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Političtí vězni zemřelí? ve vazbě. /Dosud nepublikováno/
Viktor, nar.25.7.1881, velezrada, zemřel na de
generaci srdečního svalu 7.1.1955, Leopcldov.
K r a 1 e r t Miroslav, nar.4.4.1894, velezrada,zemřel na
kornatsní tepen 3*12.1955 v Leopoldově.
Průša Václav, nar.2.4.1893, velezrada, zastřelen na •
útěku 24.9.1955 'v Leopoldově.
černý Oldřich, nar.13.12.1915, velezrada, vyzvědačství, kornatění srdečních tepen 4.5♦1956,Leopold.
Freibauer Josefy nar.6.12.1902, velezrada, zemřel
5.7.1956 v Leopoldově.
Mílek Alois, nar.14.7.1897, velezrada, zemřel na skle-rosu tepen srdcových 13.7.1956 v Leopoldově.
Reptá Martin, nar.16.10.1896, velezrada, příčina nez
jištěna, zemřel -0.2.1956, Lecpoldcv.
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MUZEUM TŘETÍHO ODBOJE
Příbram IV, Mariánská 260, PSČ 26101

Tel. 0306-28606,0306-22870,0306-28606, Fax 0306-26612

■J

Muzeum je vědeckým a kulturně osvětovým ústavem
Konfederace politických vězňů České republiky. Bylo založeno
r. 1991 pro dokumentaci třetiho domácího a zahraničního odboje
v letech 1948-1989, s důrazem na období nejtvrdši persekucc

Muzeum je umístěno v samostatném objektu v centru nové
městské části Příbramě v těsné blízkosti kulturního domu.

V muzeu jsou trvale dvě expozice: Političtí vězni uranových
dolu 1948-1968 a Ženy ve třetím odboji a za mřížemi věznic 19481968. Výstava Hlasy z exilu 1948-1989 je určena pro putovní
účely. Výstavka o vězněni duchovních osob a řádových sester
je trvale umístěna v premonstrátském klášteře v Teplé.

1948-1968.

Nejvjšší soud ČSR
náměstí -’rdin' 13< O
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Větším skupinám návštěvníku muzea je umožněna prohlídka
prostorů a pozůstatku koncentračních táboru z let 1950-1968 při
bvvalvch uranových dolech Vojna a Bylíz u Příbramě Na
požádáni mohou být v muzeu promítnuty videoprogramy s
odbojovou tematikou a záznamy o pictnich akcích konaných
KPV.V muzejních expozicích je skupinám domácích a a
zahraničních návštěvníků podáván český’ nebo cizojazyčný
výklad. Hromadné skupiny se proto doporučuje hlásit telefonicky,
faxem či písemné předem.
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Sametová pětiletka
Tak již tomu bylo pět let. kdy se naposledy eslcbáci pokusili
hrubou silou zlikvidovat to. co se zlikvidoval nedalo a zabránit
krachu toho, co zkrachovat muselo. S odstupem pěti let se
vynořilo mnoho otázek na téma, jak to ve skutečnosti bylo, jak
to. že takový suverénní režim, zajištěný vycvičenými cslcbáky.
v ojáky. lidovými milicemi a všemocnou partaji, se zhroutil jako
domeček z karet Snad přece bude jednou možno to osvětlit a
dověděl se. zda to nebyla přece jen dlouho připravená dohoda
obalená sametem Pět let je důvodem k zamyšleni nad vším, co se
stalo, co se stát nemělo a co se nestalo Neustále je omílána fráze,
žejsme mladá demokracie, která se všemu musí dlouho učil. Zdá
se však, že někteří současní představitelé některých stran, které
o nás rozhoduji, jsou natolik zkušeni (pokud bychom nechtěli

