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Setkání iniciativy Zlatá Praha v Národním 
zemědělském muzeu s tematickou přednáškou 
 
V neděli 22. dubna se v Národním zemědělském muzeu v Praze uskuteční 
setkání iniciativy Zlatá Praha spojené s prohlídkou muzea a s přednáškou 
na téma Vliv církevních a řeholních společenství na rozvoj zemědělství.  
 
Akci pořádá Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se sdružením Pontes a s organizací  
Hnutí fokoláre, kteří podvečerní setkání iniciativy Zlatá Praha pořádají na zajímavých 
místech v Praze zpravidla každou neděli po třetí sobotě v měsíci. „Ukážeme účastníkům 
setkání moderní muzeum po rekonstrukci. Účastníci setkání uvidí současné trendy 
naplňující interaktivní expozice, ale také netradiční výhled na Prahu ze zelené střechy 
muzea,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Zdeněk Vích. 
 
Sraz účastníků setkání je v neděli 22. dubna v 15 hodin před hlavním vchodem 
do Národního zemědělského muzea, Kostelní 1300/44, Praha 7 - Holešovice. 
Od 15 do 16 hodin proběhne komentovaná společná prohlídka muzea. Volná prohlídka je 
plánovaná do 17. hodiny, pak bude následovat přednáška historika prof. PhDr. Jaroslava 
Čechury, DrSc., na téma Vliv církevních a řeholních společenství na rozvoj zemědělství.  
 
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem 
zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, 
potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. 
Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky - 
Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.  V pražské budově jsou k vidění expozice 
Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živá 
zahrada na střeše muzea. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí 
Gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů 
ze Šrobárovy sbírky. 
 
 
Kontakt:  
Ing. Zdeněk Vích, CsC., náměstek generálního ředitele 
Tel.: 220 308 239 
Mail: zdenek.vich@nzm.cz 
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