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Tuhle kroniku jsme založili z jediného důvodu: 
abychom do ní podrobně zapsali, 

jak postupovalo uskutečňování našeho nápadu.
 

Spolek přátel kultury Kněžmost



„Může přijít den, 
kdy všechno naše zlato nepostačí k tomu, 
abychom vytvořili obraz zmizelých časů.“

Artur Hazelius, 1891

V říjnu roku 1891 založil doktor Artur Hazelius, významný skandinávský národopisec, 
na ostrově Djurgården na okraji Stockholmu první muzeum pod otevřeným nebem na světě. 

Z celé země sem bylo svezeno kolem sto padesáti lidových staveb, 
mezi nimi objekty svědčící o řemeslné dovednosti Švédů - kromě tradičních obytných domů 

například i sklářská huť, keramická dílna, kovárna a pekárna. 
Expozice zaujala širokou veřejnost. 

V celé Evropě začala vznikat podobná zařízení. 
Začalo se jim po švédském vzoru říkat skanzeny, 

protože Hazeliovo muzeum bylo zřízeno částečně na městských šancích, 
kterým se švédsky říká skanzeny.

Z knihy Milana Švihálka
Za svědky minulosti
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V adventním období roku 2017 
se v kostele svatého Františka Serafínského v Kněžmostě 

uskutečnila výstava betlémů, 
na níž jsme měli příležitost podívat se na historický betlém, 

který patří kněžmostskému kostelu  
už od dob první poloviny dvacátého století.

Tehdy nás napadlo, že tenhle nádherný objekt 
by mohl být po mnoho dalších let trvalou součástí našeho kostela. 

Nechtěli jsme, aby se betlém každý rok stavěl a po Třech králích opět rozebíral 
a uskladňoval někde v prostorách kostela. 

Na to se nám zdál příliš cennou historickou památkou. 
Představili jsme si, že bychom betlém mohli v našem kostele instalovat jako stálou expozici. 

Hned se nám také vybavilo vhodné místo. 
Tam, kde vstupní prostor kostela ústí do hlavní lodi, prolamují se do zdiva pod kůrem 

po obou stranách krásné architektonické prvky, impozantní niky. 
Právě tu vpravo od vchodu jsme chtěli využít. 

Vzhledem k tomu, že betlém má na šířku 195 cm a hluboký je 70 cm, 
připadala nám nika svými rozměry 200x100x329 cm pro náš projekt ideální.
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Abychom vůbec mohli začít, museli jsme především seznámit se svým úmyslem správce kostela. 
Vyhledali jsme tedy pana faráře Pavla Macha, 

který je děkanem Římskokatolické farnosti v Mnichově Hradišti 
a administrátorem dalších farností, 

mezi něž patří i Kněžmost s kostelem svatého Františka Serafínského. 
Pana faráře naše myšlenka nadchla a dal nám svolení k jejímu uskutečnění. 

Teď už nám tedy nic nebránilo projekt zahájit.

Nejprve jsme si celý prostor důkladně změřili.
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Podle rozměrů jsme vyrobili model niky v měřítku 1:5. 

   

Na zadní stěnu jsme vlepili malbu pozadí.
K tomu jsme použili andělský výjev z knihy o betlémech a trochu ho přizpůsobili.

                

Na řadu pak přišla otázka, co umístit do niky, aby celek působil harmonicky, 
aby z něho dýchala vánoční pohoda a abychom důstojně naplnili prostor, který jsme vybrali.

V jednom jsme měli naprosto jasno. 
Betlém se bude skládat ze dvou hlavních částí: 

z historického betlému našeho kostela a z městečka nad betlémem. 
A tím se dostáváme k jádru našeho nápadu.

Od začátku jsme totiž věděli, že tím městečkem bude Kněžmost, 
a nad betlémskou stájí se objeví budovy jeho náměstí, tak, jak vypadalo za první republiky.
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Pojďme si teď obě hlavní části představit. Začneme betlémem a jeho postavami.
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Dále se podíváme na celou betlémskou scénu.
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Zatímco nad historickým betlémem nebylo o čem přemýšlet, 
protože prostředí i postavy v něm byly jasně dané, 
při promýšlení městečka jsme se trochu zapotili. 

Chtěli jsme z kněžmostského náměstí zachytit co nejvíc budov z období první republiky, 
ale limitovala nás perspektiva a hlavně rozměry niky.  

Spojili jsme se tedy se Spolkem rodáků a přátel Kněžmostu 
a požádali je o dobové fotografie naší obce. 

Rodáci nám přinesli několik obrovských fotoalb, čímž nám práci zrovna neulehčili, 
protože skoro všechno se nám líbilo. 

Nakonec jsme rozhodovali vylučovací metodou. 
Na náměstí určitě umístíme kostel, radnici a školu.
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Základ jedné strany náměstí jsme tedy měli, teď už stačilo jen přidávat další budovy.
Od školy směrem k Žantovu jsme vybrali dům Josefa Dusila s jeho krámkem.

Máme ho na dvou dobově rozdílných fotografiích.

  

Od radnice vlevo následovalo Buriánkovo řeznictví a Hostinec U Zlaté hvězdy.

  

To byla jedna strana náměstí, tam jsme se měli čeho chytit. 

Druhá strana byla o něco složitější. 
Začali jsme přibližně od poloviny, v místech, kde stojí hostinec U Cerhů. 
Měli jsme k dispozici řadu fotografií, na kterých byl hostinec zachycený, 

my jsme ovšem chtěli budovu s původní pozdně barokní fasádou.
Tu jsme bohužel našli jen na jediné fotografii s maškarami v popředí. 

Ale s tím už se nějak popereme...
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Vlevo od hostince U Cerhů byla obecní váha a Maixnerův statek. 
Trochu nás zmátlo, že hostinec má dva vchody, jeden je na fotografii dobře vidět  

a druhý se skrývá za sochou svatého Jana Nepomuckého, která v té době na náměstí stála.  
Spolu s paní Květou Bartoňovou, vnučkou Cerhových, jsme trochu pátrali a zjistili jsme,  

že vchod, který zakrývá socha, je ve skutečnosti vstup do hostince a druhý, jasně viditelný,  
je obchod, kde se prodávaly výrobky z Červeného mlýna z Dolního Bousova.

Dál už to šlo jako po másle. 
Vpravo od Cerhů stála rozlehlá budova Hartmanova statku a vedle koloniál Jana Šimůnka.

   

Vlevo od Maixnerova statku postupujeme k zájezdní ubytovně pro koně a kočí, 
kde byl také mandl a zároveň policejní stanice.
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„Barvy, laky, fermeže, oleje, mazadla, vaseliny“ 
„Prodej mlýnských výrobků, kávy, čaje, cukru všeho druhu, koření“

„Přírodní vína, denatur. líh, hřebíky, prací stroje“
„Modní závod krejčovský“  

To jsou některá hesla z průčelí obchodního domu Josef Horák, 
který stál přímo naproti staré budově kněžmostské školy. 

My všichni dříve narození, kteří jsme do zdejší školy chodili, jsme ty nápisy znali nazpaměť.

To jsou tedy všechny budovy, které se nám do krajiny našeho betléma vešly. 
Od téhle chvíle jsme už dávali dohromady celou scénu. 

Prázdný model s výmalbou pozadí jsme měli. Hurá!

    

Jak je vidět, náš nápad se zalíbil i někomu dalšímu...

Měli jsme jasnou představu, co všechno by v betlému mělo být, 
a na řadu teď přišla nejobtížnější práce, totiž jak to všechno pěkně poskládat. 

Proto jsme si ve zvoleném měřítku vyrobili plošné makety všech součástí betléma, budov i postav, 
abychom je mohli umístit do dalšího modelu.

Terén v dolní části scény měl podle našeho plánu začínat na úrovni kostelní podlahy 
a pomalu stoupat k betlémské stáji. 

Za ní měl potom strměji směřovat až nahoru k městečku.
V téhle fázi příprav jsme si uvědomili, že sklon dolní části terénu by měl být mnohem povlovnější, 

abychom získali dostatek místa k rozestavění všech postav. 
Rozhodli jsme se, že terén vysuneme do prostoru před niku o celý metr 

a tak scénu podstatně prodloužíme 
a bočními terénními segmenty zároveň i trochu rozšíříme.
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V novém modelu jsme začali městečkem.

   

Pod něj jsme na mírně stoupající terén přidali historický betlém i další figury. 

Nakonec jsme doplnili postranní díly terénu se stromy a zvířaty.
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Pořád to ale nebylo ono. Chtělo to ruku výtvarníka. 
Základní rozvržení sice získá od nás, ale on celou scénu umělecky pojedná.

Oslovili jsme proto mladou výtvarnici Evu Zimovou, která už má za sebou několik výstav, 
ve svých dílech používá jako výchozí materiál nejčastěji kámen a textil a zabývá se také fotografi í. 

Někoho takového jsme potřebovali. 
A povedlo se...

Tohle byly její první skicy nového betlému.

   

Původní betlém má 19 postav a jak je patrné z fotografi í, 
na prostor, který jsme vybrali, by to bylo málo. 

Po větě pana faráře: „Děti mají rády, když jsou v betlémě slon a velbloud,“ 
k původním postavám samozřejmě přibyli slon a velbloud.k původním postavám samozřejmě přibyli slon a velbloud.

   

k původním postavám samozřejmě přibyli slon a velbloud.

Sama výtvarnice přidala nápad s muzikanty, kteří sestupují z městečka, 
aby u jesliček zahráli Ježíškovi.
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Betlém se nám pomalu začal objevovat před očima. 
A připadal nám čím dál hezčí.

Takhle vypadal model betléma v závěrečné fázi příprav.

Bylo třeba doladit ještě nějaké drobnosti, ale především vymyslet jeho zabezpečení, 
protože jsme chtěli, aby betlém i během větší části roku, kdy bude uložený, 

zůstal stále na jednom a témž místě. 
To znamenalo uzavřít niku mřížovou bránou. 

V rámci úspor jsme oslovili firmu, která se zabývá výrobou kovových plotů a bran. 
Její rozpočet byl sice zajímavý, ale pak jsme si uvědomili, 

že nikdo z nás a hlavně nikdo z budoucích generací 
by se nechtěl dívat na lacině působící prefabrikáty. 

Obrátili jsme se tedy na kováře, který už v našem kostele zhotovil vstupní mřížovou bránu. 
Pan Miloslav Čechlovský přijel, změřil si prostor a poslal několik návrhů.

      

          

Naše rozhodování vyhrála svou prostotou rovná varianta. 
Brána přejímá konstrukci, strukturu i všechny ozdobné prvky vstupní mříže  

za hlavními dveřmi kostela a dokonale ladí s prostorem niky.



19

Krátce řečeno, v tuhle chvíli jsme měli promyšlený betlém a bránu.

   

Takže všechno bylo připravené.
Ne, ne, nebylo.

Celý objekt jsme ještě museli přizpůsobit interiéru kostela.
Pozorný návštěvník si jistě všimne, že původní výmalba z roku 1843 je dvojbarevná. 

Základ tvoří bílá, ale vnitřní plochy architektonických prvků mají lehoučký zelený nádech.
Je to patrné také na dřevěných součástech vybavení kostela, 

totiž na hlavním a obou postranních oltářích, kde se barva zachovala nejlépe.
Všimněte si pozorně toho světlounce zeleného tónu 

ve zlatem olemovaných obdélnících, kterým se říká zrcátka.
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 Stejná barva je i na některých zdech uvnitř kostela, například v prostoru pod kůrem 
a také na vnitřních stěnách obou nik.

