Tisková zpráva

Advent seniorům
Praha 14. 11. 2012 – První prosincovou neděli, 2. 12. 2012, začne advent na
Křižovnickém náměstí. Akce, kterou pořádá Muzeum Karlova mostu ve spolupráci
s Řádem Křižovníků s červenou hvězdnou, nese název „Advent seniorům“, vítáni jsou
však samozřejmě všechny věkové kategorie. Křižovnické náměstí se tento den naplní
nejen lidmi a stánky, ale též předvánoční atmosférou a hudbou.

Celý den bude pro návštěvníky připraven bohatý program. Vše začne v 11 hodin tiskovou
konferencí výstavy betlémů „Betlémy z celého světa“ v Muzeu Karlova mostu. V pravé
poledne se pak výstava slavnostně otevře pro veřejnost a přivítá všechny návštěvníky. Senioři
a jejich dětští rodinní příslušníci se mohou těšit na vstup zdarma.
Na Křižovnickém náměstí budou umístěny stánky s koláčky
a vánočními přáníčky vyrobenými Fondem ohrožených dětí.
K zahřátí poslouží výborná polévka. Odpoledne bude
zpříjemněno také živou hudbou.
Návštěvníci mohou kromě výstavy Betlémů navštívit též
gotický kostel sv. Ducha a kostel sv. Františka z Assisi.
Jedná se o unikátní památku dvou kostelů stojících jeden
nad druhým. Oba dva patří Řádu Křižovníků s červenou
hvězdou, kteří se do pořádání „Adventu seniorům“
s ochotou zapojili.
Na seniory starší 60 let a jejich vnuky a vnučky (do 15 let)
čeká speciální dárek: plavba na lodi zdarma. V krytých
vytápěných lodích proplují pod posledním dochovaným
obloukem Juditina mostu kolem Karlova mostu až do
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tajuplného kanálu Čertovka, tzv. Pražských Benátek.
Plavbu zpříjemní svařené víno či teplý čaj.
První adventní neděle bude zakončena koncertem
komorního souboru Musica Bohemica v kostele sv.
Františka Serafínského v 18:00. Koncert slavnostně zahájí
velmistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Betlémy z celého světa
Letos již po šesté si mohou návštěvníci Muzea Karlova mostu prohlédnout betlémy z celého
světa. Muzeum se nachází v prostorách křížovnického kláštera, který najdete vedle barokního
kostela sv. Františka z Assisi. Právě tento italského světec v roce 1223 zinscenoval ve
středoitalské Umbrii zřejmě vůbec poprvé scénu Kristova narození. Na výstavě bude
shromážděno přes padesát často velmi výjimečných exponátů, vycházejících z rozličných
tradic, materiálů i pojetí. Nejstarší deskový Betlém z Hostinného, jehož vznik se datuje někdy
kolem roku 1800, byl náhodně objeven teprve před několika lety pod podlahou v jedné
pohraniční kapli. Vltavský rybí betlém známého akvaristy pana Rachvalíka zobrazuje Svatou
rodinu ve velmi nezvyklé kompozici, která má své kořeny v raném křesťanství, kdy se Ježíš
ve zkratce znázorňoval jako ryba. Nejrozsáhlejším vystaveným betlémem bude Betlém z
kukuřičného šustí, který čítá sto osmnáct postav, včetně postaviček ze stavby Karlova mostu.
Na výstavě najdete i tradiční papírové betlémy z konce 19. a počátku 20. století, Ptačí betlém
nebo Betlém africký vyřezaný z ebenového dřeva, až na třetího krále ze slonové kosti, který je
tak jako jediný bílý.
Dominantou výstavy se stane opět Slámový betlém, představující Svatou rodinu i zvířata
kolem v životní velikosti. Pražský folklorní unikát vytvořil přímo pro Muzeum Karlova mostu
na požádání ředitele muzea Zdeňka Bergmana polský výtvarník Andrzej Wrzecionek a
každým rokem se rozrůstá o nové svědky Narození Páně. „Pro mě má tento betlém ještě
skrytou symboliku,“ říká Zdeněk Bergman. „Andrzej Wrzecionek má svoji uměleckou dílnu na
polské straně Dukly poblíž kóty 548, kterou několikrát dobývali Čechoslováci. V podstatě se k
nám tak formou lidové tradice vrací jejich oběť za naše osvobození. Betlém umístíme
v prostoru muzea, kde za ním bude vidět panorama Pražského hradu. Andrzej přiváží každý
rok nejen další figury, ale i stovky krásných slaměných betlémů, které si mohou koupit
návštěvníci muzea.“
Výstava v muzeu potrvá od 2. 12. 2012 do 3. 2. 2013, otevřeno je denně od 10 do 18 hodin,
výjimkou je pouze Štědrý den, kdy má muzeum zavřeno a Nový rok, kdy bude otevřeno až od
12 hodin. Základní vstupné do muzea je 50 Kč, zlevněné 30 Kč. Návštěvníci mají také
možnost využít zvýhodněné nabídky na plavbu Pražskými Benátkami vyhřívanou lodí se
svařeným vínem v ceně. Lístek stojí po dobu trvání výstavy místo 290 Kč pouze 170 Kč.
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