použít silnějších výrazů), že je možno je těžko pokládat za
začátečníky. Pokud chceme i my. muklové hodnotit, musíme
vzít v úvahu všechno a nebát se říznout i do vlastního masa
Když začneme u politické scény, je nutno konstatovat, že
disidentská politika nastolená jx> listopadu prakticky zkrachovala
Téměř všechny důležité pozice od těch ncjvyššichaž dolu byly
po sametu obsazeny disidenty a byly i pokusy o návrat
disidcntských emigrantů do naší politiky. Volby v roce 1992
dokázaly jednak, že prostí občané nestojí o lidi s minulosti, ať již.
minulosti komunistickou, tak bohužel i s minulosti muklov skon,
jednak potom to. že komunistická mafie se dosud nevzdala Z
absolutní moci politické přešli ti. kteří si zajistili dostatek
finančních prostředků mocné strany, k moci ekonomické. Bohužel
v těch začátcích bvla naše nově se rodicí policie tak bezmocná,
že se nepodařilo zajistit špinavé peníze z minulosti a ty posloužily

Společnost pro obnovu mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze

kryptokomunistům k získáni důležitých pozic. Ti z nás, kterým
funguje paměť, jistč zaregistrovali, kdo ze současných
špičkových politiků mluví stejně, jako bezprostředně po listopadu
a kdo se od té doby stačil několikrát převléknout. Stejně je tomu
i s pokusy o integraci a přejmenování krachujících stran Na
tomto místě je nutno jistě vyzdvihnout stálost premiéra a
klíčových ministrů, kteří za těchto nelehkých podmínek dokázali
provést téměř bezchybnou transformaci, současnou prosperitu
a nadějné perspektivy.

Ale my, muklovéjsme a chceme být i nadále aktivní součásti
naší společnosti a proto se musíme zajímat o vlastni nemalé
problémy, aby KPV byla konsolidovaná a akceschopná
Především je nutno se zmínit o dosažených nesporných úspěších
Budiž, čest všem, kteří se o to zasloužili. Především se jedná o
prakticky letos končících soudních a mimosoudních

3. hstop.

rehabilitacích, u nichž rovněž již končí i příslušné odškodněni a
restituce zabaveného majetku Byla to nesmírná práce, ztížená,
jakož i další akce i tím. že jsme ve volbách v roce 1992 nejenom
nerozšířili svou účast v zákonodárných sborech, ale 1 diky
neproziravé jrolilicc přišli 1 olo málo, co jsme dosud měli. Budiž
nám to poučením pro další volby. Dále se podařilo prosadit pro
většinu inuklu volné jízdenky na hromadnou dopravu, odškodné
pro vdovy po |>opravcných. možnost odstraněni zbytkových
troštu a zdravotní odškodnění po úrazech. Významná byla rov něž
i akce doplatků k důchodům, která přinesla mnohým mimo pocitu
spravedlnosti i nezanedbatelnou finanční částku. Posledním
úspěchem v sociální politice KPV je akce prominutí telefonních
poplatků. Podařilo se získat pro účely rekreace velmi pěkné
střediskové Smilov icích. kde mělo možnost již druhý rok mnoho
muklovských rodin prožit pří jemné chvíle u Slapského jezera
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Vydala Společnost pro obnovu Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze L. P.
ippó společně s družstvem Credo Prostějov,
Cyrilometodějskou ligou v Kanadě
a Křesťanskou akademií v Římě.

Písmem „Regula Antiqua“ z První střešovické písmolijny
podle osnovy Pavla Naumana vysadil & vytiskl Frant. Štorm
PRAHA
Anno M. CM. LXXXX. VI