   

Tam ovšem podstatně zapracoval zub času a je vidět, 
že ani fotoaparát už nemohl věrně zachytit původní tón. 

Do našeho modelu jsme tedy použili barvu, 
která se nám zdála podobná.

Na samotnou bránu přimontujeme z vnitřní strany výplň v barvě niky, 
aby ruce příležitostného nenechavce betlém neznehodnotily. 

Po otevření brány vysuneme vozík s dolní částí terénu, 
doplníme boční díly a terén osadíme figurami. 

Betlém se pak zaskví v celé své nádheře.
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Zbývalo už jen vymyslet, kam figury umístíme, až se betlém bude zavírat. 
Napadlo nás, že spodní výsuvný terén by mohl být dutý. 

Tak bychom získali dostatečný úložný prostor.

      

   

Na druhém obrázku chybí spodní terén, který vidíme na dalším obrázku z druhé strany: 
v něm všechno potřebné uskladníme. 

Pro názornost jsme figury rozmístili jak na terén, tak do úložiště, 
je to ovšem stále stejná jediná sada.

Na obrázcích je model v měřítku 1:5 
a jeho postavy i budovy jsme zhotovili plošně. 

Představte si, že budou třírozměrné, 
celý betlém včetně oken budov bude osvětlený 

a celá scéna bude vysoká přes tři metry. 
Pozadí v lunetě bude ručně malované 

a uprostřed andělského nebe se bude vznášet kometa, 
která přivede k betlému všechny lidi dobré vůle.

Těšíme se, že se betlém stane nedílnou součástí obce Kněžmost 
a jejího adventního a vánočního času 

a snad i vyhledávanou turistickou atrakcí.
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Pro vás, kteří jste se rozhodli 
podpořit náš projekt finančním darem,

jsme připravili malou odměnu v podobě dárkového balení 
sádrových replik perníčků vytlačovaných do formy.

    

K tomu pamětní list s povídáním o výrobě těchto perníčků.

Zkrátka, za každou tisícikorunu 
jsme dárci věnovali jednu dárkovou sadu 

a pokud k tomu svolil, 
zapsali jsme ho do kroniky Kněžmostského betlému.
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V sobotu 22. září 2018 proběhl v kostele svatého Františka Serafínského slavnostní koncert, 
na kterém jsme projekt představili veřejnosti.

Zúčastnili se ho také farář, pan Pavel Mach, a starosta obce, pan Karel Hlávka;
oba přivítali naše snažení vlídnými slovy.

Na koncertě zpíval pěvecký sbor Charmone z Mnichova Hradiště,
promítali jsme krátký film o našem nápadu 

a poprvé jsme ukázali návštěvníkům model betlému.
Zájem veřejnosti byl veliký, hlavně ti dříve narození si zavzpomínali na mládí, 

když ve filmu viděli kněžmostské budovy, které odedávna znají.
Na uskutečnění projektu jsme jen na tomhle koncertě vybrali 4 360 Kč; 
někteří dárci se dali zapsat do seznamu, jiní přispěli jen tak do kasičky.
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Než uzavřeme rok 2018, přikládáme článek o našem projektu,
který vyšel v podzimním Zpravodaji obce Kněžmost, 

a novinový článek z MF Dnes.
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Začal nám rok 2019.

Všechny své spolupracovníky jsme poprosili, 
aby průběžně fotograficky dokumentovali práci na našem projektu,

abychom do téhle kroniky mohli neustále doplňovat nové informace.

První nám přišly fotografie z výroby a sestavování brány od pana Čechlovského.
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28

V letošním roce jsme se zabývali ještě jedním náročným úkolem, 
chtěli jsme totiž získat o historickém betlému, který patří našemu kostelu, co nejvíc informací. 

Máme několik kusých údajů o jeho původu i o době, kdy se do kostela dostal, 
ale všechno jsou to zprávy z ústního podání. 
Začali jsme tedy pátrat po faktech na papíře.

Především jsme si od pana faráře vypůjčili farní kroniku. 

Našli jsme tam pozoruhodný zápis o zřízení jesliček z roku 1875.
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Text jsme pro zajímavost a pro lepší čitelnost přepsali.

Nové jesličky
Jsa přítelem vánočních jesliček již hned z dob prvního mládí svého, v kterém
jsem je stavíval v domě nábožného otce mého v Turnově a kterých jsem pro

kostel na Klášteře pomocí obětovných dobrodinců zřídil, přál jsem sobě tím více
postaviti je v kostele Kněžmostském, jelikož původcem jich prvním jest již roku 1223 

František Serafínský. Aniž bych se komu v osadě o tom zmínil zavolal jsem
malíře p Vác. Ningra z M. Hradiště a truhláře Jos. Trnku z Kláštera a uradil se  

s nimi, jakby nejlepe daly se jesličky /kterých byli oba již pro kostel Klášterský dle mého 
návrhu vyhotovili/ na zdejší hlavní oltář upraviti. Když všechno v tajnosti bylo vymě-
řeno a umluveno přivezl jesličky ty konečně  právě v štědrý den po mši svaté A. Šulc 
chalupník ze Žantova a truhlář Trnka je sám po prve postavil. Po večeři štědrove-

černí spěchal jsem se sestrou svou Kateřinou která ruznobarevných lampiček z Turnova 
přivezla a s kostelníkem Slavíkem do kostela, abych zkoumal osvětlení potřebné k  
ozáření slavnostnímu „Narození Páně“. Konečně přišla doba půlnoční a věřící lid 

naplňoval hojně a četně prostory chrámové jsa radostně překvapen pohledem  
na zde nevidané znázornění unášejících slov:„Narodil se Kristus Pan - radujme se!“  

A já dívaje se při půlnoční mši svaté na to prostomilé Boží Jezulátko při zpěvu 
„Gloria in exelsis Deo!“ rozplýval jsem se v slzách radosti a díkučinění za tu milost  

že jsem s pomocí Boží a štědrých dobrodinců uzřel žadoucí uskutečnění davného  
přání svého představení spasodarného Betlema.

Jesličky sestávají ze třech na prkně malovaných osob svaté rodiny, na plátně
malovaného chléva a střechy. Malíř obdržel za svou práci a plátno 33 fl a truhlář 14 fl  

seč. = 47 fl.
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Na vysvětlenou jen poznamenáváme, že zlatý, jinak také zlatka, florin nebo gulden, 
byl tehdy v rakousko-uherské monarchii používanou jednotnou měnou;  

s trochou nadsázky můžeme říci, že to byl jakýsi předchůdce dnešního Eura. 
Na bankovkách se tiskl německý název Gulden, na mincích byl vyražený nápis Florin,

maďarský výraz Forint se používal na mincích i na bankovkách. 
Při přepočtu na ceny stříbra v roce 2017 by byla hodnota florinu přibližně 150 Kč, 

to znamená, že „malíř obdržel za svou práci a plátno“ v přepočtu asi 4 950 Kč, 
„a truhlář“ 2 100 Kč, „seč. =“, tedy sečteno 7 050 Kč.

Je pozoruhodné, že při úklidu kostela jsme dvoudílnou kulisu chléva a střechy, 
o které se kronika zmiňuje, patřičně omšelou skutečně našli, 

aniž bychom tehdy tušili cokoliv o jejím určení.
Teprve naše pozdější pátrání nám její původ a účel ozřejmilo.

Malba Svaté rodiny naproti tomu pravděpodobně nenávratně zmizela v propadlišti času
nebo v majetku neznámého nenechavce.

O našem kostelním betlému jsme ovšem v kronice neobjevili vůbec nic.

Obrátili jsme se tedy na naši výtvarnici Evu Zimovou, 
která připravovala prostorové uspořádání našeho betléma 

a při tom také opravovala poškozené historické figury, 
zda na jejich spodní straně není nějaký znak nebo symbol firmy, jež betlém vyrobila.

Eva sice na figurách nic nenašla, ale zanedlouho nám poslala fotografii knihy, 
která pojednává o českých a moravských betlémech. 

Po dlouhém shánění v antikvariátech jsme nakonec jeden výtisk získali.
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Když jsme knihu otevřeli, čekalo nás veliké překvapení: 
hned na prvních stranách je obrázek nám velmi dobře známé svaté rodiny.

   

Za pozornost určitě stojí, že uspořádání postav je stranově převrácené;
to ovšem naši radost, že jsme na cestě za odhalením historie našeho betléma 

objevili další stopu, nemůže umenšit.
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Autor knihy, Vladimír Vaclík, provází čtenáře historií kostelních betlémů na území  
dnešních Čech a Moravy od roku 1560 do roku, kdy kniha poprvé vyšla, totiž 1987. 

Postupně popisuje původ jesliček ve světě, první jesličky v Čechách v období baroka 
i rokokové deskové jesličky a dospívá až k josefínským reformám. 
Na tomhle místě čteme pro naše pátrání velmi zajímavou pasáž.

     K první velké „decimaci“ kostelních jeslí u nás došlo v období josefínských 
osvícenských reforem. Z hlediska kulturně-historického - v tomto případě  
mám na mysli především zkázu starých jesličkových souborů rokokových,  
pozdně barokních i starších - způsobily nenahraditelné škody.
     Z období posledních dvou desetiletí 18. věku - tedy krátce před vydáním 
nařízení, kterými byly rušeny mnohé poutní kostely a kláštery a ve zbývají- 
cích kostelech vánoční jesle zakázány jako církve nedůstojné dětské hračky 
- dochovaly se betlémy v církevním majetku jen vzácně. 

V další kapitole se autor zabývá vznikem tak zvaných uměleckých ústavů.

    Osvícenské reformy Josefa II., o nichž jsem se již zmínil, způsobily sice na 
nějaký čas, že jesličky z kostelů zmizely a jen někde byly nahrazeny obrazy  
narození Páně. Nejširší vrstvy obyvatel v českých zemích si však nedaly jeslič- 
ky jen tak vzít. Když lidé nenacházeli jesličky v kostele, začali si je stavět ve 
svých domovech. Pokud tedy josefínské zákazy počítaly s vymýcením tohoto 
vánočního obyčeje mezi lidem, minuly se s účinkem. A jak to už bývá, na- 
opak vydatně pomohly k jeho všeobecnému rozšíření.
     Josefínské zákazy kostelních jeslí měly však i následky sociální: sochaři, 
malíři, pozlacovači, štukatéři a „štafíři“ i další příslušníci uměleckých řemesel, 
kteří se až do vyhlášení reforem živili převážně zakázkami pro církevní objek- 
ty, náhle jeden po druhém ztráceli příležitost pro tyto instituce tvořit.   
Existenční pohroma je začala nutit, aby nabídli své služby světským zákazní-
kům, především bohatým měšťanům, a aby se ovšem chtě nechtě také přizpů- 
sobovali požadavkům těchto nových zákazníků, zejména pokud se týká vzhle- 
du jimi objednaných děl.
     Tak například v tomto přechodném období štukatéři, kteří se až dosud za- 
bývali téměř výlučně pracemi do kostelů, začali dělat tzv. medailonkové je- 
sličky, což byly betlémky složené z malých lisovaných, na zadní straně plo- 
chých figurek.
     V našich zemích byl přechod od církevních jeslí k řemeslnickým měšťan- 
ským rodinným betlémům charakterizován také novou tváří betlémů sestave- 
ných z ručně malovaných papírových figurek, o nichž se ještě zmíním.
     Po zmírnění či dokonce zapomenutí josefínských zákazů opět došlo k re- 
nesanci církevních jesliček a betlémů. A jak v předchozím mezidobí kostelní  
betlémy ovlivňovaly tvorbu řemeslníků a lidových tvůrců betlémů, tak nyní  
naopak tato poloprofesionální či dokonce vysloveně lidová tvorba začala už 
brzy po roce 1800 a později stále viditelněji ovlivňovat podobu nově pořizova- 
ných jesliček do kostelů.
     Neplatilo to ovšem pro všechny oblasti Čech a Moravy stejně. Zatím co 
v některých krajích bylo největším uspokojením ctižádosti lidových tvůrců 
betléma, aby jejich nejkrásnější dílo zdobilo kostel jejich vesnice nebo města, 
jinde duchovní správci dávali přednost zakázkám u řemeslných profesionálů.
     Obnovená poptávka po velkých betlémech, které by o vánocích opět věří- 
cím v kostele připomínaly betlémskou událost narození Krista, podnítila ně- 
kdejší řemeslné řezbáře k výrobě žádaných betlémských souborů. Mnozí  
z nich začali své řezbářské dílny nazývat uměleckými ústavy.
     S jejich působením na výzdobě kostelů a nyní i s vyřezáváním a obstarává- 
ním jesličkových figur se setkáváme již od půli 19. století až do čtyřicátých let 
našeho věku. Lze je zhruba zařadit do tří kategorií. První tvořili vyučení pro- 
fesionální řezbáři a řemeslní sochaři. Většinou jako majitelé firmy buď sami 
nebo se svými syny či bratry nabízeli do kostelů řemeslné dobře vyřezávané fi- 
gury. Až na malé vyjímky dodržovali církevně požadované schéma v složení  
figur, v jejich gestech i v liturgických barvách oblečení.
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V poznámce k textu vysvětluje autor tradiční barevné ladění:

