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Tisková zpráva 7. listopadu 2019

TRADICE ADVENTU A VÁNOC v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
V období adventu a Vánoc uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi tři národopisné programy s voňavou
vánoční atmosférou – Svatomikulášskou obchůzku 7. 12., Zlatou adventní neděli 22. 12. a Tříkrálovou
koledu 5. 1. 2020. Otevřeno je vždy od 10 do 16 hodin.
Od 30. 11. do 30. 12. najdou návštěvníci ve skanzenu výstavu Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb.
Pro veřejnost je otevřeno vždy od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Mimořádně bude otevřeno také ve
dnech 26. a 30. 12. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin.
Ředitel Regionálního muzea v kolíně, Mgr. Vladimír Rišlink: „Při adventních pořadech představujeme
návštěvníkům nejen tradiční mikulášský průvod, ale i dnes téměř zapomenuté obchůzky dalších adventních
postav - Barborek, Lucek, Perchty a Ambrože, v podobě, která je zaznamenána dobovými písemnými prameny.
Důležitou součástí celoročního cyklu je Tříkrálová koleda, u které si dnes velká část veřejnosti ani
neuvědomuje, že tímto obyčejem vlastně vrcholí celé vánoční období.“
Návštěvníci Svatomikulášské obchůzky se mohou těšit na průvod svatého Mikuláše s čertem, andělem,
Ruprechtem a smrtkou ve 12.00 a 15.00, setkají se s postavami Barborek a Ambrože. V 11.30, 13.30 a 14.30
zahraje Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského lidovou hru “Legenda o svaté Barboře“ aneb Tyjátr
převelice poučný o ctnostném životě a přeukrutném konci svaté panny Barbory, v úpravě a režii Martina
Drahovzala. S odbornicí na dobovou gastronomii Olgou Kaderovou se bude nad prostřeným stolem
besedovat na téma „Lidová strava v postním adventním čase“. Nejen pro děti jsou určeny dílny pečení
figurálního perníku a mikulášského kynutého pečiva, výroby čertů ze švestek a mikulášských metliček, výroby
máčených svíček. Své umění předvedou kovář Zdeněk Grausam, Mistr tradiční rukodělné výroby
Středočeského kraje, tkadlec Jan Lima a přadlena Lenka Limová. Bylinné čaje nabídne Jana Hunalová.
Děti dostanou od Mikuláše sladký dárek, ale rodiče mohou přinést svoji vlastní mikulášskou nadílku před
začátkem obchůzky.
O Zlaté adventní neděli budeme s Michaelem Pospíšilem od 11.00, 13.00 a 15.00 zpívat „Barokní roráte aneb
radostné zpěvy adventní“. Muzeem budou obcházet tradiční adventní postavy Lucek a Perchty, zavoní
škvarkové cukroví a vařená muzika. Z pořadu neodejde nikdo s prázdnou - v rámci rukodělných vánočních
dílen se budou vyrábět vonné františky, hubinkové řetězy na stromeček, království ze sušeného ovoce,
slaměné řetězy, svíčky z ořechových skořápek a skleněné ozdoby z korálků.
Vyvrcholením Vánoc je svátek Tří králů a Tříkrálová koleda. V 11.00, 13.00 a 15.00 projdou skanzenem
koledníci s Tříkrálovou kolední hrou, ve 12.00 a 14.00 budeme s Michaelem Pospíšilem zpívat koledy. V rámci
dílen si návštěvníci vyzkouší vyrobit betlémskou hvězdu ze slámy, drátěnou kometu, tříkrálovou korunu,
vonný františek, máčenou svíčku nebo voničkovou purpuru. S Nositeli tradice lidových řemesel Jiřím
Honissem a Miroslavem Stecherem si namalují na sklo svatý obrázek a vyrobí fanfrnoch. Za pozornost bude
jistě stát i pečení svátečních oplatek v oplatečnici.
V rámci návštěvy akcí je možné si prohlédnout výstavu Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb. Během
všech tří pořadů poskytnou návštěvníkům historici a etnografové zajímavé informace o lidových obyčejích,
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křesťanské tradici, pověrách či o věštění budoucnosti. Mnoho poučného se návštěvníci dozví nejen o zvycích
českých,
ale
i
německých
z
oblasti
Sudet
v Podkrušnohoří.
Lidové občerstvení zajišťují Cecilie a Jiří Buschovi.
Vstupné: 150Kč, snížené 80 Kč, rodinné 350 Kč.
Programy pro školy
Od 2. 12. do 18. 12. 2019 Nabízí Muzeum lidových staveb programy pro školy, seznamující s adventními a
vánočními zvyky a tradicemi. Více informací: http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/casadventni-a-vanocni/. Doporučujeme včasné objednání.

O adventu
Slovo advent pochází z latinského „adventus = příchod“ a obecně se jím nazývá období 4 týdnů před svátky
vánočními trvající 22 – 28 dní. Advent je časem očekávání dvojího příchodu – jednak narození syna Božího v
Betlémě a zároveň Kristova druhého příchodu a Posledního soudu. Pro věřící je proto svátkem očekávání,
pokání, rozjímání a půstu. Církevní zákazy hlučné zábavy, tance a zpěvu či nadměrného požívání jídla a pití
byly namířeny proti předkřesťanským bujným a nevázaným oslavám příchodu slunovratu, které se však
nepodařilo v lidovém prostředí nikdy zcela vymýtit, stejně jako různé věštecké praktiky a prvky pozitivní
magie spojené s důležitým časovým přelomem a příchodem nového astronomického roku.
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