1

ak Vás informujeme v přiloženém prohlášení Společnosti, chceme, aby ob
nova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla vpravdě dílem
celé země i národa, aby každý věřící a každá farnost měla možnost se na tom
to celonárodním úsilí podílet a přitom, aby tato účast byla adresná a kdyko
li doložitelná pro paměť budoucích generací.
a následujících stranách této brožury' jsou plány a seznam všech kame
nických článků bývalého a budoucího sloupu, jejich rozměry, objem
i současná cena. V té jsou zahrnuty jak samotný kámen a jeho doprava, tak
především ruční kamenická práce Montáž a osazení budou vy čísleny až po
dohotovení všech dílů sloupu a podle cen platných v oné době.
okud jste došli k rozhodnutí, že se chcete podílet na obnově tohoto vskut
ku duchovního i zeměpisného středu naší země i celé Evropy - tak sloup
vnímala baroková doba a malíř Karel Skřeta, a vybrali jste si v přiloženém
seznamu některou konkrétní část, dejte nám na uvedenou adresu zprávu,
o kterou se jedná (stačí uvéstjejí identifikační číslo, event, název) a také sdě
lení, je-li Vaším přáním, aby' na něm bylo vytesáno Vaše jméno, heslo, nebo
název či místo farnosti (uveďte prosím text *u plném znění - nejvíce však 2 ý
písmen), jakož i pokyn, kde si přejete, aby byl vámi sponzorovaný díl proza
tímně deponován. Máme již zamluven jak kámen, tak i odborné kameníky,
takže jakmile obdržíme od banky zprávu, že určená částka byla poukázána na
naše konto, dáme příslušný kus okamžitě vyrobit (i spožadovaným nápisem)
a podle Vašich dispozic jej dopravíme na Vámi určené místo, kdekoli na úze
mí České republiky'. Ostatní díly budou prozatímně, než bude sloup kom
pletní, uloženy' v klášteře Premonstrátú na Strahově.
ápis bude vysekán z písmen l -2 cm vysokých na viditelném místě, avšak
tak, aby to nerušilo architektonický celek sestaveného sloupu. Budc-li
v době obdržení Vašeho dopisu (telefonátu nebo faxu) již potřebný počet dí
lů zaplacen a ve výrobě, pošleme Vám o tom neprodleně zprávu, abyste si
mohli vybrat jiný, (uvádějte proto v dopisech vždy spojení na Vás).
Až bude architektonická část sloupu kompletní, uveřejníme v mediích i le/T táku rozeslaném všem farnostem seznam dárců (s výjimkou těch, kteří
z nějakých důvodů budou chtít zůstat e anonymně) a oznámíme včas druhé
kolo celonárodní sbírky na zhotovení jeho sochařské výzdoby. Ta, s výjimkou
sochy Blahoslavené Panny Maric může být osazena na sloupu dodatečně.

"Z p ra v o d a j

SBÍRKA NA OBNOVU
SLOUPU
Blahoslavené
Panny Marie
na Staroměstském
náměstí v Praze.