Pro polychromii figurky Ježíška se mělo užít barvy bílé a zlaté; u P. Marie barvy 
červené pro šat, modré pro plášť, bílé a stříbrné na závoj; u sv. Josefa barvy 
žluté pro šat, modré nebo hnědé pro plášť. Pastýři měli být omalováni zeleně  
a hnědě, andělé bíle a zlatě, Cherubín modře a Serafín červeně. 

A pokračuje ve výkladu:

Celkovou kompozici příliš nerozmělňovali přidáváním figurek, které by do této 
skladby přespříliš vnášely světský živel.
     Jak je možné doložit z různých dochovaných souborů těchto uměleckých 
ústavů, jsou si figury jednotlivých kolekcí téhož výrobce v kompozici, ve výra- 
zu tváří, v oblečení i v barevnosti velmi podobné a soubory se liší spíš velikos- 
tí a počtem figur, a to podle finančních možností objednávajících farních  
úřadů. Přesto byli mezi příslušníky první generace tzv. uměleckých ústavů  
u nás i skutečně nadaní řezbáři, jejichž práce jsou světly v šedi pozdějších po- 
losériových i sériových výrobků.
     Druhou skupinu této první generace tzv. uměleckých ústavů lze charakteri- 
zovat tím, že se zaměřila zcela záměrně na sériovou produkci betlémských fi-
gurek a vlastně celých betlémských souborů. Firma si zpravidla opatřila od 
profesionálního řezbáře originály figur, z nichž se pořídily odlitky v sádře ne- 
bo se modelovaly kopie z hrnčířské hlíny, které po vysušení a vypálení bylo  
třeba jen pestře obarvit. Tyto betlémy doslova zaplavovaly české a moravské  
kostely a o vánocích se tam s nimi setkáváme doposud.
     Do třetí skupiny bych řadil obchodníky s betlémy, kteří většinou betlém- 
ské soubory kupovali od poloprofesionálních tvůrců nebo od menších výrob- 
ců sádrových a hliněných betlémů. (...) Je třeba vědět, že tyto „firmy“ tvořili 
často jeden nebo dva lidé. Tyto drobné podniky se tak podobaly  
oněm prvním uměleckým ústavům i s tím, že u nich často objevíme  
s potěšením originální tvůrčí prvky.

Velice nás zaujaly následující odstavce:

     Zatím co obrazy, oltáře a sochařská díla starých uznávaných mistrů byly  
v chrámech vždycky předmětem stálé péče a ošetřování, jesličky daleko snáze 
podléhaly „zubu času“; mimo jiné i proto, poněvadž při jejich každoročním 
stavění a opětovném skládání i nevhodném skladování v bednách nebo ve  
vlhku sakristií docházelo u nich k častému mechanickému poškozování,  
k oprýskávání polychromie atd. Během vystavování na veřejnosti se v nepo- 
slední řadě figurky též ztrácely.
     Kostelní betlémy ve většině případů nepřečkaly víc jak jednu, nanejvýše  
dvě generace, a tak právě na přelomu 19. a 20. století přicházela doba, kdy  
staré jesličky pořízené po josefínských zákazech dosluhovaly a bylo je třeba  
nahradit novými.

To je přesně ten důvod, proč chceme v kostele instalovat náš betlém 
jako stálou expozici se všemi prvky zabezpečení.

     Druhé skupině v první generaci tzv. uměleckých ústavů musíme přiznat  
jistou skromnost v tom, že se nevydávali její příslušníci za umělecké výrobce. 
Vyhovovali požadavkům objednatelů co do skladby i vzhledu jednotlivých fi-
gur. Jejich výrobky mohly objednat duchovní správy i chudších farností. Z ry- 
ze církevního hlediska své poslání plnily zcela dobře a menší či větší míra  
šablonovitosti zřejmě nebyla v očích objednavatelů věci na závadu. Avšak i ta- 
dy byly mezi výrobci těchto lisovaných figur z terakoty a ze sádrové směsi  
značné kvalitativní rozdíly.



34

     V této kategorii sériové výroby hliněných jesličkových figur bylo na dobré 
úrovni chrámové družstvo v Pelhřimově, o jehož tvorbě máme doklady z do- 
sud dochovaných souborů v kostele v Cerekvici nad Loučnou na Svitavsku  
a dále v kostelech ve Chvojnově Nové Včelnici, v Jarošově nad Nežárkou  
a v Strmilově, v Hertvíkově a v Nové Cerekvi - vesměs na Pelhřimovsku, ale  
i v kostelech ve vzdálenějších krajích, např. v Suché u Hradce Králové. Betlé- 
mů ze sériové výroby pelhřimovského družstva je ovšem mnohem více. Pro-
dukci lze odhadnout na několik set souborů. V druhém oddílu této knihy  
v přehledu cituji údaje duchovních správ o betlémech v jednotlivých koste- 
lech. Pokud tyto hliněné betlémy pocházejí z období třicátých let a později,  
aniž je uveden výrobce, pak lze téměř u všech těchto souborů předpokládat,  
že jde o betlémy z dílen pelhřimovského družstva.
     První umělecké předlohy, z nichž byly kopírovány hliněné nebo snad i sád- 
rové odlitky figur, zhotovil pro toto družstvo sochař Václav Andrés z Prahy.

Ze srovnání figur na fotografiích, které provázejí tenhle text, 
a figur našeho betléma vysvítá dostatečně jasně, kdo je autorem jejich předloh.

      

Uspořádání některých figur je v porovnání s naším betlémem stranově převrácené, 
to už jsme si řekli, a také stříška a pozadí jsou v obou případech odlišné,

chybí například i postavy anděla a tří králů, 
nicméně o původu našeho betléma nemůže být pochyb.
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Nakonec jsme si nechali ještě jeden důkaz, dalo by se říci kardinální, 
že náš betlém je dílem sochaře Václava Andrése.

     Kolekce hliněných figur podle Andrésovy předlohy se dobře pozná zejmé- 
na podle „přídavných“ figur, jako je např. dvojice objímajících se dětí a ko- 
nečně třeba i pastýř v rozmáchlém postoji, kterým připomíná diskobola.

A tady je máme!

   

Za zmínku stojí, že tentýž „pastýř v rozmáchlém postoji“
je v knize zachycený na samostatném obrázku, 

ovšem právě ona „diskobolovská“ paže mu chybí, 
patrně proto, aby celá stránka graficky nepřepadla ve směru jeho gesta.

Můžeme se tedy domnívat, že návrhy na figury našeho betlému vznikly 
někdy ve třicátých letech dvacátého století 

v ateliéru sochaře Václava Andrése v Praze na Vinohradech
a že betlém byl vyrobený přibližně ve stejné době v chrámovém družstvu v Pelhřimově.

Stále ovšem nevíme, jak se betlém dostal 
do kněžmostského kostela svatého Františka Serafínského.

Druhý oddíl knihy tvoří přehled betlémů 
v kostelích českých a moravských měst a obcí,
sestavený podle dotazníku, který autor rozeslal 

všem římskokatolickým farním zprávám v roce 1987. 
Kněžmost ani jiné blízké místo jsme v soupisu nenašli, 

možná také proto, že, jak píše autor, 
některé odpovědi na jeho dotazník buď nepřišly včas, 

nebo nepřišly vůbec.
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O okolnostech vzniku svého díla ostatně autor poznamenává:

Zpracování terénního materiálu pro tuto knihu se dělo v letech skrytého  
i zcela otevřeného potlačování náboženského života v naší vlasti. Přesto větši- 
na dotázaných kněží mě v mé práci podpořila, a to mnohdy tak upřímně  
a přátelsky, že na vzájemnou korespondenci s nimi z té doby budu navždy  
s dojetím a s vděčností vzpomínat.

Rozlučme se s knihou Vladimíra Vaclíka výňatkem z kapitoly, 
kterou autor nazval Poslové Vánoc.

     V poslední době i do oblasti chrámových betlémů pronikla technika: betlé- 
my jsou „oživovány“ světelnými efekty na způsob tzv. „barevné hudby“. Je- 
jich vystavování bývá pro diváky doprovázeno vánoční hudbou a koledami  
z magnetofonového záznamu. V západních zemích jsou dokonce moderní be- 
tlémy, jejichž figurky se pohybují podle příkazů z dálkového ovladače.
     Domnívám se však, že vnější efekty a divy techniky by neměly být hlavní- 
mi atributy našich betlémů. Mnohokrát jsem viděl obdivovat zcela prosté be- 
tlémky. Právě z nich vyzařovala hluboká víra jejich tvůrců i jejich sociální  
cítění nejjasněji. Lidé před nimi stáli tišší a zamyšlení. Ti dospělí a staří ve 
vzpomínkách na dětství, ti mladší podmaněni zvláštním kouzlem. Kouzlem, 
kterým právě o vánocích působí betlémy na lidi bez rozdílu světového názo- 
ru, ras a národností jako symboly všelidské tužby po pokoji a míru na zemi  
pro všechny lidi dobré vůle. 

Nezbývá tedy, než pátrat dál.
Snad se nám podaří objevit v tomhle příběhu, 

který se rozvinul z jednoduchého nápadu,
jak vrátit betlém zpátky do našeho kostela, 

nové stopy.
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Následují další fotografie z výroby brány od pana Čechlovského.
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Instalaci betléma do našeho kostela jsme připravovali už víc než rok,
a jak jsme se neustále pohybovali v blízkosti obou nik pod kůrem, 

napadlo nás, že betlémská scéna v první nice, která se vztahuje k období Adventu a Vánoc, 
by mohla mít svůj přirozený protějšek ve velikonočním Božím hrobě, umístěném do druhé niky.

Symbolické zpodobnění místa, kde byl pohřbený Ježíš Kristus,  
se totiž v chrámech a kostelích staví po dlouhá léta

a také Kněžmost měl svůj Boží hrob, 
zřízený před mnoha lety v nevelké místnůstce 

bezprostředně za hlavním vchodem vlevo.

