
Muzeum hl. m. Prahy, Zámecký areál Ctěnice
pořádá

I. KVĚTINOVÝ JARMARK

18. - 19. 5. 2013
od 10:00 do 18:00 hodin 

Zámecký areál Ctěnice, pod záštitou Muzea hlavního
města Prahy, zahajuje první ročník květinového 
jarmarku, 
jenž je spjat s dávnou tradicí pražské svatojánské 
pouti,
která byla pro řadu venkovanů příležitostí k návštěvě 
Prahy 
a k uctění památky sv. Jana Nepomuckého. 
Na památném Karlově mostě se konaly pobožnosti
a socha světce byla obklopena květy a větvičkami 
břízek. 
Především proto, že je zámek Ctěnice centrem 
tradiční lidové kultury, je květinový jarmark vhodnou 
příležitostí k oživení starého zvyku.
Prodejci a vystavovatelé z blízkého i dalekého okolí
nabídnou návštěvníkům široký sortiment hotových 
výpěstků, sadebního materiálu či zahradnického 
náčiní.
Prezentovat svá umění zde budou floristé, aranžéři 
a dekoratéři  květin i hrnčíři. 

Ošibana, novodobé japonské umění tvorby obrazů z lisovaných květin a zároveň jedinečná 
technologie zpracování rostlinného materiálu, je jakýsi protiklad ikebany, neboli živých květin. Zatímco 
u ikebany je kladen důraz na pomíjivost krásy, ošibana je metodou, jak krásu, barevnost a svěží náboj 
květů zafixovat prakticky na trvalo - a učinit z nich prostředníka hlubšího výtvarného vyjádření.
Do České republiky se umění ošibany rozšířilo přibližně před deseti lety. 
Účastníci dílny si budou moci pod vedením japonských instruktorů vytvořit z připraveného materiálu 
vlastní obrazovou minikompozici.

Zámecký areál Ctěnice zahajuje první ročník Květinového jarmarku, jenž je spjat s dávnou tradicí 
pražské svatojánské pouti, která byla pro řadu venkovanů příležitostí k návštěvě Prahy a k uctění 
památky sv. Jana Nepomuckého. 

Ctěnický Květinový jarmark připomene tuto tradici a návštěvníkům nabídne:

      čerstvé řezané květiny
    balkónové, pokojové i hrnkové květiny
    bylinky, sazenice, hotové výpěstky
    zahradní a pokojovou keramiku
    ukázky dekoratérství a aranžérství květin
    dílnu japonského umění ze sušených květin - ošibana

V neděli 19.5. od 13:00 hodin vystoupí dudácká muzika Pracharanda 
V neděli 19.5. od 13:00 do 17:00 hodin proběhne v Kočárovně dílna ošibany 
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