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Třebíčské centrální Kar-
lovo náměstí zdobí dřevěný 
betlém, nechybí v něm ani 
ovečky. 
� Antonín Zvěřina

Vánoční výzdoba centra Třebíče 
vzbuzuje zaslouženou pozornost 
jak obyvatel města, tak návštěvníků. 
Osvětlení doplňuje dřevěný bet-
lém, který se nachází pod vánočním 
stromem. 

O jeho rozšíření o Tři krále a dvě 
ovečky se v letošním roce postaral 
Václav Stibůrek z jižních Čech. 

Jeho cesta životem je opravdu pes-
trá. „Pocházím z Prahy, vyrostl jsem 
v Roudnici nad Labem a v současné 
době žiji v Českém Krumlově,“ začí-
ná své vyprávění. Pokud jde o jeho 
cestu do Třebíče, město zná již del-
ší dobu a několikrát jej v minulosti 
navštívil. 

Práce se dřevem ho upoutala 
zhruba v deseti letech. „Měl jsem 
štěstí, že jsem žil v domě, kde měl díl-
nu velice známý loutkář a truhlář pan 
Mára. Od něj jsem se naučil spoustu 
věcí, a když jsem se učil truhlářem, 
tak už jsem vlastně všechno uměl,“ 
vysvětluje Stibůrek. 

Měl štěstí
Připouští, že i na škole měl štěs-

tí na skutečného mistra. Po dokon-
čení školy patnáct let pracoval na 
Barrandově ve studiu Bratři v triku. 
„Vyráběli jsme letadla, lodičky, panáč-
ky, co bylo potřeba,“ vzpomíná. 

Po letech strávených ve studiu se 
truhlář osamostatnil. „Od té doby 
bojuji sám za sebe,“ usmívá se Stibů-
rek. Přiznává, že vyřezávaní postav 
do betlémů se nevěnuje. „Dělám 
spíš nábytek, ten také restauruji stejně 
jako sochy, obrazy, domy a podobně,“ 
říká truhlář. 

Naznačuje, že byl oslovený ředi-
telkou třebíčského městského kul-

turního střediska Jaromírou Hanáč-
kovou, zda by něco takového pro 
Třebíč nevytvořil. Poukazuje, že v 
minulosti se takové tvorbě věnoval 
víc a výtvory posílal i do zámoří. 
„Pracoval jsem podle přání zákazní-
ků,“ nastiňuje. 

Má radost, že má následovníka. 
„Mám jednu žačku. Není to nikdo 
z rodiny. Třebíč také zná, v létě tady 
vystavovala na zámku v ledárně,“ 
sděluje Stibůrek. Doplňuje, že jí 
pomáhá spíš s technickými věcmi. 
Podle něj je to veliký talent v obo-
ru.

Vracíme se k betlému. Nové posta-
vy truhlář vyřezal z dřeva z borovic. 
„Dostal jsem se k němu zcela náho-
dou,“ netají a potěšilo ho, že mohl 
postavy v životní velikosti vyřezat 
z jednoho kusu dřeva. Při tvorbě 
nevyužíval žádnou předlohu, posta-
vy vznikly podle jeho fantazie. 

Pokud jde o délku tvorby, Stibů-
rek přiznává, že objednávka přišla 
narychlo a výroba jedné postavy mu 
trvala přibližně týden.  Poukazuje, 
že tvorba oveček byla víc pracnější 

než lidských postav. Z nářadí využí-
vá pouze motorovou pilu a dláto. 

Ošetření na podzim
„Ony ty postavy po použití dláta 

nejsou vybroušené do hladka a mys-
lím si, že je to hezčí,“ přemítá tvůr-
ce. Zdůrazňuje, že v současné době 
se nemůže přistoupit k nějakému 
ošetření dřeva. Postavy vyráběl 
z mokrého materiálu, takže ošetření 
připadá v úvahu někdy na podzim 
příštího roku. 

„To se v Třebíči asi zase objevím,“ 
říká Stibůrek. Na otázku, zda plánu-
je další rozšíření třebíčského betlé-
mu, odpovídá, že to není otázka na 
něj, ale na vedení města. „Rozšíření 
se nebráním, třeba třebechovický bet-
lém má figur spousty,“ usmívá se. 

A opět zdůrazňuje, že se k výrobě 
dostal jen na přání ředitelky Hanáč-
kové. „Jinak nikomu něco takové-
ho nenabízím,“ naznačuje Stibůrek. 
Vypráví, že nyní má se svojí kole-
gyní dílnu v Jaronicích a tam v létě 
probíhalo řezbářské sympózium, 
kdy účastníci pro obec betlém vyro-
bili. 

„Je to betlém v barokním slohu. Tam 
se určitě v tvorbě bude pokračovat, 
protože se plánuje v příštím roce dal-
ší sympózium,“ vysvětluje Stibůrek. 
Přiznává, že on se těchto akcí nezú-
častňuje. Nelákají ho ani výstavy, 
byť měl expozici i v Mnichově. 

