
Květinový jarmark a Den muzeí 
Sobota – neděle, 18. a 19. 5. 2013 
Zámecký areál Ctěnice zve všechny návštěvníky, zahrádkáře i pěstitele
na I. Květinový jarmark, jenž je spjat s dávnou tradicí pražské
svatojánské pouti. Na zámeckém nádvoří nabídnou prodejci i vystavo-
vatelé široký sortiment výpěstků, sadebního materiálu i zahradnického
náčiní. Prezentovat své umění zde budou také floristé, aranžéři či hrnčíři
a košíkáři.

Den dětí Sobota, 1. 6. 2013 
Program v rámci probíhajících výstav v zámku a ve Špejcharu od 10 hodin.

V době od 12:30 do 16 hodin se
uskuteční jezdecké závody, druhé
kolo letošního ročníku seriálové
soutěže O Pohár Prahy ve skocích,
která je určená dětským
závodníkům na pony. Vedle
dětských soutěží připravuje
Jezdecká společnost Ctěnice
i možnost svezení dětí na pony či
ukázku soutěže
psů flyball.

Od 16 do 18 hodin návštěvníky očekává napínavé
vystoupení skupiny historického šermu Pranýř, která
kromě pohádky „Na draka!“ a her pro děti ukáže
i šermířský turnaj. Umění středověkého šermíře,
oblékání do zbroje a střelbu z luku a kuše si budou
moci vyzkoušet i přítomní návštěvníci. 

Pražská muzejní noc
Sobota, 8. 6. 2013 
Již desátým rokem se uskuteční v Praze, tentokrát i v Zámeckém areálu
ve Ctěnicích, Pražská muzejní noc, akce, která nabídne návštěvníkům
možnost prozkoumat ctěnický zámek ve zcela neobvyklém čase.

Dopravní spojení
MHD – Metro trasa C, stanice Letňany, Bus 302 do stanice Ctěnice
nebo Bus 259 / 375 / 378 směr Vinoř do stanice Vinořský hřbitov,
dále pěší trasa po žluté turistické značce dva kilometry lesoparkem.
Dálnice D8 – hnědé směrovky zámek Ctěnice.
GPS souřadnice: 50°8'56.508"N, 14°33'49.499"E

V  Z Á M E C K É M  A R E Á L U  C T Ě N I C E  P Ů S O B Í

Jezdecká společnost Ctěnice
Ing. Illona Neumannová, tel.: 736 605 766
e-mail: neumannova@jezdec.cz
Ing.Cyril Neumann, tel.: 603 517 242
e-mail: jezdec@jezdec.cz
www.jsctenice.cz, www.jezdec.cz
otevírací doba: pondělí až pátek od 10 do 19 hodin,
sobota a neděle od 10 do 15 hodin

Zámecké zahradnictví Ctěnice
Ing.Ondřej Fous, tel.: 608 850 800
e-mail: pereny@email.cz
www.zameckezahradnictví.cz
otevírací doba: otevřeno denně
od 10 do 18 hodin

Zámecký hotel Ctěnice
hotel, restaurace, kavárna
recepce tel.: 286 853 385
email: sypka@hotelklik.cz
www.hotelklik.cz
otevírací doba: denně od 10 do 23 hodin
hotel – ubytovací služby nonstop
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Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9-Vinoř

duben- červen 2013

Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9-Vinoř
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz, www.zamekctenice.cz
zámek-pokladna / informace tel.: 286 001 366,

e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

O T E V Í R A C Í  D O B A
úterý až neděle od 10 do 18 hodin, zámecký park 8–22 hodin

Dne 1. 4. 2013 Velikonoční pondělí – OTEVŘENO,
výstavy jsou přístupné od 10 do 18 hodin.

V sobotu, dne 15. 6. 2013 je celý areál pro veřejnost UZAVŘEN.

