MUZEUM POLICIE ČR
Ke Karlovu 1, Praha 2
tel.: 224 922 183
974 824 855
e-mail: sekretariat@muzeumpolicie.cz

PROGRAM

Duben 2019
Výstavy a jiné akce
do 19. 5. Příroda na prodej? Výstava je zaměřena na nelegální obchod s ohroženými druhy
živočichů a rostlin, a to jak ve formě organizovaného zločinu, tak v bagatelní rovině případů, kdy
si turisté mnohdy nevědomky vozí z dovolené suvenýry, jejichž produkce ohrožuje biodiverzitu

do 31. 8. Sto let bezpečnostních sborů – výstava o vývoji stejnokrojů,
výstroje a výzbroje četnictva, policie, SNB a Policie ČR
do 31. 8. Knoflíková krása, aneb 250 let historie výroby
uniformových knoflíků – výstava firmy TYSSA
Boj policie proti drogám – expozice Národní protidrogové centrály
Ochrana obyvatelstva – expozice Hasičského záchranného sboru
Ochrana osob a majetku – stálá výstava zabezpečovací techniky
Křižovatka cest – výstavní projekt tvoří rodokmeny představující české i evropské
předky a současné potomky Karla IV.
Výstava je přístupná v parku muzea denně od 8.00 do 17.00 hodin
24. 4. od 17 hodin Legendy kriminalistiky – Jan Žerovnický
druhé setkání s bývalým kriminalistou, který představí další z případů, které řešil
(vstup zdarma)

Na objednávku
Odpoledne v muzeu 14.00–15.00 hod. pro školní družiny (vstupné 5 Kč)
Dopravní výchova pro mateřské školy a 1.–4. ročníky základních škol
Mládež a kriminalita – besedy pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních a učňovských škol
Dětské dopravní hřiště pro veřejnost otevřeno od 1. dubna 2019 (v závislosti na počasí)

čtvrtek 13–15 hod.
sobota a neděle 10–12 hod. a 14–16 hod.
Půjčujeme kola a koloběžky pro 1. stupeň ZŠ.
Cyklisté jsou povinni používat na dopravním hřišti cyklistickou přilbu.
Informace o programech a případné objednávky na tel.: 974 824 862
Internetová adresa – http://www.muzeumpolicie.cz
Expozice je otevřena denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hod.
MUZEUM UZAVŘENO
OD 19. 4 DO 22. 4.
1. 5.
Změna programu vyhrazena