Celonárodní sbírka na obnovu sloupu
Blahoslavené Panny Marie
na Staroměstském náměstí v Praze.
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f-^ůvod kultu Neposkvrněného Početí parmy Atarie sahá ve východní církvi do
Z
století. I7 církvi západní ■ římskéjsou náznaky kultu v /. stol, ve Španělsku,
vil. stol, v zlnglii, ve 12. stol, ve Francii, v Římě pak na počátku 14. století.
Aínozí světci a mužové církvi věrní hájili uctívání Panny Marie Immaculaty.
Postupné se tento kult šířil v náslcdjících stoletích, především v katolických zemích
a 8. 12. l8$4 papež Pius IX. vyhlásil nauku o Neposkvrněném početí Panny
Marie jako dogma. Řoku l8$8 Panna Alana ve tvém zjevení sv. Bernadette
v Dirdcch prohlásila:,, Jájsem Neposkvrněné Početí“.
Výtvarné zpodobení Immaculaty zná typus panny v bílém rouchu s rukama roz
pjatýma, nebo sepjatýma k moalidbě, má gloriolu dvanácti hvězd kol pozdvižené
hlavy, nebo záři kolem celé postavy. Stojí na zeměkouli, na srpu měsíce a na hadu,
kterému šlape na hlavu. Symbolicky bílé roucho značí neporušenost, hvězdy kol hla
vy královnu apoštolů a její mysl obrácenou stále k Bohu - k nebi. Zeměkoule na
značuje její království nad pokolením lidským, had s jablkem odkazuje na svůdce
ke hříchu Satana, jehož zlomoc P. Maria potírá, tip měsíce podjejíma nohama zna
čí nestálost a proměnu proti stálosti smýšlení Matky Boža.
Již od středověku stávala v obcích, u cest a na návrších boží muka, kaple a kříže
na paměťpohnutých událostí, pohrom, nemocí i osobních tragédií. Smýšlení křesťa
nů vkládalo do nich účinnou víru v pomoc a ochranu Boží. Od ip. století byly sta
věny sloupy proti morovým ranám s patrony sv. Jakubem, Barborou, Rochem,
Václavem a dalšími. Zvláštní výzjiam však měly sloupy s Pannou Marií
Imrnaculatou ■ Prostřednicí všech milostí.
Nejstariím a umělecky nejvýzmamnějším sloupem bylo dílo vynikajícího sochaře
J.J. Beiidla z roku 16 fO na pražském Staroměstském rynku, které pak bylo vzorem
pro sloupy stavěné až do IJJ století v Cechách (12C)) a na Moravě (46). Pražský
sloup byl vybudován z podnětu císaře Ferdinanda lil. na paměť ukončení třicetile
té války v roce 1648, konkrétné za záchranu Prahy před švédskými vojsky a ví
tězství Staroměstských na Karlově mostě. Jiří Bendijiž předtím vytvořil v r. 164p
Immaculata na sloupu ve l7ídni. Když však později císař Leopold l. na toto místo
chtěl postavit monument větší, byl Bendlův sloup přemístěn do Itěmsteinu na Innu,
kde stoji dodnes. Sloup pražský jeví vyzrálejší koncepci Ašáriina postoje na vrcho
lu, t» kontrastu úporného boje čtyř dvojte andělů s dábly na úpatí sousoší. O dvč de
setiletí později, v r. lópj ještě vytváří Bendi pro Louny repliku sloupu pražského.
Svým umístěním na nepravidelném půdoryse Staroměstského rynku se stal sloup ne
jen optickým, ale i výsostné symbolickým středem tohoto památného prostoru. Další
stoletíjen potvrdila úctu a zbožsiost věřícího lidu k Ranně Maru rynccké v dobách
lhostejnosti, nevíry a v úzkostech pohrom a epidemií. Stejně tak významní umělci
a znalci pozdější doby řadili pražský sloup k prvořadým evropským dílům raného
baroka (Rodin, Myslbek, Stech, Salda, z básníků Zeyer, Seifert, Umhin, Rcnč,
z malířů Kolárek Střetu a j.)
Dnes jsou známy pohnutky, které v euforii počátku l. republiky vedly české ruce ).
listopadu ICJ18 ke stržení sloupu s Imrnaculatou. Neuvěřitelnější však je skuteč
nost, že dodnes ve společnosti trvá odpor proti nápravě tohoto nesmyslného činu.
1’roto i snaha o obnovu sloupu ze strany Společnosti se od torného začátku setkává
s nepochopením, takže zatím sc podařilo na místě prosadil pouze položení záladmho kamene a to ještě se značnými obtížemi.
Jsem vsak přesvědčen, že obnova mariánského sloupu je za našich dnů zcela reál
ná, budc-li postavena na smysluplné snaze věřících, jakož i duchovní výzvě Otce
kardinála F. ‘Iómáška a básnické vizi Renčově: „Vítězná od věků, vítěze tví svého
ví, že sc dočká i ve vzpurném srdci hornatých Cech.
Mathaus.

Prohlášcní valné hromady Společnosti
pro obnovu mariánského sloupu
v Praze ke 3. listopadu 1995
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Grémium Společnosti pro

S ohledem na uvedenou úspěšnou činnost KPV nemusíme
se bál ani uvedeni záležitosti, které se nám nepodařil) K
proběhlým komunálním volbám vzešla z poboček iniciativa k
zákazu propagace a agitace pro novodobé bolševiky. V působišti
řady poboček se tato akce podařila, ve většině však k realizaci
nedošlo a výsledky komunálních voleb dokazuji, jaká je to škoda

obnovu mariAnskeiio sloupu v

i když tito bolševičtí důchodci již žádnou velkou roli v politice
hrát nebudou. Mezi oblasti, kde nemůžeme být spokojeni s
výsledky, patři i stiháni bývalých bachaříi, estébáků a soudců.

