TISKOVÁ ZPRÁVA

Večerníček „Chaloupka na vršku“ a jiné pohádky
z ateliéru Šárky Váchové
26. 8. 2012 – 3. 2. 2013
Zámek Ctěnice 1. patro

Poutavá expozice nabídne 150 originálních loutek a dekorací z více než 25
českých pohádek. Malé i odrostlejší návštěvníky provede historií a vývojem
animovaných pohádek, které u nás mají dlouhou a úspěšnou tradici, připraveno
je promítání filmů a tvořivý workshop, ve kterém si děti budou moci vyzkoušet
malování a výrobu loutek, animaci a další pozoruhodné činnosti spojené
s filmem a loutkami.
Zvláštní pozornost bude věnována lidovým obyčejům a kouzlu lidového
řemesla, tak jak jsou zachyceny v řadě dílů divácky úspěšného Večerníčku
„Chaloupka na vršku“.
„Rádi bychom představili loutkářské umění z bezprostřední blízkosti, pozvali
návštěvníky do světa fantazie a kouzelných příběhů. Připomeneme Večerníček
Chaloupka na vršku, Vánoční koledy, seriál Kostičky, Pinocchio, Paní Bída a další
oblíbené tituly. Svým zaměřením a pojetím je tato výstava vskutku ojedinělá,
koncipovaná tak, aby zaujala, pobavila a přilákala rodiny s dětmi, mateřské a základní
školy i širokou veřejnost,“ konstatuje autorka výstavy Jana Sommerová, která
v předcházejících letech realizovala úspěšné výstavy „Jak se oblékají pohádky“
a „Česká filmová loutka“.

Šárka Váchová vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara a poté na DAMU
loutkářskou scénografii. Během své tvůrčí kariéry se podílela na množství filmů,
televizních seriálů i divadelních představení. Kromě toho se věnuje i pedagogické
činnosti a mimo jiné zkrášlila prostředí několika oddělení dětské nemocnice v Motole.

Výstava Večerníček Chaloupka na vršku v Zámku Ctěnice je otevřena:
od úterý do neděle 9–18 hodin.

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř

VSTUPNÉ
•
•
•
•
•

děti do 6 let a invalidé: zdarma
plné: 100 Kč / do 22. 9. 2012 pouze 80 Kč
snížené – senioři a studenti: 50 Kč / do 22. 9. 2012 pouze 40 Kč
rodinné: 2 dospělí + 4 děti 200 Kč / do 22. 9. 2012 pouze 160 Kč
skupiny nad 10 osob à 30 Kč / do 22. 9. 2012 à 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

•

Společná vstupenka do všech objektů Muzea hlavního města Prahy od 1. 9. 2012:
140 Kč základní / 70 Kč snížená / 230 Kč rodinná

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
•

•

MHD Metro „C“ Letňany a dále Bus 302 do stanice „Ctěnice“ nebo Bus 259/375/378
směr Vinoř do stanice Vinořský hřbitov, dále pěší trasa po žluté turistické značce
lesoparkem 2 km
Dálnice D8 – hnědé směrovky – zámek Ctěnice

Parkování je zdarma před areálem a v zámeckém areálu na vyhrazeném parkovišti.

Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Věra Hloušková – tisková mluvčí
hlouskova@muzeumprahy.cz
Tel.: 603 888 053
Mgr. Hana Klabanová – kastelánka
klabanova@muzeumprahy.cz
Tel.: 606 859 952

