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Den otevřených dveří Buquoyského paláce v neděli 15. září 2013
Navštivte malý kousek Francie!
V rámci Dnů evropského dědictví se v neděli 15. září 2013 otevře veřejnosti Buquoyský palác, sídlo
Francouzského velvyslanectví v Praze.
Den otevřených dveří bude pro veřejnost jedinečnou příležitostí k objevení tohoto skvostu pražské
barokní architektury, který zůstal z velké části zachován ve své původní podobě a je vybaven
původním historickým nábytkem a předměty pocházejícími ze sbírek Francouzského národního
mobiliáře. Buquoyský palác, pracoviště francouzských diplomatů a rezidence francouzského
velvyslance, je obvykle pro věřejnost uzavřen.
Buquoyský palác, vybudovaný v letech 1736 až 1738 v samém srdci Malé Strany, se stal sídlem
Francouzského velvyslanectví roku 1919, a tak je od dob první republiky také středem českofrancouzských vztahů a svědkem evropských dějin.
Každý návštěvník bude moci na vlastní oči poznat výjimečné bohatství paláce, od hlavního schodiště,
které zdobí busta filozofa Reného Descartese, přes hudební salón, kde pravděpodobně hrál několikrát
Mozart na soukromých koncertech, až po jídelnu, kde se během snídaně 9. prosince 1988 odehrálo
slavné setkání Françoise Mitteranda s Václavem Havlem a dalšími disidenty.
Palác bude otevřen od 10 do 17 hodin k samostatné prohlídce s doprovodným textem. Vstup
zdarma. Vchod do paláce je z Velkopřevorského náměstí 2, Praha 1. Tým francouzského
velvyslanectví a Francouzského institutu v Praze bude návštěvníkům k dispozici k zodpovězení
otázek o aktivitách jednotlivých oddělení velvyslanectví.
Dny evropského dědictví proběhnou v České republice od 7. do 15. září. Více na www.ehd.cz.
Tiskové oddělení / Service de presse
Tereza Nováková – tereza.novakova@diplomatie.gouv.fr – tel: 251 17 17 28
Corinne Pereira – corinne.pereira@diplomatie.gouv.fr – tel. 606 238 945
Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1, 118 01
www.france.cz

FRANCOUZSKÉ VELVYSLANECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Communiqué de presse du 5 septembre 2013

Portes ouvertes au Palais Buquoy le dimanche 15 septembre 2013
Visitez un petit de bout de France!
Le dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 17h, dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, le Palais Buquoy ouvrira ses portes au public.
Cette journée « portes ouvertes » offrira au public l’occasion unique de découvrir un joyau
d’architecture baroque largement conservé dans son état d’origine, meublé et décoré d‘objets anciens
et d’œuvres appartenant au Mobilier national français. Lieu de travail des diplomates français et
résidence de l’ambassadeur de France à Prague, le palais Buquoy est habituellement fermé au public.
Siège de la représentation diplomatique française depuis 1919, construit en plein cœur du quartier de
Malá Strana entre 1736 et 1738, le Palais Buquoy est le creuset des relations franco-tchèques depuis
la première République, ainsi qu’un témoin de l’histoire européenne.
Depuis l’escalier d’honneur, où trône un buste du philosophe René Descartes, au salon de musique
où Mozart a probablement donné plusieurs concerts privés en passant par la salle à manger où, le 9
décembre 1988, François Mitterrand reçut Václav Havel et des dissidents tchèques pour un petit
déjeuner resté célèbre, chacun pourra se pénétrer de la richesse patrimoniale de ce lieu singulier.
Déroulement : de 10h à 17h, déambulation libre et gratuite assistée d’un petit guide de visite
individuel. L’accueil du public et l’entrée dans le palais se feront depuis le portail principal,
Velkopřevorské náměstí 2, Prague 1. L’équipe de l’ambassade de France à Prague et de l’Institut
français de Prague se tiendra à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions
concernant les activités des différents services de l’ambassade.
Les Journées européennes du patrimoine se déroulent en République tchèque du 7 au 15 septembre
2013. Plus d’informations sur www.ehd.cz .
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