Strakovu akademii, kde sídlí vláda, si prohlédlo skoro 1300 lidí
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Praha – Budovu Strakovy akademie v Praze, kde sídlí úřad vlády, si dnes přišlo prohlédnout 1291
návštěvníků. Ze zpřístupněných prostor měli největší zájem o jednací sál vlády a pracovnu premiéra,
řekl Jan Nechvátal z tiskového odboru úřadu vlády. Nostický palác na pražském Maltézském náměstí,
kde sídlí ministerstvo kultury a také není běžně veřejnosti přístupný, za dva víkendové dny navštívilo
víc než 5500 lidí, řekla mluvčí ministerstva Helena Markusová.
"
Obě budovy se lidem otevřely při příležitosti dnešního svátku svatého Václava. Novobarokní Strakova
akademie byla pro veřejnost přístupná po třech letech. „Návštěvníky nejvíc zajímala zasedací místnost
vlády a kancelář pana premiéra se salónkem," řekl Nechvátal. Lidé se mohli s průvodci podívat také
do tiskového atria, starého tiskového sálu, vládní jídelny a zahrad Strakovy akademie. Návštěvnost
byla podle Nechvátala podobná jako před třemi lety.
Do raně barokního Nostického paláce na Maltézském náměstí přišlo z víkendových dní víc lidí dnes –
přes tři tisíce. Podle Markusové se tvořily až 350metrové fronty a palác zůstal na nějakou dobu
otevřený i po 17:00, kdy měla podle plánu akce skončit. Návštěvníky zajímaly hlavně Nostická
knihovna, obrazárna, výstava skla a pracovna ministra kultury. Palác byl podle mluvčí naposledy
přístupný veřejnosti před osmi lety.
Nostický palác slouží ministerstvu kultury k reprezentačním účelům, k předávání ocenění, k pořádání
seminářů i tiskových konferencí. Palác doplňuje kaple Nanebevzetí Panny Marie. Lidé si v něm dnes
vedle výstavy děl českého moderního sklářství z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou mohli
prohlédnout expozici o životě novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské, připravena pro ně byla
barokní i jazzová hudba.
Strakova akademie sloužila po dokončení své stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné
syny českých šlechtických rodin. Nechal ji tak vybudovat hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a
Libčan, který na to ve své závěti věnoval veškerý svůj majetek. Nyní v budově zasedá vláda a je
místem protokolárních přijetí.
Rozsáhlý palác patřil rodině Nosticů do roku 1945. Před rokem 1998, kdy začala jeho rekonstrukce, v
něm sídlilo nizozemské velvyslanectví, agentura Pragokoncert a Národní muzeum. Přestože je dnes
sídlem ministerstva kultury, které zaměstnává kolem 250 lidí, působí úřad ještě ve dvou dalších
budovách v Praze."
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