V S T U P N É

děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP zdarma, základní 100 Kč,
snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné (2 dospělí +4 děti) 200 Kč, skupiny

nad 10 osob à 30 Kč, (pedagogický dozor zdarma), společná vstupenka do všech
objektů Muzea hlavního města Prahy: základní 140 Kč, snížená 70 Kč,

rodinná 230 Kč, ostatní slevy viz: www.zamekctenice.cz



„Natoč si svůj vlastní film“
Sobota, 6. 4. 2013 od 14 hodin – Animační dílna pro rodiče a děti.
Seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, technického scénáře, výtvarné-
ho materiálu, se samotnou animací a natáčením, střihem a obrazovou i zvu-
kovou postprodukcí. Vyzkoušíte si různé technologie a techniky animace,
můžete se na chvíli stát režisérem, výtvarníkem, scénáristou i animátorem
a vše pak uplatníte při vlastní tvorbě animovaného filmu.
(nutná rezervace místa na tel.: 601 555 079, Mgr. Beáta Tisucká)

Kámen svému městu
Hornictví a lámání kamene na území Prahy
Výstava trvá do 31. 8. 2013  přízemí zámku a zámecké sklepení

Výstava připravená ve spolupráci
s Muzeem Středních Brd představuje
nezastupitelnou funkci pražského
kamene v historii Hlavního města Prahy
od staršího paleolitu po moderní dobu.
V časové ose dokumentuje, jak kámen
těžený na území dnešní Prahy ovlivnil
její dějiny, zejména v oblasti stavebního
vývoje, vědy a umění, ale i jako
prostředek a způsob obživy. Zmapuje
významná i zajímavá ložiska nerostných

surovin na území hlavního města. Komentované prohlídky spojené
s přednáškou a diskuzí s autory výstavy se konají: 5. 5. a 23. 6. od 14 hodin
a během Pražské muzejní noci dne 8. 6. 2013

Zámecká kavárna – literární kavárna
Úterý, 9. 4. 2013 ve 14 hodin Humor Karla Poláčka
Setkání s herečkou Zdenkou Procházkovou, která svým
zcela nezaměnitelným způsobem vypráví a čte z díla
Karla Poláčka, významného českého novináře a předsta-
vitele meziválečné humoristické a satirické prózy.

Úterý, 14. 5. 2013 ve 14 hodin U kávy se svými posluchači se potkává
známá žurnalistka, dlouholetá vídeňská zpravodajka Radiožurnálu a nyní
i stanice ČRo 2-Praha Marie Woodhamsová. Hostem květnového setkání
a povídání nejen o rozhlasu a literatuře bude režisérka Jitka Štichauerová.

Úterý, 4. 6. 2013 v 18 hodin
Setkání se současnou českou poezií 
Marie Šťastná, básnířka, nositelka prestižní Ceny Jiřího Ortena (2004)
a Drážďanské ceny lyriky (2010). Je autorkou sbírek Krajina s Ofélií (2003),
Akty (2006) nebo Interiéry (2010). Žije v Praze a věnuje se mimo jiné
i tvorbě šperku.
Radek Fridrich, básník, prozaik, překladatel, sběratel českého a německého
folklóru. Vystudoval češtinu a němčinu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí

„Chaloupka na vršku“
a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové
Výstava trvá do 3. 6. 2013  zámek-I. patro

Rozsáhlá tvorba známé výtvarnice
Šárky Váchové zahrnuje nejen
filmové a divadelní pohádky, ale
rovněž dětmi oblíbený seriál
Kostičky či večerníčkové série,
v nichž autorka zachycuje zvyky
českého venkova i kouzla starých
lidových řemesel. Změna ročního
období se nevyhne ani této
výstavě, neboť vánoční scény
budou nahrazeny nově instalo-

vanými scénami s jarní a letní tématikou. Expozice je doplněna projekcí
Večerníčku „Chaloupka na vršku“ i tvůrčími dílnami pro děti a rodiče,
vedené odborným lektorem. Vhodné pro MŠ i ZŠ – na předchozí
objednávku. V sobotu a v neděli bez objednání.

