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.pokračování z minulého čísla 

Vážení občané, milí pravidelní čtenáři i nahodilá „kolemjdoucí“ veřejnosti, 

v tomto čísle navazujeme na článek otištěný v září o příběhu z vašeho okolí. Příběh, jehož počátek nalezneme ve století 

devatenáctém. Příběh, kterému hrozil osudový konec ve století dvacátém. A jsme přesvědčeni, že se jedná o příběh, který díky 

dobrovolnickému úsilí bude úspěšně završen ve století dvacátém prvním! Pohodlně se usaďte a otevřete svou mysl 

představivosti…  

….Přeneseme Vás do dílen mistrů ve svém oboru, zručných řemeslníků a nástupců našich předků, kteří jsou i dnes schopni 

obnovit věci téměř ztracené. Jako například takový Betlém, který byl nalezen vyhozený na uhlí. 

Obnovovaný betlém má dřevěnou tříúrovňovou konstrukci 3,6m dlouhou a 0,8m 

vysokou. Všechna tři patra jsou kaskádovitě uspořádána a tvoří tak základ pro 

vytvoření věrohodné a rozsáhlé scenerie krajiny a města. Součástí konstrukce je 

rovněž pohybový mechanismus a hudební jednotka. Zdrojem pohybu je elektrický 

motor, od kterého je pomocí dřevěných ozubených soukolí, hřídelí a táhel 

z ocelových drátků pohyb veden až k jednotlivým figurám nebo pohyblivým 

galeriím. Hudební jednotka kombinuje tří nástroje: hrací válec, xylofon a varhany o 

deseti píšťalách a funguje na podobném principu jako flašinet! V tomto případě 

hrací válec ovládá 22 prstů z toho 10 prstů určených pro 10 dřevěných píšťal, 8 prstů 

ovládá xylofon a 4 prsty ovládají pohyb 4 figur betléma. Hrací stroj hraje dvě po sobě jdoucí skladby: Nesem vám noviny a 

Narodil se Kristus pán. Na obnově konstrukce, pohybu a hudební jednotky 

pracuje Vojtěch Jonáš, zkušený opravář varhan. Po dlouhém období třídění 

trosek betléma, pátrání po jejich správném umístění a boji s červotočem je 

právě nyní instalován nový elektromotor, probíhá ladění vůlí v soukolí a hudební 

jednotka se raduje z nového měchu. V průběhu následujícího jara bude probíhat 

velmi intenzivní spolupráce s restaurátory figur, které se budou umísťovat na 

betlém a jedna po druhé napojovat na pohyb táhly z ocelových drátů.  

Nahlédněte na video a fotografie z opravy konstrukce na našich webových 

stránkách. Některé uvádíme i zde a v duchu poděkujte spolu s námi Vojtěchovi 

za odvedenou práci.  

 

V ateliéru Fakulty restaurování papíru v Litomyšli (Univerzita Pardubice) pod 

dohledem akademického malíře Josefa Čobana a jeho kolegů se již čtvrtým rokem na 

obnově betléma podílejí studentky a studenti třetích ročníků. Roztrhané a plesnivé 

papírové kulisy, zašlé nánosy barev, laků či uhelného prachu, figury bez nohou nebo 

rukou … představují opravdu pestrou škálu problémů, na kterých získávají praktické 

zkušenosti. Důkazem budiž již několik zdárně obhájených, vysoce odborných 

bakalářských prací. Konstrukce je osazena terény lesa, kulisami městských hradeb a 

města samotného. Například kulisy města se zcela rozpadly, a tak bude vyrobena 

jejich kopie z originálu objeveného 

a laskavě zapůjčeného od sběratele. Pátrání členů spolku po originální litografii 

probíhalo u členů betlémářských spolků, v depozitáři Národního muzea, ale i v 

muzejní sbírce v Berlíně. Na betlému jsou dále osazeny trojrozměrné prvky, 

jako například strážní věž, kovárna, větrný mlýn, apod., které již nyní mají zpět 

svou původní krásu. Studenti se zdárně vypořádali i s opravou více jak padesáti 

papírových a více jak dvaceti papírmašových figur, z nichž většina je napojena 

na pohyb. Za spolupráci se studenty jsme velmi vděčni a oceňte na snímcích 

zde uvedených nebo na webových stránkách jejich úsilí a věnovanou péči.  

 



 

 

 

 

 

Dokončení celkové opravy máme v plánu do konce června 2018. Následovat bude 

přesun a instalace v expozici v památníku školy v Osenicích, kde vznikne jeho 

celoročně veřejnosti přístupné zázemí. Našim cílem je představení betléma 

veřejnosti na počátku Adventu v příštím roce 2018. Těšíme se již nyní, že mezi 

prvními návštěvníky budete i Vy čtenáři Libáňských novin.  

Rozpočet obnovy a vytvoření expozice v památníku ve škole v Osenicích 

představuje v součtu 420 tisíc korun, který postupně naplňujeme z darů v rámci 

veřejné sbírky nebo žádostmi u nadací a soukromých společností. Všem dárcům 

za dosavadní příspěvky děkujeme! Poskytnutí příspěvku v jakékoliv výši je velkou 

pomocí a vyzýváme Vás i nadále, abyste se do projektu obnovy touto cestou 

ZAPOJILI! Sbírkový účet spolku určený pro obnovu betléma: 3011196962 / 2010 Fio Banka  

Vážení spoluobčané, přejeme vám krásné a spokojené Vánoce. Podpora tradic, poukázání na píli a zručnost předků, oživení 

veřejného prostoru nám dává smysl, přináší radost a nečekané zážitky. Děkujeme městu Libáň za vstřícnou spolupráci a 

poskytnutí prostoru pro sdílení našeho záměru.  

Seznamte se s projektem prostřednictvím webových stránek www.detenickybetlem.cz , nebo na facebooku Zachraňme 

Dětenický Betlém. Závěrem prosba z naší strany: ten z Vás, kdo vlastní jakoukoliv historickou fotografii libáňského 

fotoateliéru Josefa Novotného nebo betléma samotného, nechť ji zapůjčí městu Libáň k vyhotovení kopie!  

zapsal jménem spolku Dětenický Betlém, z.s. Jan Volák, prapravnuk Vincence Novotného, Dětenice č.p.24,  

http://www.detenickybetlem.cz/