Z vnitřních problému v KPV je nutno na prvním místě
jmenovat situaci v pražské pobočce. Pravděpodobně vlivem
neukojených ambicí některých jednotlivců v pražské pobočce
došlo k roztržce s ústředím KPV. Bylo věnováno mnoho úsilí pro
dosažení smíru a znovuzapojení cca 1500 pražských muklů k tak
potřebné práci. Odpovědí těchto jednotlivců byly však
nepravdivé a nedůstojné útoky v některých tiskovinách nejen
proti ústředí a jejím řádně zvoleným funkcionářům, nýbrž i proti
celé KPV. Patrně si tito aktéři neuvědomili, že tím nepomohou
sobě, ale na veřejnosti ublíží nám všem. Jejich akce vyvrcholila

ROZMĚRY

DlIU

KAMENE
v cm
$ /Id /v

Praze

Prohláš-

pokusem o rozštěpení naši muklovské organizace a to založením
organizace nové. Je obava, že škody, způsobené tímto
zbytečným konfliktem mohou být jen těžko překonány. Jsou
ještě i další drobnější nedostatky a je nutno pevně věřit a udělat
všechno pro to, abychom se vrátili ke vznešeným ideim. které
nás vždy spojovaly i v dobách nejtěžších.
J. Šrámek

"Zprí-ivoda.j KPV” č.1/95

ročr.r
DII 0

CENA V KC

KUlkMURA V m'

1 kus 1

celkem

za kus J

celkem

660
180
18
52

3 608

000.000,000.000.-

Kč
Kč
Kč
Kč

1
2

vlastní sloup

78/78/591

hlavice

3
4
5

sokl sochy

patka sloupu

105/105/72
61/61/35
100/100/36

římsa hlavního
podstavec

'47/147/16

1

0 561

65 000.- Kč

6

dřík hlavního
podstavce

108/108/205

1

1 39'

1 30 OOO.- Kč

7

sokl hlavního
podstavce

140/140/40

8/14

sokl
sochy anděla

69/69/11

4

římsa
podstavce adéla

110/1IO/3Ď

4

horní římsa
hlav spod soklu

136/)6/3Ď

4

11/14

dřík
podstavec anděla

68/68/128

12/14

sokl
podstavce anděla

1OO/1OO/17

dolní římsa
hlav spod soklu

9/14
10/14

1 3/14

1
1
i

0749
0 130
0 360

0.784

83 000.- Kč

0 052

0 209

3 7°°

14 800.- Kč

0435

' 741

43 000

172 000.- Kč

0 176

0705

15 000

60 000.- Kč

4

059'

2 3Ď7

84 000

336 ooo.- Kč

4

0 170

0 680

24 000

96 ooo.- Kč

136/36/17

4

0 083

0 333

í

3 000

52 ooo.- Kč

ZÁBRADLÍ
14/19

koule 1
její podstavec

38/38/59

Ikx římsa sloupku

48/48/14

9
9

0 085

•$/• 9
'6/1-4

0 032

0767
0.290

6 600
9 000

59 400.- Kč
81 000.- Kč

'7/' 9
• «/• 3

sokl sloupku

5O/5O/74
50/50/27

4
9

0 185
0 06

0740
0 607

15 300
1 3 000

101 200.- Kč
117 ooo.- Kč

dřík středního
sloupku

3?/67/74

3

0 18

0550

13 300

69 900,- Kč

37/52/74
19/29/74
39/2,°/'4
39/‘66/14
39/210/27
39/166/27
54/54/18
44/172/18

2

0 142
0 062
0115
0 090
0 22 1

0 284
1 867
0 687
0 181

2 1 OOO
6 000
17 000
14 400
2 2 OOO
17 400
7 000

19/12

dřík rohového
sloupku

dřík sloupku
u vstupu
kuželka

20/1 JO
21/16 ■nadto zábradlí
22/1-2 madlo zábradlí
13/1-6 sokl zábradlí
24/1 2 sokl zábradlí
25/1 12 schod rohový
26/112 schod rovny
48/149/18
27/1-16 schod rovný
48/1)5/'«
28/120 schod rovný
lllAVNÍ SPODNÍ PODSTAVEC