   

Na fotografii vidíme zatemněný prostor s instalací Božího hrobu 
v nepříliš výhodném provizorním osvětlení technickým svítidlem, 

umístěným na spodním dílu konstrukce,
protože původně osazené žárovky dávno podlehly zubu času

a elektřina v místnosti už léta nefungovala.

Abychom se o kněžmostské instalaci dozvěděli víc,
zapátrali jsme znovu ve farní kronice.

Našli jsme tři záznamy.
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Zápis z roku 1844 je sice krasopisný, jenže díky písmu, které jeho autor použil, 
také velmi špatně čitelný. Vyplývá z něj, že

paní Alžběta, manželka pana Václava (?) Mičoláše (?) čp. 47 z Kněžmosta
podnítila zhotovení Božího hrobu vlevo za hlavním vchodem, 

a že v nově vymalované místnosti byl postavený oltář s Ježíšem na kříži. 
Ačkoli byla přítomnost ukřižovaného Krista v Božím hrobě přinejmenším podivná,
k velikonočním modlitbám sloužil prostor v původním uspořádání přes třicet let.

O provedených změnách svědčí následující zápis z roku 1875.

 

Místnost za hlavními dvéřmi v levo nazvana byla „Boží hrob“, ač tím nebyla v skutku
proto, že „tělo Paně“ viselo na kříži. Dal jsem tehdy sejmouti dolu s kříže Pána Krista, 
ruce rozpjaté složiti k boku, a mrtvolu Páně uložiti v napodobněný hrob pod oltářem,

znova šedou, skálovou barvou natřeným. Práci tu dle návodu mého provedl zdejší truhlář 
Ječný.
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Třetí zápis v kronice z roku 1913 dokládá po dalších třiceti osmi letech
zřízení nového Božího hrobu.

O velkonocích dán byl do kostela nový Boží Hrob na místě starého nevkusného
a sice umělecký v podobě skály s umělou sochou Kristovou. Zhotoven od Bedřicha 

Mudrocha v Praze II Riegrovo nám v ceně 300 K; zaplatil farář ze svého.

V tomhle tvaru zůstal Boží hrob až do našich dnů.
My bychom ho v jeho podobě z roku 1913 také rádi zachovali,

ale spolu s panem farářem jsme došli k názoru,
že po sto šesti letech bychom měli provést nezbytné opravy,

a při té příležitosti možná také obměnit místo expozice i její scenérii,
aby tenhle významný prvek našeho kostela získal na přitažlivosti.

Mimochodem, věděli jste, že Ježíš byl pohřbený v hrobě, 
který původně patřil Josefovi z Arimatie?

Byl vytesaný do skály v zahradě blízko popraviště, kde byl Ježíš ukřižovaný.
 Josef si od Piláta vyžádal Ježíšovo tělo, ošetřil je vonnými mastmi, 

zabalil do plátna a uložil do hrobu. 
Vchod, uzavřený balvanem, nechal Pilát zapečetit a strážit vojáky, 

aby Ježíšovým příznivcům zabránil tělo odnést a pak roznášet lživou zvěst o jeho vzkříšení. 
To se ovšem Pilát přepočítal, protože v neděli našli příchozí hrob otevřený a prázdný. 

Uvnitř zůstalo jen plátno, ve kterém bylo původně zabalené Ježíšovo tělo. 
Příchozím se zjevila dvojice andělů, kteří jim zvěstovali Ježíšovo vzkříšení. 

Tolik z evangelia a z vyprávění pana faráře Macha. 
Doufejme, že náš prostorový obraz se tomuhle příběhu co nejvíc přiblíží.
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Začátkem roku 2019 jsme se vrhli do práce.
Opět tedy začalo stěhování, uklízení, měření, kreslení a modelování.

      

      

Jak je vidět z fotografií, 106 let se na stavu zařízení Božího hrobu zjevně podepsalo. 
Vlhký a nevětraný prostor byl příčinou hniloby dřeva, 

která je patrná zejména na zadní straně největší, spodní části celé konstrukce. 
Celková stavba je však „na svůj věk“ poměrně zachovalá.

Sestavu jsme rozložili na jednotlivé části, 
které jsme v prostoru před nikou, do níž jsme chtěli Boží hrob umístit, 

fotograficky zdokumentovali a důkladně proměřili. 
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Výsledky měření jsme zanesli do výkresů.
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Zbývalo ještě navrhnout pozadí niky. 
Po poradě s panem farářem na něm měla být krajina s pahorkem Golgotou, 

kde bylo popraviště se třemi kříži, a v dáli možná město Jeruzalém.

Návrh pozadí pan farář přijal a my jsme mohli vytvořit model. 
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Pan farář přišel dokonce po shlédnutí modelu s myšlenkou dvou římských vojáků, 
kteří bývají vypodobnění na obrazech starých mistrů, 

jak střeží hrob Ježíše Krista. 
Dvě takové na dřevě malované figury má pan farář v depozitáři a slíbil, 
že do nové instalace Božího hrobu v kněžmostském kostele je věnuje. 

Tohle jsou obě figury, ještě v prostoru, kde byly provizorně umístěné.

S nápadem využití druhé niky přišel přirozeně i praktický požadavek jejího zabezpečení.
Už z pouhého pohledu od oltářů směrem k hlavnímu vstupu do kostela se řešení samo nabízelo:

také druhou niku osadíme stejnou branou jako první 
a podpoříme tím výsledný dojem dokonalé symetrie.

Bránu zabezpečíme stejným způsobem jako u betlému. 
Na mříž namontujeme desku, jejíž vnější část potáhneme látkou, 
polepíme tapetou nebo pokryjeme malbou s vhodným motivem. 
Náš model zatím využívá rastr, který nabízí počítačový program.

Na vnitřních stěnách brány bude pokračovat malovaná scéna niky.
Tam také umístíme oba římské vojáky.
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Zbývalo už jen oznámit panu Čechlovskému, 
že bude vyrábět ne jednu, ale hned dvě brány.

Ten s naším nápadem rád souhlasil.

Na následujících fotografiích se podívejte 
na několik dalších detailů modelu Božího hrobu.
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Jakmile se trochu oteplilo, požádali jsme firmu Herngroup CZ, s. r. o., 
kterou vede rodák z Kněžmosta, pan ing. Libor Nikodem, 
aby nám pomohla se zednickými pracemi na obou nikách.

Během několika dnů jsme měli niky nově opravené a vyštukované. 
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Mezitím jsme hojně navštěvovali archív města Mladá Boleslav, 
abychom našli další informace o budovách, které máme v plánu instalovat do našeho betlému, 

nebo ještě lépe jejich fotografie. 
Zatím máme k dispozici jenom několik snímků od Spolku rodáků a přátel Kněžmostu, 

kteří tak obdivuhodným způsobem opatrují dobové fotografie jako připomínku minulých časů.
Mnohdy je pro nás u konkrétního objektu dostupný jen jediný záběr, 

takže jsme trochu doufali, že nás archív zahltí nepřeberným množstvím 
starých dobových fotografií a stavebních plánů z dob první republiky. 

Zahlcení jsme byli, ale fotkami kombajnérů, bývalé Státní traktorové stanice Kněžmost, 
snímky ze stavby budovy JZD a podobnými skvosty.

Když jsme se ovšem prokousali do dob začátku minulého a konce předminulého století, 
začaly se před námi vynořovat doslova poklady; 

ani tentokrát ovšem ne takové, jaké jsme si představovali. 
Nakonec jsme se rozhodli, že aspoň některé do naší kroniky použijeme.

Předně jsme zajásali, když jsme v obecní kronice objevili 
článek o zřízení Božího hrobu v roce 1844. 

A dokonce čitelný!
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Boží hrob.
Roku 1844, čtrnacte dni před Pašiowým tydnem, s puwodem po-
ňuknutím a wedením Pani Alžběty Mikolašowe, manželky Wacla-

wa Mikolaše, Čís. sep. 47, mestiana Knežmostského, usjednotily se
manželky Knežmostské, wubec společně, a umluwyli se, aby, v ko-
murce kostelni, pro nastawajicy čas připomináni bolestného umu-

čeni Paně, w jejich Chramu Páně, Boží hrob k pohodlnějšímu uctě-
ni, a rozjimani hořkého Umučeni Krysta Ježise, wystavěli a spuso-

byli. A protož w nasledku tohoto usjednoceni, se přípravy
k Božímu hrobu potřebné, a k oslaweni tehož, přiměřene, se čini-

ly. Nejprwé se uzawřelo aby stěny, té Komurky s barwami
se natřeli, a Oltař, předstawujicy Horu Kalwariji, aby se spuso-

byl, potom se také umínilo aby k zelenému Čtwrtku k wečeru,
ona w Zahradě Getsemanské pro naše spaseni, konaná Modlitba se

předstawyla. Toto wywedeni této práce a předstaweni tajem-
stwi hořkeho Umučeni Spasytele našeho Krysta Ježíše, jest od o-

ných Panni manželek, Janu Koločowi maliři bydlicymu v Kněžmo-
ste a rozeného z Nowé Wsy u Bakova, odewzdáno. Kteryžto také

jak tento kratičky čas, k te prácy postačoval, a jak možnost nabož-
ných sousedek poukazowala k spokojenosti Kněžmostských obywatelu

tuto pracy wykonal.
Zapraweni tohoto k tomu cyli činěného nákladu, se, sousedky

Kněžmostské, tak jakž každa dobrowolně chtěla s swýmy Dárky do-
hromady složily, a tuto učiněnau Weylohu zaprawyli.

Nejwíce na tuto Weylohu obětowala Pani Alžběta Mikolašova kte-
ra také o spusobeni tehož nejwíce pečowala. P. Ján Knobloch, obchod-

ník w Kněžmoste Čís: č. 7. welkau častku barew k tomu darowal.
Ten zde zavěšeny dřeweny Krucifixus jest z obecního duchodu obce
mestecka Kněžmosta sjednan, jest zhotowen od p. Bubaka řezbaře

z Mladé Boleslawi, koštowal 10 zl. stříbra. w roku 1843.

Dále jsme objevili stavební plány na adaptaci radnice, 
na stavbu domu pana Antonína Kočího, 

na adaptaci domu pro prodejnu Baťa, plány cihelny,
různé žádosti a další dokumenty. 

Některé z nich pro zajímavost přikládáme.
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Po důkladném průzkumu mladoboleslavského archívu jsme tedy zjistili, 
že se musíme spolehnout jenom na to, co máme od kněžmostských Rodáků. 

Chtěli bychom jim poděkovat za spolupráci 
a vyslovit jim opravdový dík a obdiv za to, 

jak se o všechny ty poklady starají.
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Práci na modelech domů jsme zahájili radnicí. 
Zdálo se nám, že tenhle objekt s jednoduchou fasádou bude pro začátek nejlepší. 

Ze všeho nejdřív jsme museli vymyslet, jakým způsobem budeme vybrané domy modelovat. 
Dalo to spoustu dumání, ale jednoho rána jsme se probudili 

a věděli jsme, co máme dělat a jak to máme dělat: 
nápad byl na světě. 

Aby model získal potřebnou plastičnost, 
vymysleli jsme techniku vrstvení jednotlivých prvků fasády na sebe.

Podívejte se na naše začátky:
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Stejným způsobem jsme pak vytvářeli i další domy.
 

