LEDOVÁ PRAHA 2017 V MUZEU POLICIE ČR
V rámci celopražské akce Ledová Praha 2017 připravilo Muzeum Policie ČR na
prázdninový víkend 3. -5. února zajímavý doprovodný program.
V muzeu můžete potkat policisty a četníky v dobových uniformách, v pátek uvidíte
ukázky historického šermu, během soboty a neděle se stanete svědky zásahu proti
nebezpečnému pachateli. Dozvíte se, co zkoumá daktyloskopie, jak se vyhledávají,
zajišťují a zkoumají daktyloskopické stopy. Policisté vám poradí, jak se chovat bezpečně
v silničním provozu, či jak předcházet dalšímu možnému ohrožení, např. cestou ze školy.
V sobotu vás čeká kapka protidrogové prevence a v parku před muzeem uvidíte dvě
žlutobílá vozidla VB Volha 24 a Lada 2103.
K vidění budou aktuální výstavy:
Jejich druhým řemeslem je souboj – výstava k 40. výročí založení skupiny scénického
šermu REGIUS
Život ve stínu šibenice - výstava o osudech vlastenců, kteří se zapojili do druhého a třetího
odboje a skončili ve věznicích či na popravišti
Šlechtická poselství – výstava přibližuje iniciativy české šlechty v letech 1938 a 1939,
kdy její představitelé podepsali dvě deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost
vlasti a českému národu
Unikáty z depozitářů „Zlaté české ručičky“ - výstava podomácku vyráběných a amatérsky
upravovaných zbraní
Boj policie proti drogám - expozice Národní protidrogové centrály
Ochrana obyvatelstva - expozice Hasičského záchranného sboru
Ochrana osob a majetku - stálá výstava zabezpečovací techniky

Na doprovodném programu se podílí:
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, oddělení tisku a prevence a odbor kriminalistické
techniky a expertiz
Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, odbor metodiky a prevence
Četnická pátrací stanice Praha, z.s.
Speciální záchranná a operativní jednotka, z.s.
Skupina scénického šermu REGIUS
Policejní historická společnost, z.s.
Pro návštěvníky, kteří se prokáží kartičkou Ledové Prahy, je vstup zdarma.
Muzeum je otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin
Další informace: www.ledovapraha.cz, nebo:
Květa Kůsová
Muzeum Policie ČR
Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2
e-mail: kusova@muzeumpolicie.cz
tel.: 721222513
www.muzeumpolicie.cz
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