30
6
2
6
2
12
12
l6
20

29/1 8 obklad deska
1)6/20/22
22/20/84
)O/1 8 obklad deska
SOKL CELÉHO SLOUPL

8
8

0 059
0 0)6

76/15/12)
61/15/123

12

0 140
0 112
0 046

31/I 12
31/1-4
33/' 10
34/''
35/'-4

rřkjoch Jan Rradna, tn^. ťáclav Dujbych. i\(j> Karel Kitvtěka.
Karel Kl<>nd,JL-L)> Zdeněk kubaletk.
l\Joicff‘azderkrt, Dr Enul Tctřik. Marie Pctřikimá, PhD>. Ijidnluvii Itajemnice
1>H střik Pavel Nauman, přediedo
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Panny Maric v krátké dol>č postavili na půdě bene
a valné hromadě Společnosti. |>ořádaiié již uj
diktinského opatství v Lisle Byl to pro ně symbol jak
dičně 3. listopadu - na výroční den stržení mari
jejich lásky k domovu, tak 1 víry a naděje, že všichni
ánského sloupu v roce 1918. june se usnesli o násle
- jejich Ochránkynč. 1 oni sami se dočkají dne, kdy bu
dujícím:
dou opět pospolu ve svobodné Pra2e Jejich přáni lítostí jsme nuceni konstatovat, že atmosféra ve
1 když na ten okamžik museli čekat téměř čtyřicet let
společnosti po listopadu 1989 nedoznala zdaleka
- se jak víme, nakonec splnilo, a to $ velkou slávou
tak výraznou proměnu, jak se všeobecně očekávalo,
ni nám nemůže nikdo zabránit, abychom sloup
staré předsudky, resentimenty i mravy přetrvávají
s Pannou Marií postupně neobnovili a proza
a našemu úsilí o obnovu mariánského sloupu jsou kla
tímně neumístili na církevní půdě. Jsme totiž pře
deny značné překážky. Úřady předstíranými obavami
svědčeni,
že duše národa, dnes zdevastovaná padesáti
o historickou autentičnost obnoveného sloupu a by
lety nesvobody, konečně procitne a pochopi, že tento
rokratickými průtahy oddalují svůj souhlas s umístě
monument nesy mb olizuje ani porážku na Bílé hoře,
ním sloupu na jeho místě, dokonce 1 základní kámen,
ani habsburskou nadvládu, ale smíření a křesťanské
jejž jsme na náměstí před dvěma lety umístili, urči
tradice Evropy. A navíc bude duchovní 1 výtvarnou
tým lidem vadí a je neustále poškozován Avšak i ve
ozdobou náměstí 1 celé Prahy Pak připravený a již
dení pražského Lapidária nám pod malichernými zá
hotový sloup se jako zázrakem, během několika týd
minkami brání v odlití zbytku sochařské výzdoby
nů objeví na místě, kam odevždy patří.
sloupu.
u a jak chceme tento úmysl uskutečnit' Vlastisě
ílem těchto obtíži je odradit nás od našeho cíle
dost jednoduše Místo abychom jako doposud za
a obnovení sloupu znemožnit. Po zvážení těchto
čínali od vrcholu sloupu rekonstrukcí sochařské výskutečností jsme se proto rozhodli přejít na déledtb
zdoby.
začneme, jak je obvyklé, od základů a jeho ar
bější strategii a současně změnit zásadné 1 priority
chitektonických části Místo neplodného handrkování
a taktiku našeho postupu.
$
těmi,
kdo našemu úsilí činí překážky, se obrátíme na
řesťanská víra nám. jak víme, přikazuje nejen služ
příznivce obnovy sloupu zde 1 v zahraničí, na jednot
bu a aktivní práci na Božím díle, ale 1 trpělivost
livé
farnosti,
instituce i naše krajany na Západě, aby
a křesťanskou snášenlivost. Kdybychom v současné