Ještě několik slov k počtu budov, které se v našem betlému nakonec objeví.
Na začátku kroniky i ve fimu, který jsme o projektu natočili, jste si mohli spočítat, 

že jsme do betlému naplánovali celkem dvanáct domů. 
Jenomže když jsme do prvotního modelu umísťovali ploché fotky, 

vešlo se jich mnohem víc, než když jsme vedle sebe začali stavět jednotlivé prostorové modely. 
Použili jsme opět vylučovací metodu a vybrali jsme domy, 

které jsou pro naše náměstí a Kněžmost vůbec důležité. 
Ozdobou náměstíčka jsou budovy radnice, kostela a hostince u Cerhů; 

nesmí chybět škola a potom budovy, které už neexistují a přece stojí za připomenutí: 
Hartmanův statek, velice krásná dekorativní ozdoba někdejšího náměstí, 

a Maixnerův statek s hostincem U hroznu. 
Mimochodem, tenhle název jsme slyšeli poprvé, ale máme ho z důvěryhodných zdrojů: 

když jsme hledali nějaké fotografie, zabrousili jsme do digitálního archívu Památkového ústavu. 
Protože stará budova Maixnerova statku se z důvodu 

nové výstavby kanceláří a jídelny JZD musela zbourat, 
bylo třeba ji také vyjmout z evidence památkově chráněných objektů. 

Tak jsme našli fotku zchátralého stavení, 
pod níž bylo v popisce napsáno: Dům U hroznu.
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Jistě nemusíme znovu zdůrazňovat, proč je součástí betléma dům Josefa Horáka. 
Předně ho znají ti, kteří navštěvovali starou školní budovu, 

a pak, když jsme dávali dohromady všechna ta stavení, uvědomovali jsme si stále víc a víc, 
že Kněžmost musel být v dobách první republiky nádherné městečko, 

které mělo čtyři hostince, řeznictví, veliký obchodní dům s krejčovským salonem, 
několik malých koloniálů i prodejnu firmy Baťa se správkárnou obuvi.

Až budete tuhle kroniku číst, možná, že zatoužíte, stejně jako my,
vrátit se aspoň na chvíli do dob dávno minulých. 

Važme si všech, kdo se zabývají historií, vždyť jednou bude historií i naše dětství 
a jistě oceníme možnost vrátit do něj i tímhle způsobem.

Fotografie všech budov, o kterých byla řeč, máme na začátku kroniky, 
teď si představíme jednotlivé domy už jako modely. 

První návrhy jsme kreslili neuměle od ruky.

      

      

      
 

Kresbám musel dát přesnou formu grafik 
se zkušenostmi s navrhováním podobných modelů. 

Na tuhle práci se nám podařilo získat firmu Z-Art z Frýdku-Místku, 
kterou vede grafik Zdeněk Čechal.

Zpracované návrhy jsme nalepili na materiál, jemuž se říká Kapa Line 
a který používají k výrobě modelů architekti.

Jednotlivé díly jsme pak pomocí speciálního skalpelu vyřezali a slepili.

Posuďte sami, jak vypadají domy „na nečisto“.
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Stojí za zmínku, že ač jsou modely z čistě bílého materiálu,
jeví se některé jejich plochy jako namodralé nebo nazelenalé.

Tahle barevná odlišnost je daná světelnými podmínkami 
při fotografování v exteriéru.

Po sestavení modelu jsme zjišťovali, jestli do sebe všechny části zapadají tak, jak mají. 
Pokud to tak bylo, požádali jsme grafika o přeformování dat do počítačového programu. 

Data zase jiná firma, tentokrát Poháry Viléma Spielmanna z Mladé Boleslavi, 
vložila do stroje na laserové gravírování, 

který vyřezal finální části k sestavení modelu.

Takhle vypadá téměř konečná podoba radnice po gravírování a složení. 
Věžní kopuli i barevný kabát modelu dotvoří naše výtvarnice.
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Když už jsme se o ní zmínili, Eva nám v době, kdy jsme se věnovali modelům, 
poslala fotografii, která nás upřímně pobavila.

Pod obrázkem byl text: 
„Už se těším, až budu zase dělat malé figurky…“

Zároveň nás potěšily její další záběry, které dokládají, jak vytváří nové figury do betléma,  
a jak opravuje a zaformovává historické figury pro případ, že by se znovu odlévaly.

   



59
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Teď se vrátíme k Božímu hrobu. 
Při rozebírání na jednotlivé díly jsme si na spodní straně podstavce všimli nepatrné cedulky,

kterou vidíme na první fotografii vzhůru nohama, na druhé fotografii zvětšenou.

Už jsme si řekli, že pan „Bedřich Mudroch z Prahy II, Riegrova náměstí“ 
zhotovil podle farní kroniky v roce 1913 nový Boží hrob do našeho kostela, 

a jak je patrné z fotografií jednotlivých dílů, 
zřejmě z důvodu snadnější přepravy mu dal podobu jakési skládačky. 

Nalezená cedulka napovídá, že celou skládačku poslal vlakem 
Císařsko-královských státních drah z Prahy, nádraží Franze Josefa, 

do Kněžmosta, tehdy Fürstenbrücku, přes nádraží Bakov. 
V kostele pak skládačku přesně podle návodu složili.
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Následující fotografie dokumentují, jak se nám podařilo zrenovovat destičku s nápisem INRI, 
tedy Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Ježíš Nazaretský, král židovský, 

tradičně umístěnou nahoře na kříži, 
nebo opravit a pozlatit monstranci z vrcholu jeskyně.
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Horní část konstrukce Božího hrobu byla v takovém stavu, 
že jsme museli použít měkký bílý tmel a skoro celou ji vyspravit kytováním.

   

   

Na jednom z římských vojáků se podepsala někdejší oprava 
ulomeného kopí s chybějícím uzlem střapce, 
která spočívala v umístění dřevěné destičky, 

připevněné bez velkých okolků několika obřími hřebíky. 
Chybějící část jsme museli nahradit dubovým hranolem 
a nově vymodelovat konec kopí, uzel a začátek střapce. 

Samozřejmostí pak bylo napustit obě figury vojáků přípravkem proti červotočům 
a celé je vyztužit dubovými latěmi přichycenými týbly.

Závěrem prošly obě figury barevnou korekcí.
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Impozantní kříž, vztyčený nad jeskyní Božího hrobu, byl ve velice zbědovaném stavu. 
Mastná černá barva, kterou byl natřený, ještě po tolika letech nepříjemně ulpívala na rukou 

a červotoči měli dostatek času, aby si v něm udělali cestičky všemi směry.
Barvu jsme na všech plochách kříže obrousili, kříž jsme napustili přípravkem na napadené dřevo 

a speciální hmotou jsme vyplnili hmyzí cestičky. 
Nakonec jsme památku nově natřeli.

   

A ještě jedna zajímavost. 
Při práci jsme si na kříži všimli zaslepených děr 

po hřebech ukřižovaného Krista. 
Myslíme si proto, že jde o původní kříž, 

který v roce 1843 vyrobil pan Bubák z Mladé Boleslavi, 
a který byl zaplacený „z obecního důchodu obce městečka Kněžmosta“

a „koštoval 10 zl. stříbra“; 
v přepočtu tedy asi 1 500 Kč.
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Jak už jsme řekli, celou místnost, kde byl Boží hrob původně postavený, jsme vyprázdnili a uklidili, 
a v té době nás napadlo, že bychom tam mohli udělat malou výstavku o tom, 

co už se v projektu povedlo. 
Do místnosti jsme zavedli elektřinu, vyštukovali ji a vymalovali.
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Konečně bylo všechno hotové a v červnu jsme mohli pozvat návštěvníky na výstavku.
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Asi v polovině května se k nám dostala informace, že Nadační fond Škoda Auto vyhlašuje 
spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti grantovou výzvu, 

která by se mohla vztahovat i na náš projekt. 
Navštívili jsme tedy seminář pro účastníky výzvy (sešlo se na něm asi 35 žadatelů), 

vyplnili jsme přihláškový formulář a podali si žádost. 
Do termínu 12. června přišlo 53 žádostí, z nichž vybrala porota 21 projektů

s finanční podporou ve výši 1 550 066 Kč. 
Náš projekt mezi vybranými bohužel nebyl, ale zároveň jsme se dozvěděli, 

že koncem léta bude vyhlášené druhé kolo výzvy.
Řekli jsme si, že by to pro nás mohla být další příležitost.

Na prázdniny jsme si dali jediný úkol: kompletně dokončit restaurování všech dílů Božího hrobu
a vymyslet osvětlení tohoto prostoru, aby nově opravené prvky patřičně vynikly.
Po renovaci kříže, monstrance, horního dílu konstrukce jeskyně a figur vojáků

zbývalo opravit spodní část Božího hrobu 
i oba anděly klečící po stranách monstrance na vrcholu jeskyně

a za pomoci kamaráda restaurátora barevně scelit všechny části téhle památky.

Bohužel i spodní část Božího hrobu zaznamenala zkázu časem.
Poškození přední strany nebylo oproti hornímu dílu tak značné, 

zub času nejvíc poznamenal zadní část, která byla místy prohnilá. 
Hloubku celého dílu jsme proto museli zmenšit o 10 cm. 

Na fotografiích je patrná i nově vyrobená zadní stěna.
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Příliš se nám nelíbila původní výmalba vnitřního prostoru spodní části, 
byla to jakási tmavá hnědočervená barva, která navíc na některých místech působila dojmem, 

jako by tam někdo rozlil inkoust. 
Dostali jsme nápad na jiné řešení, chtěli jsme totiž celou vnitřní část pokrýt vhodnou látkou. 

Nápad jsme konzultovali s panem farářem a ten přišel s návrhem použít výrobek firmy 
Hedva Český Brokát z Rýmařova. 

Protože Boží hrob se uplatňuje o Velikonocích, 
ptali jsme se pana faráře, jaká barva je pro tyhle svátky typická. 

Odpověď zněla: fialová.
Objednali jsme raději několik vzorků, abychom se na vlastní oči přesvědčili,

že zvolený vzhled bude ten pravý.

    

Ve výběru zvítězil brokát s ornamentem fialových křížů na černém podkladu.
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Figury andělů podstoupily stejnou opravu 
jako všechny části Božího hrobu před nimi. 

Praskliny jsme museli obrousit a vykytovat měkkým tmelem, 
opět obrousit a pečlivě obnovit souvislost barevného nátěru.

Tohle jsou figury v původním stavu.

    

    

A takhle vypadají andělé po renovaci.

    



71

Při opravách Božího hrobu jsme si uvědomili, že podlahu v nikách 
tvoří vlastně naskládané cihly, které jsou působením času patřičně prošlapané, 

a že bude nutné plochu nějak vyrovnat. 
Požádali jsme truhláře z mnichovohradišťské fary, pana Palečka, aby nám nařezal prkna. 

Ta jsme ohoblovali a slepili, napustili přípravkem proti červotočům 
a natřeli stejnou základní barvou, jakou má celá konstrukce.

    

    

Pak bylo třeba potáhnout spodní plochu vnitřní části jeskyně vybraným brokátem.
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Na řadu přišly i boční stěny a zadní plocha.
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Už jsme se zmínili na jiném místě, že příprava a realizace uspořádání obou nik, 
jak pro Boží hrob, tak pro betlém, běžela od začátku letošního roku ruku v ruce. 

Jednou z věcí, kterým jsme se o prázdninách také věnovali, byla vnitřní část modelu kostela. 
K tomu nás inspirovaly malby našeho kamaráda Jirky Lodeho z Turnova, 

který se přijel podívat, jak pokračujeme s projektem, 
a přivezl nám několik obrázků našeho kostela a jeho interiéru,

a také sochy Panny Marie před kostelem, 
stejně jako sochy svatého Jana Nepomuckého, 

která kdysi stála naměstí a také se objeví v našem betlémě.
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Model kostela, dominanty kněžmostského náměstí, je poměrně rozměrný.
Má proto i patřičně velká postranní okna a není těžké si představit, 

že z příhodné vzdálenosti jimi bude dobře vidět dovnitř.

