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V sobotu 18. 5. od 14.00 bude v Modřanech za účasti starosty a městských zastupitelů zahájen 
provoz Parkového muzea staré Modřany.

Pomocí výtvarných instalací — tzv. atmosfér — návštěvník může zakusit strasti a slasti hvězdáře Karla
Anděla, napsat svůj vzkaz na první legální metro vagón v Čechách, vrátit se do pohanských dob 
slovanského osídlení, do časů Elišky Přemyslovny, Jana Husa a Jana Žižky a nebo se na krátkou 
chvíli stát pilotem sportovního letadla.

Projekt je kompletně financovaný soukromou developerskou společností a nyní probíhaji navazující 
jednání o předání tohot parku do vlastnictví městské části Praha 12. Parter Modřanky přirozeně 
navazuje na Parkové muzeum Staré Modřany otevřené v roce 2018, rozšiřuje ho a společně vytváří 
jedinečný soubor 28 atmosfér z historie, současnosti a budoucnosti pražské městské části Modřany.

Webové stránky parkového muzea zde: 
https://www.praha12.cz/parkove-muzeum-stare-modrany/d-58505

Výběr toho nejlepšího ze sobotního programu:

• Křest první české legální graKti metro stěny ve tvaru  
vagónu od metra:

V projektu metra D se výhledově počítá s odbočkou
IV.D, odbočkou metra Nové Dvory – Modřanská
poliklinika. 

Atmosféra 2040 Metro Modřanská? je prostorem
vyhrazeným pro teenagery s in line dráhou
a workoutvou sestavou, na které je postaven první
legální gra.ti metro vagon v Čechách.

Ve 14.20 zde starosta Modřan, Mgr. Jan Adamec,
nasprejuje na zeď svůj první vzkaz a symbolicky tak
zahájí provoz této stěny. 

Zároveň jde o pozitivní podporu této trasy metra a její
popularizaci mezi generací modřanských dorostenců,
tedy věkové skupiny, jejíž životy případná stavba
nejvíce ovlivní.

 



• Odahlení památníku významného Českého   
astronoma Karla Anděla

Karel Anděl (*1884, Modřany - +1948, Praha) 
má jako jediný Čech pojmenovaný po své 
osobě kráter na přivrácené straně měsíce, 
který je možno pozorovat i jednoduchým 
teleskopem.

V 15.00 bude za účasti České 
astronomické společnosti odhalen památník
tohoto českého vědce a proběhne 
přednáška o tom nejzajímavějším ze života 
Karla Anděla.

Samotný památník je řešený jako 5m 
betonový reliéf úplňku, 2m mozaika 
hvězdné oblohy, dalekohled a betonové 
křeslo. 

• Vítání jara a slovanské motivy  

Na dnešním území Modřan se nacházelo
pohanské slovanské pohřebiště se sochou
Morany. S největší pravděpodobností jsou i
dnešní názvy Modřany a Komořany od této
patronky zimy přímo odvozeny.

Ve 14.35 proběhne pozdrav slunci v bráněna
motivy pohanských Slovanů.

Tato brána byla pro tyto účely zhotovena
akademickým sochařem Václavem Krčálem
z masivních dubových kmenů, žulového 5t
oblázku, pálené cihly a žulových lámaných
kamenů.


