TISKOVÁ ZPRÁVA
13. ročník Pražské muzejní noci v objektech Muzea hlavního města Prahy

V sobotu 11. června 2016 již po třinácté proběhne Pražská muzejní noc. Muzeum
hlavního města Prahy se tradičně k této události připojí volným vstupem ve vybraných
objektech – hlavní budova Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8;
Podskalská celnice na Výtoni, Rašínovo nábřeží 412, Praha 2; Zámecký areál Ctěnice,
Bohdanečská 259, Praha 9 a Svatomikulášská městská zvonice, Malostranské náměstí
556/29, Praha 1.

Pro návštěvníky Pražské muzejní noci bude v hlavní budově muzea, připraven bohatý program
od 19 do 01 hodin.
19:00–22:00 před budovou muzea
Koncert hudebního uskupení Arturo Soriano Band ‒ zahrají nejen jazzové skladby.
Do 24 hodin bude koncert pokračovat v budově muzea.
19:00–23:00 Tvořivé a výtvarné dílny pro děti
Ve spolupráci s DDM Prahy 8 budou pro děti připraveny tvořivé a výtvarné dílny.
19:00–01:00 Street art před muzeem
Budete mít možnost vyzkoušet si tvorbu se sprejem a vytvořit si vlastní graffiti pod vedením
fotografky Jitky Kopejtkové a malíře Petera Herera.
19:00–01:00 pracovní listy „Čas her, volna i rozjímání“ pro rodiny s dětmi
Pracovní listy formou kvízu seznámí návštěvníky s historií volného času v Praze od středověku
po současnost.
20:30–22:00 Komentovaná prohlídka výstavy Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých
sálů.
20:00–20:45 pohádka – Chaloupka k nakousnutí
21:15–22:00 pohádka o hubaté Barče
Dvě známé české pohádky jsou hrány řezbovanými marionetami v maličkém rodinném
loutkovém divadle. Představení ukazuje, jak se dříve doma hrávalo dětem divadlo a je určeno
pro děti od tří let.

Zpřístupněny v hlavní budově budou stálé expozice a výstava Břevnov – ve stínu kláštera,
Hradčanům na dohled a Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů.
Zámecký areál Ctěnice se i letos v rámci Pražské muzejní noci otevře zdarma návštěvníkům
od 19:00 do 01:00 hodin.
Pro děti bude připravena od 19:00 do 22:00 výtvarná dílna Když Večerníček nejde spát.
Výtvarná dílna se uskuteční v rámci výstavy Večerníček slaví 50 let.
Zpřístupněny budou stálé expozice Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova; Dějiny
obce Vinoře / Od pravěku do 20. století a Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování
řemeslníků od středověku po současnost.
Dalším objektem Muzea hlavního města Prahy, který bude v rámci Pražské muzejní noci
zdarma otevřen od 19:00 do 01:00 hodin, je Svatomikulášská městská zvonice.
Pro návštěvníky Svatomikulášské městské zvonice budou připraveny samoobslužné pracovní
listy ke stálé expozici Custos Turris / Strážce města.
Zdarma bude možné navštívit také Podskalskou celnici na Výtoni, která bude otevřena
od 19:00 do 01:00 hodin a nabídne dětem i rodičům samoobslužné pracovní listy. Návštěvníci
zde budou moci zhlédnout novu stálou expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.
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