
 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 

„BETLÉMY TŘÍ STOLETÍ“ 

23. listopadu 2011 v 11 hodin 

Výstava betlémů k 5. výročí založení Spolku českých betlémářů  

 

 

Praha, 14. 11. 2011 - Muzeum Karlova mostu a Rytířský řád Křižovníků s červenou 

hvězdou vás srdečně zvou dne 23. listopadu 2011 v 11 hodin do Muzea Karlova mostu na vernisáž 

výstavy „Betlémy tří století“, která je pořádána k 5. výročí založení Spolku českých betlémářů.  

 

Návštěvníci si tak již po páté budou moci 

prohlédnout zcela unikátní betlémy, jako např. 

Vltavský rybí betlém, znázorňující svatou rodinu ve 

velmi nezvyklé kompozici. Jeho dominantou je obří 

akvárium s živými kapry, kolem něhož se odehrává 

scéna narození Páně. Polidštěné rybí figury v životní 

velikosti z lipového dřeva znázorňují faunu českých 

rybníků a řek. Celá instalace i s akváriem váží téměř 

tři tuny a čítá dvacet dva postav. Po právu je tak zapsána do České knihy rekordů.  

Chybět nebudou ani tradiční papírové betlémy z konce 19. a počátku 20. století, jež mapují 

vánoční tradice našich předků. Dále výjimečný Betlém z kukuřičného šustí, který čítá sto osmnáct 

postav, představujících dobové řemeslníky pracující na stavbě Karlova mostu. K vidění bude unikátní 

Ptačí betlém i Betlém z Hostinného, jehož vznik se datuje někdy kolem roku 1800. Až do konce 20. 

století však byl ukryt pod podlahou kaple sv. Františka, kde byl nalezen a zrekonstruován do původní 

krásy. Dále také Betlém africký vyřezaný v Africe z mahagonového dřeva. „Černý“ král Baltazar, je zde 

navzdory tradici vyřezán ze slonové kosti.  



K vidění bude také voňavý Slámový betlém, nejrozsáhlejší svého druhu, zobrazující Svatou 

rodinu i zvířata kolem v životní velikosti. Je dílem Andrzeje Wrzecionka, polského výtvarníka, kterého 

pro Muzeum Karlova mostu objevil jeho ředitel Zdeněk 

Bergman a nabídl mu možnost vystavit jej v jednom z 

nejnavštěvovanějších míst hlavního města. V roce 2009 

byl betlém, jehož výroba trvala šest měsíců, zapsán 

v Muzeu Karlova mostu do České knihy rekordů. 

Nevšední dojem z toho díla ještě umocňuje tradiční 

instalace v prostorách kaple původního raně gotického 

křižovnického kostela sv. Ducha, nacházející se pod 

současným barokním kostelem sv. Františka Assisi na 

Křižovnickém náměstí. Od toho oblíbeného italského světce také tradice vánočních betlémů pochází, 

když v roce 1223 spolu se svými přáteli zinscenoval scénu Kristova narození v jeskyni ve středoitalské 

Umbrii.  

Výstava v Muzeu Karlova mostu potrvá od 23. listopadu 2011 do 6. února 2012. Až do Hromnic 

také na návštěvníky výstavy čeká speciální vánoční dárek: ke vstupence do Muzea Karlova mostu 

obdrží zdarma lístek na plavbu Pražskými Benátkami.  

 

 

 

 

Další informace naleznete na: 

 

 www.muzeumkarlovamostu.cz 

Muzeum Karlova mostu 

Křižovnické náměstí č. 3 

 Praha 1 
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