„Ale s tím je tolik práce, že jsem 
s tím přestal,“ říká.  Vyznává se, že 
i tak má práce dost a před případ-
nými zákazníky se spíš schovává. 
Už léta pracuje i o víkendech. Také 
o dovolené si v posledních letech 
může nechat jen zdát. 

Ale svoji práci rozhodně nepře-
ceňuje a se skromností říká, že 
šikovných řemeslníků je v tuzem-
sku hodně. „A určitě jsou i šikovnější 
truhláři než jsem já. Snažím se vyko-
návat svoji práci co nejlépe, ale může 
se najít člověk, který ji dokáže udělat 
líp,“ konstatuje. 

Vodníci ho minuli
A při cestách po republice se neu-

stále kouká, kde se co v oboru dě-
je. Ale vodníci či vodní panny, kte-
ré zdobí mnoho rybníků, ho prý 
minuli. „Ale jednu takovou figuru 
jsem ve Vyšším Brodě restauroval,“ 
vzpomíná.   

Připouští, že se nebrání jakéko-
li práci, ale den není natahovací. 
A musí se přizpůsobit, i zdravotní-
mu stavu, kdy cítí, že záda už ne-
jsou v takovém stavu, jak bývala. 
Při takové práci samozřejmě trpí i 
ruce. Je to i z toho důvodu, že výro-
ba takových postav, jako jsou ty tře-
bíčské, se musí vyrábět z mokrého 
dřeva. A to něco váží. 

Na otázku co Vánoce, řezbář 
Stibůrek odpovídá, že ještě musí 
sehnat stromek a kapra. Sváteční 
dny stráví s přítelkyní a její dce-
rou. A přání do nového roku.? 
„Samozřejmě zdraví. Zatím nemám 
čas být nemocný, takže doufám, že 
to vydrží,“ dodává řezbář a truhlář 
Stibůrek. 

VÁCLAV STIBŮREK u třebíčského betlému. Foto: Antonín Zvěřina

Vyřezání oveček bylo pracnější

V lednu zahajuje knihovna cyklus 
s bývalým městským architektem 
Luborem Herzánem s názvem Zmi-
zelá Třebíč. V devíti částech cyklu 
postupně zájemci navštíví jednotlivé 
části města a připomenou si stavby a 
veřejné prostory, které již neexistu-
jí, nebo prošly výraznou proměnou. 
Přednášky budou probíhat v dopo-
ledních hodinách pro seniory a plá-
nuje se opakování i v odpoledních 
hodinách.                        

Další akcí, ve které se bude vzpomí-
nat na Třebíč doby minulé, je výstava 
kreseb třebíčského rodáka Luboše 
Šenkýře, jehož dědečkem byl třebíč-
ský betlémář Josef Milostný. Luboš 
Šenkýř se narodil v roce 1935, své 
dětství a mládí prožil v Podklášteří.  
V Třebíči vystudoval střední školu a 
pak ho osud zavál do nedalekých Pří-
mětic u Znojma. Od mládí rád malo-
val a pokoušel se navázat na dědeč-
kovu tvorbu betlémů. 

S výsledkem ale nebyl spokojen. 

Zkusil malovat uhlem, temperou i 
olejem. Maloval pro sebe, rodinu, 
výjimečně pro přátele. S radostí se 
ujal úlohy dědečka. Vnoučata chtěla, 
aby jim vyprávěl o době svého dět-
ství a mládí. Začal se vracet do míst, 
kde tato období prožil. A tehdy si 
uvědomil, že najednou není koho se 
ptát. Lidé a věci nenávratně odchá-
zejí. Rozhodl se něco z té staré i nové 
doby zachytit, jak písmem, tak obra-
zem. Sám k tomu dodává: 

„Když má člověk dostatek sil, může se 
do míst spojených s prožitky vracet. Až 
toho nebudu schopen, poslouží k tomu 
moje kresby a písemné vzpomínky. A 
pro další generace může toto všechno 
přispět k poznání, jak to dříve vypada-
lo. Někdo neznámý se třeba po letech 
na moje obrázky podívá, podobně jako 
se v bazilice v Třebíči na Podklášteří 
dívají lidé o Vánocích na betlém mého 
dědečka Josefa Milostného.“ Vernisáž 
se uskuteční v pondělí 6. ledna v 17 
hodin za účasti autora.   -zt-

NOVOU knížku s názvem Nové šance pokřtila třebíčská autorka Miroslava Čer-
máková v městské knihovně v hudebním oddělení. Křtu se ujali její kamarádi, kte-
ří jí také zahráli. Tomáš Nováček (vlevo) zaimprovizoval na klavír, Michal Miki 
Lukáč zahrál na kytaru stejně jako Simona Krejčová (vpravo). 
 Foto: Antonín Zvěřina

Pokřtili novou knihu Ožije stará Třebíč