   

Zauvažovali jsme, že kostel by mohl být jediný objekt našeho betléma, 
který překvapí také svým interiérem.
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Jirka nelenil, vyfotil si prostory kostela a začal posílat obrázky.

    

Právě poslední obrázek nám vnuknul nápad, že by na kazatelně mohl stát pan farář Pavel Mach. 
Tak bychom dalším generacím podali jasný důkaz o tom, 

kdo že byl v době vzniku našeho projektu admistrátorem naší farnosti.
Požádali jsme pana faráře, aby přijel do kostela, a v patřičném úboru vystoupil na kazatelnu.

Pomocí počítačové grafiky pak už jen stačilo vložit fotografii do kresby.

    

Tady je připravený celý interiér našeho kostela.
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Je konec srpna, prázdniny dospěly ke svému závěru.
Když dnes naše dosavadní snažení rekapitulujeme, 

až na drobné úpravy máme hotový mobiliář Božího hrobu a některé z budov betléma. 
Abychom do obou nik mohli začít stěhovat renovované i nově vyrobené věci, 

zbývá nám jejich výmalba. 
A to není maličkost.

V betlémě to bude andělské nebe nad městečkem, 
v Božím hrobě celoplošná malba krajiny zasahující i na vnitřní plochy mřížových vrat.

Od začátku roku 2018 jsme pro tuhle náročnou práci vybrali a oslovili několik kandidátů, 
ale ti postupem času jeden po druhém odpadali. 

Některý se začal obávat techniky malby přímo na štukovou omítku, 
jinému příliš ležela na srdci odměna za vykonanou práci,

další se zhrozil jakýchsi negativních osobních spojitostí s vykonáním takového úkolu. 
Důvody byly různé, pochopitelné i těžko uvěřitelné.

S každým dalším výtvarníkem, který spolupráci na našem projektu odmítl,
v nás sílila nejistota, zda se nám vůbec podaří dovést tuhle část projektu do vytouženého konce.

Právě v té chvíli jsme si řekli, že teprve až uvidíme v kostele první tah štětcem, 
budeme moci jeho původce považovat za toho pravého kandidáta.

Po vyhlášení druhého kola grantové výzvy Nadačního fondu Škoda Auto 
a Nadace rozvoje občanské společnosti jsme znovu navštívili seminář 

a podali jsme zbrusu novou žádost. 
Protože největší položkou v našem projektu jsou mřížové zabezpečovací brány, 
požádali jsme tentokrát v rámci grantu o podporu na jejich výrobu a instalaci. 

Z 58 projektů, podaných do 10. září, vybrala porota 27 nejlepších
a rozdělila mezi ně částku 2 350 000 Kč.

A co myslíte? 
Podruhé nám to vyšlo!

Začátkem roku, kdy se náš projekt ještě zabýval jen betlémem, 
jsme požádali uměleckého kováře, pana Čechlovského, aby začal vyrábět bránu k nice,

což ostatně dokumentují dříve uvedené fotografie.
Finanční prostředky na zaplacení výroby a instalace brány nám ovšem chyběly. 

To se na podzim změnilo a bylo na panu Čechlovském, 
aby dodělal jednu bránu a rychle začal pracovat na druhé. 

Jak tehdy sám řekl, nebude to trvat dlouho, 
protože z výroby první brány už přesně ví, jak na to. 

Díky grantu Nadačního fondu Škoda Auto a Nadace rozvoje občanské společnosti 
všechno dobře dopadlo, 

a tak jsme konečně mohli nainstalovat 
obě brány do našeho kostela.
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S panem Čechlovským jsme z vozíku před kostelem přinesli jednotlivé kovové díly. 
Křídla bran byla pořádně těžká a měli jsme s nimi co dělat, i když nám vydatně pomáhal pan farář. 

Instalaci jsme začali v „betlémské“ nice.
Pan kovář sestavil pomocnou konstrukci k vyměření přesných pozic šroubů, 

vyvrtal do zdiva otvory a šrouby do nich zapustil.
Po zatuhnutí ve zdivu nasadil na šrouby svislé nosníky a šrouby opatřil matkami.
Na nosníky jsme nakonec nasadili obě křídla brány a pan Čechlovský je zajistil.

Zbývalo vyvrtat otvor do podlahy ke středovému ukotvení brány
a vyzkoušet zamykací mechanismus.

Totéž se opakovalo ve druhé nice.
Celý postup zdokumentovaný nemáme, i fotograf musel přiložit ruku k dílu.
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Do adventu nezbývalo příliš času, a tak  jsme nemohli otálet.
Jako první jsme na brány přimontovali desky, které dovrší zabezpečení nik, 

a jejich vnitřní strany použijeme zároveň k malbě. 
Vnější strany desek, viditelné těsně za mřížemi, jsme natřeli základní bílou barvou 

s téměř neznatelným nazelenalým odstínem, 
který jsme zkusili porovnat se zašlou výmalbou zdi.
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Desky jsme pak umístili na vnitřní stranu bran a přišroubovali k mřížím.
Někdo při tom všestranně využíval židle, někdo jen tak ležel.

   

   

   

   

U brány Božího hrobu jsme nakonec natřeli i vnitřní desky, 
tentokrát čistě bílou podkladovou barvou.
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Když jsme měli nátěr hotový, byli jsme tak zvědaví a nedočkaví, 
jak bude sestava v novém prostředí působit, 

že jsme opravený Boží hrob ještě před výmalbou nastěhovali do prostoru niky. 
Podívejte se, jak jednotlivé prvky postupně přibývaly.

   

   

Velká škoda, že jste u toho nebyli s námi, 
byla to pro nás opravdu neskrývaná radost a krásný pocit z dobře vykonané práce. 
A co teprve, až bude mít instalace podobu, kterou jsme v našem projektu navrhli! 
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Vraťme se teď k tomu, čím jsme se zabývali během září.

Abychom dosáhli co největší atraktivity Božího hrobu a přiblížili ho tak široké veřejnosti,
rozhodli jsme se, že po celém prostoru niky rozmístíme drobné světelné efekty.

Nejdůležitější byla pochopitelně vnitřní část jeskyně s ležícím Kristem. 
Dále jsme situovali světýlka na boky spodního panelu, 

který zpodobňuje skálu, v níž je vytesaný samotný hrob.
Za dvěma anděly, klečícími na skále nad hrobem, 

jsme instalovali další zdroje k osvětlení pozadí.
Na římsy niky jsme položili LED pásky, 

aby vysvítily horní lunetu s nebem, oblaky a třemi malovanými anděly. 
K tomu jsme museli provrtat římsy ve vnitřních rozích niky, protáhnout jimi kabely 

a zároveň vyhloubit pod římsami svislou rýhu až k podlaze pro ukrytí kabelů. 
Když v naší kronice chválíme ty, kteří nám s projektem pomáhají, 

nemůžeme nepoděkovat jednomu z fasádníků, pracujících na rekonstrukci vnějších stěn kostela; 
pan Luděk Gábor nám moc pomohl tím, že vnitřní ozdobné římsy obou nik opravil 

a rýhy pro kabely v rozích Božího hrobu vyštukoval.

Fotografie zachycují některé kroky z instalace osvětlení 
i postup práce v nikách.
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Dalším důležitým úkolem, který nás čekal na cestě k uskutečnění našeho nápadu, 
byla výroba vozíku pro spodní terén betlému s úložným prostorem pro figury. 

Chceme poděkovat panu Vladimíru Flanderkovi, 
který se bez nároku na honorář ujal výroby nejen vozíku, 

ale i kolejnic pod vozík a plošiny, na které bude vystavěná horní část terénu. 
Nejen to, pomáhal nám se vším, co bylo potřeba.

Když už jsme v tom děkování, nesmíme zapomenout 
na velice důležitou osobu v realizaci našeho projektu: 

jde o pana Ladislava Málka, elektrikáře, 
který se podstatnou měrou zasloužil o elektrifikaci celého kostela 

a také v našem projektu se bez nároku na honorář ujal elektrikářských prací. 
Pánové, děkujeme!

Fotografie sledují výrobu kolejí a vozíku. 
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Na poslední fotografii vidíme prostor, kam se budou figury schovávat. 
Uvažovali jsme, do jakého materiálu je budeme ukládat, 

aby se tak zvaně dávaly do měkkého a opětovným uskladňováním neutrpěl jejich stav. 
Zvolili jsme molitan, formovaný do malých jehlanů: 

je měkký a dobře se přizpůsobuje tvaru figur.
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Pak už zbývalo jen vymyslet a vyrobit madla, za která se bude vozík vytahovat z niky do prostoru, 
a celou konstrukci natřít impregnačním nátěrem.

   

A hurá do kostela na první zkoušku!

   

      

Byli jsme rádi, že koleje i vozík přesně pasovaly na své místo.
Pak bylo třeba ještě vyměřit postranní díly, které rozšíří terén na obou bocích.
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A potom zhotovit a také vyzkoušet upevňovací konstrukci pro plošinu pod horní terén.
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Nakonec jsme vozík odvezli k naší výtvarnici, 
aby mohla v klidu pracovat na vytváření terénu.

Když už je řeč o Evičce,
dostali jsme od ní několik fotografií z výroby dalších figur muzikantů 

a z vytváření odlévacích forem na figury z historického betlému.
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S odcházejícím létem jsme se začali zabývat myšlenkou, 
která nám do té doby nepřipadala důležitá, ale o to víc nás teď zaměstnávala: 

že totiž nastává čas, kdy významně zasáhneme do podoby kostela, 
do prostoru, který je jednou provždy daný architektonickým slohem budovy a jejím vybavením.

Máme vůbec právo vložit do historického prostředí současný prvek?
Jsme přesvědčení, že ano. A došli jsme k tomu po důkladném uvážení.

Doba se mění a svět kolem nás se vyvíjí. Všichni se přizpůsobujeme modernímu stylu života. 
Kdybychom byli tak úzkoprsí a chtěli všechno zachovat v původním stavu, 

svítili bychom dodnes loučemi nebo svíčkami, pro vodu bychom chodili do potoka 
a kdybychom se potřebovali s někým spojit, volali bychom na něho z kopce na kopec. 
Také náš kostel svatého Františka Serafínského prochází proměnou současné doby: 

v oblasti společenské obslužnosti jsme podnítili a spolufinancovali elektrifikaci budovy,  
v plánu máme zřízení WC a stavbu bezbariérového přístupu, 

v umělecky edukativní oblasti chceme kromě jiného zaujmout návštěvníky naším projektem 
Kněžmostského betlému a Božího hrobu. 

Do budoucna projde kněžmostský kostel jistě ještě mnoha změnami. 
Musí to ovšem být změny vytříbené a nevtíravé.

Začátkem září jsme měli první schůzku s další výtvarnicí, 
která přicházela v úvahu, aby vymalovala pozadí v nikách. 

Paní Dagmar Morenová přijela se svým manželem, panem Ladislavem Blažkem, 
prohlédla si kostel i obě niky, domluvili jsme se na podmínkách, 

a ona naši nabídku s potěšením přijala.
Pak jsme nakoupili barvy, štětce, válečky a další potřebný materiál 

a už jsme jen čekali, kdy se malířka pustí do díla.
Ten den přišel v sobotu 21. září. 