„Hrajeme si celý den“
Výstava japonských hraček ze sbírek
Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur.
Výstava trvá do 16. 6. 2013  Špejchar-výstavní sál

Výstava připravená ve spolupráci s Národním
muzeem představí hračky a předměty, se
kterými si hrály v minulosti japonské
děti, ale ukáže i další unikátní
expo-náty ze země vycházejícího
slunce. Zároveň
se výstava pokusí uvést návštěv-
níky do jednotlivých svátků,
tradic a zvyklostí japonské kultury.
Pro malé návštěvníky bude připravena
herna s replikami některých hraček,
které si budou moci vyzkoušet.

DOPROVODNÉ AKCE

20. 4. a 11. 5. od 13 do 17 hodin – workshop origami
18. 5. od 13 do 17 hodin – představení ikebany
19. 5. ve 14 hodin – přednáška autorky výstavy dr. Kraemerové
8. 6. během Pražské muzejní noci – komentovaná prohlídka
16. 6. od 13 do 17 hodin derniéra – workshop pro děti umění kaligrafie
Dle předchozí objednávky lze zajistit komentovanou prohlídku
a přednášku autorek výstavy v dalších termínech.

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

nad Labem. Věnuje se dále publicistice a výtvarné-
mu umění. Je autorem jedenácti knížek, mj.
V zahradě Bredovských (1999), Erzherz (2002),
Žibřid (2006) a Krooa krooa (2011; Magnesia Litera
za poezii, 2012). 
Překlady z německé poezie i ukázky z německých
originálů přednese Zdenka Procházková.

Úterý, 25. 6. 2013 ve 14 hodin Má setkání s Ludvíkem Aškenázym
Na svá nezapomenutelná setkání, setkání osobní i interpretky,
s výjimečným spisovatelem, novinářem, autorem rozhlasových her
a knih pro děti, ale také filmovým scénáristou i hercem zavzpomíná
herečka Zdenka Procházková.

Závody v orientačním běhu
Oblastní mistrovství Prahy ve sprintu  Sobota, 13. 4. 2013 
V dopoledních hodinách proběhnou v zámeckém areálu a přilehlém
lesoparku závody v orientačním běhu. Závody jsou přístupné pro
všechny zájemce, kteří si chtějí tento sport vyzkoušet, podrobné
informace budou zveřejněny dva týdny před akcí na ob.vse.cz.

Den země
Sobota, 20. 4. 2013. Historie oslav Dne Země (22. dubna) se začala psát
v roce 1970 v USA a dnes slaví tento svátek více jak miliarda lidí ve 175
státech světa. Zámecký areál Ctěnice se připojuje k oslavám doprovod-
nými akcemi, které představí nejen zajímavosti místního parku, ale také
krásy a zajímavosti Japonska v rámci probíhající výstavy japonských hraček.

Neděle, 21. 4. 2013 ve 14 hodin. Komentovaná prohlídka spojená
s přednáškou a následnou diskuzí o výstavě Kámen svému městu.

Pondělí, 22. 4. 2013 v 17 hodin slavnostní zahájení výstavy
„Barvy a tvary matky Země“. Bohatství přírody očima
dětí celého světa. Výstava přináší svěží
výtvarná díla dětských autorů z mnoha
zemí světa, je výběrem nejlepších
oceněných prací 38. ročníku Mezi-
národní dětské výtvarné výstavy
Lidice 2010. Do tohoto ročníku,
který byl zasvěcen Mezinárodnímu
roku biodiverzity, zaslalo své práce
plné brouků, motýlů, ryb sladkovodních
i mořských, ptáků, divokých i domácích
zvířat, stromů, trav a květin více než 25 000 dětí
z 61 zemí světa, včetně tak exotických jako je Bangladéš,
Etiopie, Filipíny, Paraguay, Indonésie,
či Kapverdské ostrovy.  
Výstava se koná v přízemí zámku a trvá do 25. 8. 2013.


