je z roku 1372. Ctěnice měly v historii
řadu vlastníků, v roce 1945 byly dekretem prezidenta republiky znárodněny. Po
následujícím devastačním působení Státního statku Praha byl v roce 1995 objekt
svěřen Pražské informační službě. Náročná rekonstrukce všech objektů v areálu,
včetně parku, byla ukončena v roce 2008. Celý areál je památkově chráněn.
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