V dopoledních hodinách začala Dáša za Láďovy vydatné pomoci 
s nátěrem prostoru niky Božího hrobu a vnitřních ploch její mřížové brány 

základními barevnými podklady.
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Když jsme viděli, s jakým zaujetím a zručností se Dáša ohání štětcem, 
bylo nám jasné, že toho pravého kandidáta jsme právě našli.

My jsme se mezitím věnovali nátěru 
vnitřních ploch mřížové brány a vnitřních stěn betlémské niky. 

Na modelu jsme sice použili světle zelený tón odpovídající výmalbě interiéru, 
ale později jsme se rozhodli, že ke zdůraznění noční atmosféry betlémské scény 

použijeme magickou tmavě modrou barvu.
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Takhle vypadala nika Božího hrobu po prvním dnu Dášina malování.
Na obou křídlech brány jsou patrná nedotčená bílá místa.

Ta skryjí figury římských vojáků.
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Potom začala Dáša pracovat na lunetě v betlémské nice,
kde vytvořila podklad andělského nebe.

   

   

Naše dvě niky nabyly za ten den docela jiné podoby, než na jakou jsme byli zvyklí.
To byla změna!
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Brzy potom jsme se vydali za panem Spielmannem do Mladé Boleslavi, 
abychom vygravírovali zbývající betlémské domečky.

Takhle to vypadá, když se vrátíte z dílny pana Spielmanna. 
V přepravce máte úplně všechno, co k sestavení modelů potřebujete, 

ale v naprostém chaosu. 

    

Když ovšem díly, dílky a dílečky té svérázné stavebnice 
vyskládáte na stůl tak, aby aspoň přibližně zaujaly svá místa, 

už je to o poznání srozumitelnější.
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Tohle je podoba jednotlivých modelů po sestavení a slepení.

      

      

      

Doplňme ještě pohled na modely, které už jsme v té době měli hotové.
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V provizorním prostoru jsou už všechny budovy, které se nám do betléma vejdou, 
ve svém přibližném rozmístění.

Když jsme mezi domečky, osazenými malými světýlky, 
pospojovali kabely a poprvé je rozsvítili, 

tiše jsme se radovali.

 

Během několika dní putovaly pak domečky k výtvarnici Evičce, 
aby je mohla usadit do betléma.
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Podkladové barvy zatím krásně vyschly 
a paní Dagmar Morenová a její manžel přijeli 3. října na čtyři dny, 

aby dokončili samotnou malbu obou nik.

 Paní Dagmar je novinářka a výtvarnice. 
Léta pracovala v Týdeníku Květy, kam stále přispívá, a píše i pro jiná periodika. 

Kreslí a maluje od dětství, obrazy a kresby vystavovala v Praze, v České Kamenici a v Kytlicích. 
Ilustrovala sbírku básní novináře a básníka Miroslava Siegla. 

Má tři děti a sedm vnoučat, kterým věnovala ilustrované básničky a tajemné příběhy.
Tolik kratičké seznámení s výtvarnicí, která vymalovala pozadí 

k oběma našim prostorovým instalacím.

    

Její návrh betlémské lunety, které říkáme andělské nebe, nás velice překvapil. 
Každý rodič jistě rád potvrdí, že jeho ratolest je zároveň andílek i čertík, 

a v duchu téhle filozofie přistoupila malířka ke ztvárnění námětu. 
Polidštila ho a přiblížila hlavně té nejmladší generaci. 

Doufáme, že se andělské nebe zalíbí 
také rodičům, prarodičům i praprarodičům.



98

Výjev znázorňuje čekání na slavnou chvíli narození Krista. 
Nebyly by to děti, kdyby si dlouhou chvíli nekrátily hrou. 
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Jeden andílek chytá hvězdičku, jiný šplhá po měsíčním srpku, 
další dva si na obláčku hrají s míčem. 

Anděl rodičovské generace, my jsme ho pojmenovali paní Anděla, 
dává pozor, aby se nestalo nic, co by tu slavnou chvíli narušilo. 

Zbývá jen doufat, že všechno dobře dopadne...

Na rozdíl od betlémského nebe muselo pozadí Božího hrobu respektovat určité zákonitosti,  
o kterých už jsme se dříve zmínili.
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Pojďme si teď ukázat, jak vznikala samotná malba.
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Nemohli jsme se dočkat, až barvy zaschnou, 
abychom do Božího hrobu mohli umístit aspoň ty součásti,

které nebudou překážet další instalaci, přesněji zapojení osvětlení.
Byl to především centrální kříž a obě figury římských vojáků. 

Historické prvky se na malovaném pozadí objevily v nových souvislostech.
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Dáša na naši prosbu pojednala v duchu celé scény i podlážku, 
která je součástí Božího hrobu, a zatím byla natřená jen základní barvou. 

Nakonec jsme ji nalakovali.
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Jak už jsme řekli, elektrifikaci našeho projektu si vzal na starost pan Ladislav Málek.
Láďa je i se svou ženou Olívií dobrou duší našeho kostela, 

a tak když na jaře letošního roku přišel s přáním, 
zda bychom jim v našem kostele uspořádali svatbu, 

nepřemýšleli jsme ani na okamžik, a i když stavební práce probíhaly na plné obrátky, 
po domluvě s fasádníky jsme kostel v rekordním čase připravili na tuhle slavnou chvíli. 

Tady je malý důkaz.

Vraťme se teď ve fotografiích k instalaci osvětlení Božího hrobu.
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Do niky jsme nastěhovali konstrukci vlastního jeskynního hrobu,
aby se všechny prvky osvětlení daly propojit do elektrické sítě.

      

První pohled na osvětlený Boží hrob byl úchvatný... 

    

    

Jednu část našeho projektu, 
tu, s kterou jsme začali vlastně o rok později, 

Boží hrob,
jsme v tomhle okamžiku, v neděli 22. října, měli hotovou. 

Hurá! 
Pádný důvod k malé oslavě...
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Dál jsme se tedy věnovali té části, díky níž vlastně celý projekt vznikl, 
kněžmostskému betlému.

Co nám v danou chvíli zbývalo? 
Hvězdný pás pod zaobleným stropem betlémské niky. 

Z Prahy jsme si přivezli na pružném materiálu natištěné noční nebe. 
Hmotu jsme ohnuli do oblouku a provizorně zajistili lepenkou. 

Pás jsme postupně osazovali drobnými světýlky.
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Noční nebe poseté hvězdami...   

...které svítí!

   

Hvězdné nebe jsme potom odvezli do kostela 
a s drobnými potížemi, 

které zapříčinily nepravidelnosti historické stavby, 
nasunuli do lunety nad betlémem.

Také tam úspěšně proběhla světelná zkouška.
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Ještě jsme potřebovali natřít držák na televizi, kterou pro nás sehnala paní Olívie Málková, 
a který ochotně vyrobil pan Vladimír Flanderka.

    

A televize je na svém místě.

Film, který v budoucnu na televizní obrazovce poběží, 
bude návštěvníkům kostela, kteří o to budou mít zájem, 

sloužit jako krátký průvodce dvěma lety realizace našeho projektu.
Během slavnostního otevření, kdy film ještě nebyl hotový, 

se ovšem v televizi objevilo logo Nadačního fondu Auto Škoda.
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Krajinu našeho betlému jsme chtěli doplnit také maketami stromků.
Právě jsme je vybalili.

      

      

   

Se stromky jsme odjeli k  Evičce 
a od ní jsme si odvezli některé hotové formy na figury našeho betlému. 

Kdykoli v budoucnu tak budeme mít možnost nově odlít poškozené figury, 
nebo vyrobit nové figury do jiných kostelů, jak o tom mluvil pan farář Pavel Mach.

Formy jsme zavezli na faru v Mnichově Hradišti, a složili je v chodbě v přízemí. 
Jejich koncovým místem určení se prozatím stala půda. 
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Eva začala vytvářet horní terén našeho betlému, 
kde budou umístěné nové modely budov a původní stáj. 

Strmý svah stoupající od stáje k městečku
si vyžádal značné množství základního materiálu.

    

Modely budov Evička před usazením do krajiny ještě barevně pojednala.
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Teď se ještě jednou vrátíme k Dáše, 
která tak osobitým způsobem vymalovala andělské nebe našeho betlému. 

Když jsme totiž přemýšleli o podobě plakátu letošních Adventních setkávání, 
v jejichž rámci chceme slavnostně otevřít náš projekt, 

nedařilo se nám najít vhodné pozadí, 
protože betlém v té době ještě nebyl hotový, 
a nemohli jsme tedy použít jeho fotografie. 

Zeptali jsme se Dáši, zda by nám nakreslila výtvarný podklad plakátu. 
Ona nadšeně souhlasila, a za týden přišlo její roztomilé dílko. 

Podívejte se, jak do plakátu krásně vtělila motiv z betléma.
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Pak už jsme jen přidali text, 
abychom všem svým příznivcům oznámili,

co se letos během adventního času bude v našem kostele dít.
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Do adventu zbýval poslední měsíc a všichni jsme se usilovně snažili, aby všechno klaplo, 
abychom první adventní neděli mohli náš projekt slavnostně otevřít veřejnosti. 

Hned v sobotu 2. listopadu nám volala výtvarnice Eva Zimová, 
zda bychom si (už po několikáté) nechtěli udělat výlet do Loučeně, 

kde v její dílně získává náš prvotní nápad skutečnou podobu.
Opět jsme k naší radosti mohli vidět, že dílo pokročilo kupředu.
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Historické i nové figury betlému, které budou usazené v dolním terénu,
si Eva rozložila v obývacím pokoji.

   

Viděli jsme také několik figur, které Eva zkoušela odlévat z forem, jež zhotovila.
Jak už jsme řekli, nedávno jsme část forem uložili na faře v Mnichově Hradišti.
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V téhle fázi práce, psaní kroniky a příprav na advent 
jsme si najednou uvědomili, že to všechno skončí... 

A co budeme dělat dál? 
Ale jak říká náš pan farář: „Práce je a bude jako na kostele.“ 

Mnohokrát jsme mu dali za pravdu,
a právě v téhle době máme už řadu nápadů na to, co v kostele ještě vylepšit. 

K tomu ovšem budeme potřebovat finanční prostředky, 
na jejichž výběr a uložení slouží tradičně svérázné předměty: kasičky či pokladničky. 

Poučení stavbou modelů budov do betléma jsme jednu takovou vyrobili. 
Jak jinak, než v podobě našeho kostela.
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Dnes je sobota 9. listopadu a právě jsme se vrátili od Evičky, 
kam jsme vezli maketu sloupu s Pannou Marií, která stojí u našeho kostela. 

Nafotili jsme další fotografie z vytváření horního terénu.
Na druhé fotografii je po levé straně opřená originální kulisa betlémské stáje bez stříšky.
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Tentokrát jsme ve stodole poprvé viděli i dolní terén 
s papírovými zástupci slona a velblouda.
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Už následující den, v neděli 10. listopadu, 
přišly od Evy další fotografie z dokončování horního terénu. 

V posloupnosti obrázků je krásně vidět, jak se tenhle díl blíží ke své výsledné podobě.

   

   

   

   



118

Všimnete si v seskupení postav na následujím obrázku nového přírůstku, 
malého dalmatina?

Když jsme pana faráře Pavla Macha fotografovali na kazatelně,
abychom ho zvěčnili v modelu kostela,

řekl nám: „Ale vy byste tam taky měli mít svůj podpis!“
Náš podpis je naše dalmatinka Betynka.

