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Pražská muzejní noc
Muzeum hlavního města Prahy se zúčastní 10. ročníku Pražské muzejní noci, která se
uskuteční dne 14. 9. 2013 od 19.00 do 1.00 hod. Návštěvníkům se zdarma otevře hlavní
budova Muzea na Florenci, Zámecký areál Ctěnice, Podskalská celnice na Výtoni
a Svatomikulášská městská zvonice. Po celou dobu muzejní noci bude v objektech
připraven bohatý program v podobě výtvarných dílen, komentovaných prohlídek,
divadelních představení, koncertu nebo pracovních listů pro nejmenší. K návštěvě hlavní
budovy Muzea navíc láká nově otevřená výstava Primátorský řetěz / Dary primátorům
pražským.
hlavní budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci (Na Poříčí 52, Praha 8)
- výtvarné dílny v Dětském muzeu, 19.00–23.00 hod.
- etapová hra „Klíčník“, možnost pořídit si vlastní fotografii s Klíčníkem
- pracovní listy „Zemětřesení v muzeu“
- divadelní představení „O Kašpárkovi“ pod vedením divadla Xaver,
od 19.30 a od 21.00
- celý program v hlavní budově Muzea doprovodí hudební skupina Tandem plus,
19.00–22.00 hod. bude hrát před budovou a 22.00–23.00 v prostorách muzea
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost zhlédnout výstavu Primátorský řetěz / Dary
primátorů pražským. Primátorský řetěz je doplněn o dary z celého světa, které dostali pražští
primátoři. Lze mezi nimi nalézt i kuriozity v podobě silonových ponožek z NDR nebo
zmenšený Tádž Mahal.

Po dobu Pražské muzejní noci bude z technických důvodů uzavřena výstava Peníze, nebo život?
a 3D kino.
Zámecký areál Ctěnice (Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř)
- komentovaná prohlídka výstavy „Chaloupka na vršku a jiné pohádky z ateliéru Šárky
Váchové“
- komentovaná prohlídka expozic „Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století“
a „Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova“
- zámecká restaurace, kde bude možnost zakoupit si občerstvení, bude otevřena do 23.00
Podskalská celnice na Výtoni (Rašínovo nábřeží 412, Praha 2)
- pracovní listy „Jsi dobrý plavec/šífař?“
- hostinec, kde bude možnost zakoupit si občerstvení, bude otevřený během celé
muzejní noci
Svatomikulášská městská zvonice (Malostranské nám. 556/29, Praha 1)
- expozice „Pražské zvony“, která je věnována výrobě zvonů a historii pražského
zvonařství
- pracovní listy „Po schodech za hlásným na Mikulášskou zvonici“
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