DEPOZITÁŘE PŘÍRODOVĚDECKÉHO MUZEA
V HORNÍCH POČERNICÍCH

Komentované prohlídky depozitáře
so+ne 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h
Kurátor sbírky vás zavede do jinak nepřístupných prostor a vysvětlí vám,
jakým způsobem se uchovává a studuje přírodovědný materiál.
Rezervace nutná na: www.nm.cz/200let/Doprovodne-akce/

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

Komentované prohlídky laboratoře
so+ne 12.30 h | 13.30 h | 14.30 h | 15.30 h
Rezervace nutná na: www.nm.cz/200let/Doprovodne-akce/

NÁPRSTKOVO MUZEUM

Práce v terénu
so+ne 11 h | 14 h
Odborní pracovníci vám představí nejrůznější pomůcky, způsoby a postupy
sběru rostlinného nebo živočišného materiálu.
Co se děje v Přírodovědeckém muzeu?
so+ne 10–16 h
Čím se zabývají zdejší pracovníci? Nejenže si budete moci přímo na místě
promluvit s kurátory sbírek, ale připravili jsme pro vás i zajímavé aktivity
spojené s přírodními vědami.
City Nature Challenge 2018
so+ne 10–16 h
Věděli jste, že na území Prahy jsou území, kde žijí chráněné a ohrožené
druhy? Oslavte s námi Mezinárodní den občanské vědy tím, že se zapojíte
do mezinárodního projektu pozorováním přírody.
DEPOZITÁŘE NÁPRSTKOVA MUZEA V HORNÍCH
POČERNICÍCH

Zeptej se kurátora
so+ne 10–16 h
Zajímá vás, jak vypadají depozitáře mimoevropské etnografie a jaká je
náplň práce kurátorů?
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
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MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

Origami
so+ne 10–16 h
V této kreativní dílně si vyzkoušíte základy japonského tradičního způsobu
skládání papíru.
Prohlídka depozitářů
so+ne 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h
Přijďte se seznámit s činností pracovníků Národního muzea a poznat
způsoby restaurátorské práce. Prohlédněte si naše pracoviště, do kterého
se běžně návštěvníci nepodívají.
Rezervace nutná na: www.nm.cz/200let/Doprovodne-akce/
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Při příležitosti výročí 200 let Národního muzea
bude celý víkend do uvedených objektů vstup
na výstavy, expozice a doprovodné programy
zdarma. Zároveň vám umožníme nahlédnout
do zákulisí našich muzeí i depozitářů.

Čapkova diskotéka – Karel Čapek a exotická hudba
sobota 15 h
Přednáška Zuzany Jurkové o netradičním koníčku Karla Čapka – zájmu o hudbu
mimoevropských kultur a evropský folklór.
Rezervace nutná na: tereza_zbankova@nm.cz

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

Šla by panna do muzea? Aneb cesta Vojty Náprstka k vlastnímu muzeu
neděle 15 h
Přednáška Mileny Secké o nelehké cestě ke vzniku muzea.
Rezervace nutná na: tereza_zbankova@nm.cz

Zábavný program nejen pro rodiny s dětmi
so+ne 10–18 h
Celodenní hra inspirovaná historickými osobnostmi muzea, výtvarná dílna
a workshop pro děti, kde si budou moci bádat nad tajemstvím rukopisů nebo
určovat druhy trilobitů.
Komentované prohlídky budovy
sobota 10–16 h | neděle 10–17 h
Provedeme vás po architektonicky a historicky významné budově, včetně jinak
nepřístupných prostor. Pro fyzicky zdatné (celkem 170 schodů).
Doporučujeme rezervaci na: www.nm.cz/200let/Doprovodne-akce/
Jak pečujeme o sbírky
so+ne 10–17 h
Odborníci představí přímo ve výstavě Světlo a život přístroje a metody, které
využívají k uchování pokladů minulosti.
Kladrubští bělouši českého muzejnictví 1818 až 2018
neděle 14 h
Fulminantní rozhovor Jakuba Železného s pracovníky Knihovny Národního
muzea, který v Událostech nebude.
NÁPRSTKOVO MUZEUM

Indiánské ozdoby do vlasů
so+ne 10–18 h
Výtvarná dílna, kde si budete moci z peří, kůže, korálků či lastur vyrobit svoji
jedinečnou ozdobu.
Bojová hra
so+ne 10–18 h
Dobrodružná bojovka pro děti i rodiče, která vás zábavnou formou provede
historií Náprstkova muzea.
České průmyslové muzeum
so+ne 10–18 h
Výstava představí historii vzniku Českého průmyslového muzea, důvody jeho
založení i proměny v Náprstkovo muzeum.
Poznej zákoutí Náprstkova muzea
so+ne 10.00–14.00 h | 15.30–18.00 h
Komentovaná prohlídka o historii muzea vás zavede do běžně nepřístupných
míst. Prohlídky začínají každých 15 min. na nádvoří muzea.
Návrat duhy
sobota 14 h
Umělecký přednes indiánských básní v poloscénickém tvaru v podání studentů
VOŠ herecké jako oživení výstavy Indiáni.