Na poslední fotografii poslala Evička pohled 
na základní třírozměrné modely slona a velblouda.

Ještě týž den Eva telefonovala, že horní terén betlému je hotový a můžeme si ho odvézt. 
Kopule věžiček kostela a radnice, které ještě chybí, doplní až na místě.
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Následující den přišly další fotografie, 
jak Evička poznamenala, „v lepším světle a s kocourkem“.
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Ve středu 13. listopadu jsme se s dodávkou půjčenou od naší příznivkyně, 
paní Andulky Ulrichové, vydali do Loučeně, 

abychom horní díl terénu převezli do Kněžmosta.
Na místě jsme ovšem s patřičným překvapením zjistili, 

že terén, jehož výška se i s kostelní věží vyšplhala na 174 cm, se nám do auta nevejde.
Naložili jsme tedy méně rozměrné části betléma,

a ještě jsme vyfotografovali dolní terén v další fázi přípravy.
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Po příjezdu jsme usilovně pátrali po někom, kdo by nám s převozem terénu pomohl.
Nakonec jsme uspěli u našeho dalšího příznivce, pana Adama Pospíšila, a jeho firmy.

Za týden, 19. listopadu, jsme se vydali do Loučeně, 
abychom převezli všechny menší součásti betléma, které se vejdou do našeho auta.
Figury a horní část střechy stáje jsme s patřičnou opatrností poskládali do kufru.

V bílém papíru leží na dece zabalená nová zlatá kometa do betlémské lunety.
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Společenstvo našeho betléma se tak po nějakém čase vrátilo do domovského Kněžmosta 
a přivedlo s sebou i nové posily.

   

Hned následující den, 20. listopadu, jsme se vydali do Loučeně podruhé,
tentokrát dvěma auty, naším malým osobním a úctyhodně prostorným půjčeným.

Horní díl terénu i dolní díl s bočními částmi, stejně jako konstrukci stáje, 
jsme do dodávky přestěhovali z garáže a ze stodoly.

Hornímu terénu s městečkem to v garáži docela slušelo; 
v kostelní nice to bude teprve krása!
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Tady už vidíme všechno pohodlně uložené v dodávce.

   

Součásti krajiny nového betléma se tak poprvé objevily v Kněžmostském kostele.
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V příštích dnech přišly další fotografie od Evy.
Tentokrát na nich zaznamenala pozoruhodný postup 

vytváření posledních dvou zbývajících figur betléma, slona a velblouda.
Na prvním obrázku je ovšem zlatá kometa, 

kterou jsme, ještě zabalenou, nedávno převáželi autem.
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V kostele jsme se pokusili usadit všechny části terénu tam, kde by ve výsledku měly být.
Dolní terén zapadl do kolejí a pod plošinu výborně, 

levý boční díl byl o něco vyšší, pravému scházela ještě určitá hmota k vnitřní desce brány.
Horní terén se nám nepodařilo úplně zasunout.

   

   
   

V sobotu 23. listopadu přijela Evička celou instalaci betléma doladit.
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Tak přátelé,
 pastýři, muzikanti, králové, 

zvířátka a andělé, 
nástup k betlému 

k Ježíšku malému!
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Eva dokončila poslední úpravy terénu
a tak se téhož dne, v sobotu 23. listopadu,

sen stal skutkem: 
naše dvouleté úsilí se dovršilo.

 
Od téhle chvíle do časů budoucích budou

v kostele svatého Františka Serafínského v Kněžmostě 
bok po boku stát 

dva jedinečné výjevy,
dva přirozené protějšky, 

diptych rámující život Krista.
Díky!

Gloria in excelsis Deo!

Za týden, první adventní neděli, 1. prosince 2019,
jsme za mimořádného zájmu veřejnosti uspořádali koncert, 

v jehož závěru jsme odhalili Kněžmostský betlém i Boží hrob.
Zpíval pěvecký sbor Charmone z Mnichova Hradiště.

Náš pan farář, páter Pavel Mach, 
vzpomněl křesťanských tradic obou výjevů,

poděkoval všem, kteří se podíleli na tvorbě „tohoto milého díla“
svým časem, svým úsilím i svým finančním darem,

a oběma nově vytvořeným nikám požehnal.
Vyjádřil přesvědčení,

že kostel svatého Františka Serafínského 
s betlémem a Božím hrobem

se stane chloubou obce.
Starosta Kněžmosta, pan Karel Hlávka, zdůraznil, 

že všichni, kdo jsou hrdí na svou sounáležitost s Kněžmostem, 
dostali dnešním dnem neuvěřitelný dárek.
Vánoční píseň Přišlo jsi k nám, Jezulátko,

která se v běhu času stala motem našeho projektu,
doprovázela onen dlouho toužebně očekávaný okamžik,
kdy se náš zhmotněný sen zjevil návštěvníkům kostela 

a začal žít vlastním životem.
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Závěrem nám dovolte tak trochu se poohlédnout za uplynulými dvěma lety,
ale z úplně jiného zorného úhlu.

To, jak celá realizace probíhala, jsme poměrně podrobně zachytili v téhle kronice,
ale to, co se odehrálo za jejími řádky a za jejími fotografiemi,

je pro nás jedinečná lidská zkušenost,
která se nedá zaplatit ničím z běžného materiálního světa.

Jak práce na projektu postupovala, měli jsme možnost seznámit se s lidmi,
které jsme třeba od vidění znali, ale nebýt uskutečňování našeho nápadu,

nejspíš bychom se s nimi nikdy nedali dohromady,
a zase naopak, měli jsme možnost setkat se na společném díle s lidmi,  

 které jsme znali dobře, ale nikdy jsme s nimi nespolupracovali,
a v neposlední řadě potkat se s lidmi, které jsme viděli poprvé v životě,

a nebýt našeho projektu, nikdy bychom se nesetkali.
Byl to pan Luděk Gábor, fasádník, který pracoval na rekonstrukci kostela

a velmi ochotně nám opravil ozdobné římsy v nikách,
pan Luděk Mucha, kameraman, který s námi natočil film,

paní Jana Klazarová, která byla od počátku našeho snažení naší velikou podporovatelkou, 
jejíž zásluhou jsme získali nemalé finanční prostředky od firmy AgroVation Kněžmost,

pan Libor Nikodem, který na několik dní propůjčil zedníky ze své firmy,
aby nám opravili a vyštukovali niky,

pan Zdeněk Čechal, který graficky zpracoval modely budov do betléma,
pan Vilém Spielmann, který modely vygravíroval,

slečna Eva Zimová, výtvarnice, jíž náleží největší podíl na výsledné podobě betléma,
paní Dagmar Morenová, malířka,

která velmi osobitým a radostným způsobem vymalovala betlémskou lunetu
a vytvořila inspirativní prostředí scéně Božího hrobu,

pan Vladimír Flanderka, zámečník,
pan Ladislav Málek, elektrikář,

pan Miloslav Čechlovský, umělecký kovář,
a mohli bychom pokračovat dál a dál.

Všichni se zapojili do uskutečnění našeho nápadu buď bez nároku na honorář,
nebo za symbolickou cenu,

a všichni mají díky své dobrotě a nadšení pro věc
ještě jednu zásluhu, a to obrovskou a nezaplatitelnou,

že totiž vnesli do pozoruhodné budovy našeho kostela množství pozitivní energie,
která v ní zůstane a každý, kdo tam vstoupí, ji pocítí.

Životní cesty lidí podléhají vyššímu plánu, 
který nemusí být každému z nás zřetelný a pochopitelný, 

ale má-li se člověk setkat s jinými lidmi na společném díle, stane se to.
Znovu se nám potvrdilo, proč se kostely už od pradávna stavějí.

Lidé se tu setkávají, seznamují, povídají si, sdílejí své radosti i strasti, 
předávají si energii, a zase se rozejdou.

Ale něco po nich zůstane.
Za to všechno chceme poděkovat.

Děkujeme ještě jednou všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na uskutečnění projektu,
a těšíme se, že se budeme ještě dlouho scházet 

v nádherném architektonickém prostoru našeho kostela 
a užívat si svátků, pro které jsme slavnostní výjevy ve dvou nikách pod kůrem vytvořili.

Za Spolek přátel kultury Kněžmost
Zdeněk Zdobinský a David Vejražka
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Soupis dárců
s uvedením jejich bydliště a částky v Kč,

kterou věnovali na projekt „Kněžmostský betlém a Boží hrob“

1 Vladimír Kořínek Praha 1 000

2 Jana a Jaromír Klazarovi Koprník 1 000

3 Farnost Kněžmost 12 400

4 Jitka a Jaroslav Hnaťukovi Boseň 5 000

5 Veronika a Aleš Flanderkovi Kolín nad Rýnem 5 000

6 Zdena Krausová Suhrovice 600

7 Milena a Luděk Škaloudovi Kněžmost 2 000

8 Kličkovi Kněžmost 70

9 Eva Blažková Kněžmost 100

10 Eva Cihlářová Koprník 100

11 Libuše Eiseltová Kněžmost 200

12 Iva a Zdeněk Farníkovi Kněžmost 100

13 Vlasta Hybnerová Kněžmost 200

14 Květa a Jiří Bartoňovi Kněžmost 200

15 Anna Machová Mnichovo Hradiště 200

16 Pan Paleček Loukov 200

17 Jitka Hrušková Kněžmost 600

18 Rodina Pospíšilova Kněžmost 5 000

19 Věra Oslizlová Opava 5 000

20 Květa a Jiří Bartoňovi Kněžmost 2 000

21 Anonymní dárci 22. 9. 2018 Kostel Kněžmost 390

22 Josef Hoření ? 500

23 Iva a Zdeněk Farníkovi Kněžmost 1 000

24 Zuzana Nováková Mnichovo Hradiště 500

25 Ludmila Řehulková Kněžmost 2 000

25 Obec Kněžmost Kněžmost 15 000

27 Anonymní dárci 26. 10. 2018 Kostel Kněžmost 1 000

28 Eva Hofmanová Kněžmost 1 000

29 Zdena Prokorátová Kněžmost 2 000

30 Anna Ulrichová Řepov 2 000

31 Iva a Luděk Hakenovi Kněžmost 3 000

32 Anonymní dárci 2. 12. 2018 Kostel Kněžmost 2 505

33 Eva a Jiří Jaurisovi Točná u Prahy 2 000

34 Hana Maciuchová a David Vejražka Praha a Kněžmost 15 000

35 Marie Ferklová Kněžmost 1 010
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36 Anna-Sofie a Kristýna Klazarovy Koprník 1 000

37 Jindřiška Víchová Praha 4 000

38 Zdena Hofmannová Elko Kněžmost 5 000

39 AgroVation Kněžmost 24 910

40 Helena Králová Raspenava 1 000

41 Zuzana Masopustová Kosmonosy 700

42 Josef Masopust Kosmonosy 1 000

43 Jitka a Michal Kurkovi Drhleny 3 000

44 Iva a Zdeněk Farníkovi Kněžmost 1 000

45 Václav Jancák Drhleny 10 000

46 Jana Klazarová Koprník 500

47 Kovovýroba Zbyněk Pokorný Kněžmost 20 450

48 MUDr. Jan Vedral Mladá Boleslav 1 100

49 Slavomír Novák Mnichovo Hradiště 15 000

Dobrovolní dárci věnovali na projekt neuvěřitelných 178 535 Kč.
Nadační fond Škoda Auto spolufinancoval projekt částkou 120 000 Kč.

Ve formě sponzorských darů získal projekt přes 86 000 Kč.

Celkové náklady na projekt dosáhly výše bezmála 385 000 Kč.
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