
Podle legendy se první vánoãní
stromeãek objevil jiÏ v 6. století
v Burgundsku ve Francii, ov‰em mezi
tehdej‰ími obyvateli nena‰la tato tra-
dice velkého zalíbení. Po celou dobu
stfiedovûku proto nemáme Ïádnou
zmínku o vût‰ím roz‰ífiení kultu vá-
noãního stromu. Tradici zpoãátku ne-
pfiispíval ani postoj mocné katolické
církve, která zdobení stromkÛ pova-
Ïovala za pohansk˘ zvyk. Skuteãné
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kofieny tradice tak mÛÏeme klást aÏ do
konce 16. století do nûmeck˘ch mûst,
odkud se pak ‰ífiila postupnû do celé
západní Evropy. 

Do ãesk˘ch zemí tato tradice zaãala
pronikat aÏ v 19. století. Za prÛkopníka
zdobení stromÛ v ãesk˘ch zemích je po-
vaÏován tehdej‰í fieditel Stavovského
divadla Jan Karel Liebich, kter˘ pochá-
zel z nûmecké Mohuãe. KaÏdoroãnû 
pofiádal pro své vlivné a bohaté pfiátele

VáÏení ãtenáfii,

rok 2015 se nám pomalu
ch˘lí ke konci. KaÏd˘ z nás
si v kruhu rodinném rekapi-
tuluje uplynulé události za
posledních 12 mûsícÛ a pfie-
m˘‰lí, plánuje, jaké zmûny
do Ïivota mu pfiinese rok
nadcházející s pofiadím
2016. Pfieji vám, aby va‰e
vzpomínky na události uply-
nulé i v˘hledy na události
nadcházející byly co nejop-
timistiãtûj‰í a aby rok 2016
byl pro vás úspû‰nûj‰í, neÏ
ten pfiedchozí.

Dûkuji vám za pfiízeÀ, kte-
rou vûnujete va‰emu mûsíãní-
ku Listy regionÛ a tû‰ím se na
shledání s vámi v novém roce.

Renata Kuncová Polická
vydavatel novin

vánoãní veãírek na libeÀském zámeã-
ku, kde v roce 1812 sv˘m hostÛm po-
prvé ukázal ozdoben˘ smrãek. Do ães-
k˘ch a moravsk˘ch domácností se ale
tato tradice dostávala pomûrnû pomalu.
Nejprve se vánoãní stromeãky zaãaly
objevovat ve ‰lechtickém prostfiedí
a postupnû se tradice roz‰ífiila i mezi
mû‰Èanské obyvatelstvo a na venkov.

Stejnû jako dnes vût‰ina z nás si
i dfiíve lidé vánoãní stromeãek stavûli
do místnosti na podlahu ãi na stÛl,
ov‰em na‰li se i tací, ktefií jej dokonce
vû‰eli ke stropu. Zpoãátku byl stromek
zdoben bûÏnû dostupn˘mi surovinami,
které se na vûtviãky vázaly pomocí ba-
revn˘ch stuÏek. Vedle jablíãek, hru‰ek,
su‰eného ovoce ãi ofiechÛ se postupnû
jako souãást v˘zdoby zaãaly pouÏívat
také svíãky, které se poprvé objevily
kolem roku 1860. AÏ pozdûji si lidé za-
ãali stromeãky zdobit slamûn˘mi ãi
sklenûn˘mi ozdobami a elektrick˘mi
svûtélky. 

Doposud jsme se ale vûnovali stro-
meãkÛm, jeÏ se v prÛbûhu doby staly
souãástí bûÏn˘ch domácností. Nyní
bychom si nûco málo fiekli o zvyku

stavût vánoãní stromy na vefiejná pro-
stranství. Nûkteré moÏná pfiekvapí, Ïe
tato tradice je spojena s nedalek˘mi
Bílovicemi nad Svitavou, potaÏmo
pak s brnûnsk˘m námûstím Svobody,
kde byl první „strom republiky” po-
staven. Zakladatelem této tradice
v âeskoslovensku je spisovatel a no-
vináfi Rudolf Tûsnohlídek, kter˘ se
mnoh˘m lidem vryl do pamûti svojí
pohádkou o chytré li‰ce Bystrou‰ce.

Rudolf Tûsnohlídek se v roce 1914
pfiestûhoval do Bílovic nad Svitavou.
Právû zde v prosinci roku 1919 spolu se
dvûma pfiáteli nalezli v lese opu‰tûnou,
témûfi zmrzlou dívenku, kterou zachrá-
nili. Tato událost pak Tûsnohlídka pfii-
vedla k rozhodnutí opu‰tûn˘m dûtem
pomoci. Podle dánského vzoru nechal
v roce 1924 na námûstí Svobody
v Brnû postavit první velk˘ vánoãní
strom, pod nímÏ uspofiádal vefiejnou
charitativní sbírku. Za ãtyfii roky koná-
ní sbírek byly nakonec shromáÏdûny
peníze, díky kter˘m byl v Brnû posta-
ven dûtsk˘ domov Dagmar.  
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Malá encyklopedie Vánoc (2000)  

Vánoãní stromeãek patfií mezi hlavní symboly na‰ich Vánoc,
a tak není divu, Ïe v dobû adventu na nûj narazíme témûfi na
kaÏdém kroku. Ozdoben˘ a svûtélky ovû‰en˘ jehliãnan se
stal neodmyslitelnou souãástí v˘zdoby obchodÛ, nákupních
center i námûstí, stejnû tak jako na‰ich domácností. Víme
ale, odkud tradice vánoãního stromu pochází? 
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