Komentované prohlídky výstavy Indiáni
so+ne 16 h – Jižní Amerika | so+ne 17 h – Severní Amerika

NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA

Možnost výjimečně navštívit karpatský kostel sv. Archanděla Michaela
so+ne 10–18 h
Otevření balkonu Letohrádku Kinských
so+ne 10.15 h | 12.15 h | 15.15 h
Jedinečná možnost podívat se na rozkvetlou Prahu z běžně nedostupného místa.
Pozn.: Prohlídka proběhne vždy v uvedený čas jen pro 10 lidí.
Komentovaná prohlídka stálé expozice Česká lidová kultura
so+ne 12.30 h
Expozicí vás provede vedoucí etnografického oddělení Jan Pohunek.
Komentovaná prohlídka výstavy Modrotisk tradiční a netradiční
so+ne 15.30 h | neděle 11 h
Výstavou vás provede její autorka Klára Binderová.
Komentovaná procházka po Kinského zahradě
so+ne 14 h
Unikátním parkem vás provede jeho hlavní zahradník Pavel Míka.
Cyklus FOLKLORNÍ REGIONY ČECH, MORAVY A SLEZSKA – Karlovarsko
so 17 h
Tradiční podvečer věnovaný folkloru. S tradicemi vás seznámí Eva Hanková
a Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary, který vystoupí v 19. hodin.
Výtvarná dílna pro děti
ne 14–16 h
Přijďte si vytvořit tradiční lidové výrobky.
Víchernice. Mizející parádnice Moravy
ne 17 h
Slavnostní zahájení výstavy fotografií.

Zeptej se svého kurátora
so+ne 10–17 h
V každou celou hodinu vám kurátor v expozici zodpoví vaše dotazy.
Workshop k výstavě Exlibris
so+ne 14–17 h
Vytvořte si svou vlastní knižní značku.
Český lev se probouzí
so+ne 11 h | 16 h
Program pro děti s průvodcem.
Fotografie a dějiny
so+ne 15.00–15.30 h
Projekce fotografií ve Slavnostní síni během koncertu Petra Wagnera na violu
da gamba.
ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Komentovaná prohlídka budovy
so+ne 10 h | 14 h | 17 h
Komentované prohlídky vás zavedou do tzv. četnického salonku,
restaurátorské dílny a nahlédnete také do studovny či depozitáře.
Rezervace nutná na: www.nm.cz/200let/Doprovodne-akce/
Komentovaná prohlídka expozice Člověk – nástroj – hudba
so+ne 11 h | 15 h
Komentovaná prohlídka výstavy Hudba a pohádka
so+ne 12 h | 16 h
Hudební dílna pro děti
so+ne 10–12 h | 14–17 h
Taneční aneb Jak se tančilo před 200 lety
so+ne 14–15 h | 17–18 h
S tanečním lektorem zjistíte, jak se tančilo v době založení Národního muzea.
MUZEUM BEDŘICHA SMETANY

Komentovaná prohlídka prostor Muzea Bedřicha Smetany
so+ne 10 h | 13 h | 16 h
Komentované prohlídky vás zavedou na neobvyklá místa.
Rezervace nutná na: www.nm.cz/200let/Doprovodne-akce/
Komentovaná prohlídka expozice
so+ne 11 h | 14 h | 17 h
Blok dětských dílen
so+ne 10–12 h | 14–16 h

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

Pohled varhaníka
so+ne 10–17.30 h
Výjimečně bude zpřístupněn kůr varhan.

Komentovaná prohlídka zahrady letohrádku Amerika
so+ne 10 h | 14 h

Už 200 let sbíráme hlavy politiků
so+ne 10–18 h
Navštivte malou výstavu a běžně nepřístupný Prezidentský salonek.

Komentovaná prohlídka expozice
so+ne 11 h | 15 h | 17 h
Komentovaná prohlídka fresek s restaurátorem
so+ne 13 h | 16 h
Blok dětských dílen
so+ne 10–11 h | 14–15 h

