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Vánoce jsou bezesporu nej-
krásnûj‰ími svátky v roce. Mají
svou historii, atmosféru i atribu-
ty, které nás kaÏdoroãnû znovu
vzru‰ují a citovû povzná‰ejí.
Stromeãek, dárky a také jesliãky,
pozdûji betlém. Chceme-li váno-
ce opravdu proÏít, pak kaÏdá pfií-
prava má svÛj ãas. A teì je ta
nejlep‰í doba na zhotovení betlé-
ma, pokud je‰tû Ïádn˘ nemáme.
Pokud jich mám témûfi pût set,
v‰e prohlíÏím, opravuji a doplÀu-
ji o nové. Jsou to chvíle, které
vás vánoãnû spolehlivû naladí. 

V roce 1223 postavil první jesliãky
v lese u Greccia sv. Franti‰ek z Assisi.
Nav‰tívil Svatou zemi a chtûl tento zá-
Ïitek dopfiát v‰em vûfiícím. Zde zaãal
kult jesliãek, kter˘ do v‰ech evrop-
sk˘ch zemí ‰ífiili franti‰káni a pozdûji
jezuité. V T˘nském chrámu v Praze je
poprvé postavili v r. 1562. Rychle zli-
dovûly a staly se zálibou pro fiadu lido-
v˘ch umûlcÛ. Vyãlenily se tradiãní bet-
lemáfiské oblasti, které pfietrvávají
i v souãasnosti. ¤ezbované betlémy
známe z Kralicka, Tfie‰tû, Tfiebûchovic
a Poliãska. Naopak malované papírové
Ústecko a âeskotfiebovsko. K tomu
patfií fiada betlémÛ na‰ich znám˘ch
i ménû znám˘ch malífiÛ jako je
Mikolá‰ Ale‰, Josef Lada, Marie
Kvûchová, Josef Wenig, Jan Hála,
Helena Horálková, Vojtûch Kuba‰ta
a dal‰í. Na‰í ãeskou specialitou jsou
reklamní betlémy. Firmy jako Franck-
Perola, cukrovinky Albis a v˘robny
m˘del pfiipravovaly pro své stálé zá-
kazníky vystfiihovací archy betléma,
kde nûktefií darovníci vÏdy nesli jako

dary jejich v˘robky. Tyto betlémky
jsou kreslífisky velmi krásné, protoÏe
byly zadávány znám˘m malífiÛm. 

Po válce pfii‰el malífi Vojtûch
Kuba‰ta se skládan˘m papírov˘m
betlémem, kter˘ se roztahuje jako le-
porelo a dá se posílat v obálce.
Národní podnik Artia ho tiskl a vyvá-
Ïel jako atrakci do celého svûta.
Kuba‰ta namaloval nespoãet variací
tohoto betlému, dûjem umístûného do
staré Prahy. Já mám oblíben˘ „KarlÛv
most”, bûÏnû ho dostanete koupit
v kaÏdé prodejnû s tímto sortimen-
tem. Odpadá vystfiihování, ‰pejlování
a stavba krajiny, coÏ je tfieba udûlat
u kaÏdého papírového betléma. 

V posledních nûkolika letech probí-
há velká renesance betlemáfiství
v Hradci Králové, vznikl zde spolek
betlemáfiÛ pod názvem âeské sdruÏení
pfiátel betlémÛ, kam se mÛÏe pfiihlásit
kaÏd˘, kdo betlémy tvofií nebo sbírá.
V Brnû máme regionální poboãku
Betlemáfii JiÏní Moravy. Betlemáfii ma-
jí svÛj ãasopis, pofiádají v˘stavy. 

Malá pozvánka na v˘stavy na JiÏní
Moravû – 10. BetlémÛ v Domû kultury
Hodonín, Horní Valy. Najdete zde jedi-
neãnou expozici chrámov˘ch betlémÛ
a betlémy ze soukrom˘ch muzejních
sbírek âech, Moravy, Slovenska
i Polska. Je otevfiena od 18. listopadu
do 2. prosince dennû od 9.00 – 18. 00
hodin.

V Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova bude v˘-
stava vûnovaná desetiletému trvání po-
boãky Betlemáfii JiÏní Moravy. V so-
botu 15. prosince bude zahájení spoje-
né s mal˘m vánoãním pfiedvádûním
a programem. Potrvá do 22. prosince. 

Stálá v˘stava betlémÛ je v prosto-
rách b˘valé ‰koly ve ·vábenicích na
Prostûjovsku. Krásn˘ v˘let za betlé-

my je moÏné podniknout k fiezbáfii J.
Halouzkovi do Jifiíkova – Sovince
a to kdykoliv. Areál má název
Pradûdovo království, je tam prohlí-
Ïení na cel˘ den, hospÛdka na obãer-
stvení. Od nás z okresu je nejlépe jet
na Úsov a odtud je cesta znaãena
smûrovníky aÏ na místo uprostfied le-
sÛ. ¤ezbáfi p. Halouzka je autorem

velk˘ch figur betléma, kter˘ stojí
kaÏd˘ rok na námûstí v Brnû.

Pfieji vám, aby va‰e leto‰ní vánoce
byly proÏité, klidné, aby se podafiila vá-
noãka i cukroví a kaÏd˘ sebemen‰í dá-
reãek udûlal velkou radost. Vûfite, Ïe na
to budou va‰e dûti nejradûji vzpomínat.
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Betlém v klá‰terním kostele Louka ve Znojmû.
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V¯ROBA A PRODEJ ¤EZIVA
HRANOLY, LATù. PRKNA, VAZBY,

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB
Prodejní doba:
Po - Pá  8 - 18 hod.
So - Ne  8 - 12 hod.

O BETLÉMECH 
A VÁNOCÍCH