nám pomohli
době vyvíjeli publikační, společenský a politický ná
roto
jsme
vypracovali s příslušnými odborníky
tlak na okamžité obnovení sloupu na Staroměstském
plán sloupu rozložený na jednotlivé kamenické
náměstí, dotkli bychom se citů našich evangelických
články.
Seznam
a výkresy jednotlivých dílů, jež jsou
spolubratři a spíše bychom v této přechodné a ncuočíslovány, změřeny a okótovány. byly již předány ka
rovnanc době uškodili nejen naší snaze, ale v očích
menickým firmám, a známe tedy 1 jejich přesnou ce
agnostické veřejnosti 1 pověsti katolické církve a celé
nu Každý proto |>odlc vlastní úvahy 1 ekonomické si
křesťanské víry’
tuace má možnost financovat kteroukoli část, a tak sc
ím ovšem nic neměníme na našem konečném cí
osobně podílet na obnově teto významné památky
li: vybudovat sloup a opět jej umístit na
Každý díl. od malé a jednoduché kostky přímo pod
Staroměstské náměstí. Důvody není třeba opakovat
nohami Panny Maric v ceně několika sel korun až po
především máme stále na mysli slova pana kardinála
samotný, téměř šestimetrový sloup bude okamžitě za
Tomáška, jež nám už před čtyřmi roky řekl při audi
evidován a předán do výroby Budc-li si to některý
enci. „DokuJ nebude íloHp na rvčm mít tě, dokud lidé
z dárců přát, bude na oné části sloupu vytesáno 1 je
neuznají. že tenkrát udělali chybu a nebudou toho lito
ho jméno jako připomínka jeho účasti i obětavosti pro
wn. nemůžeme doufat, že jíme překonali nají nedá
příslí generace Hotové díly si pak buď ponechají za
w/ou mi nulou a že nái tento itnrj břich net táhne opět
tím dárci, nebo je dočasně uskladníme v klášteře —
dolu " Rozumíme tomu tak. že sloup je nejen sym
---- Je ovšem 1 možné, bude-li to přáním většiny
bolem našeho návratu ke slušnosti a k tradicím křes
sponzorů, sloup ve zmíněném klášteře provizorně se
ťanské Evropy, ale především, že vyrovnání toluito
stáni I kdybychom se ledy vztyčeni sloupu na
dluhu, může naší zemi dát teprve naději, že opět neu
Staroměstském náměstí nedočkali, zůstane tu po nás
padneme do područí, ať už tupého násilí a bíd)- z vý
velmi hmatatelný, mnohatunový důkaz našeho
chodu nebo konzumního ateismu ze západu • neslav
upřímného úsilí a zároveň 1 zdaleka viditelný a ncony a předčasný konec první republiky před námi stojí
pominutclný úkol a závazek pro naše potomky
stále jako memento
Pevně vsak věříme, že když sc nyní My přičiníme.
ozhodli jsme se proto následovat příkladu train h
Bůh nám pomůže a návrat české společnosti
krajanů v USA. kteří v nejhorších letech krátce
k evropským duchovním hodnotám nebude dlouhý,
po únorovém puči, kdy ani největší optimisté nemohli
takže sloup na jeho místě, na něž jediné patří. |c$tě
doufat v brzký pád totalitního režimu, uskutečnili
uvidíme a náležitě oslavíme
v cizině to, co doma nebylo tehdy mužné a suchu
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Všichni jistě ocenili rovněž po velkém úsilí získané důstojné
prostředí pro práci ústředí v Praze ve Skřetově ulici. Přinošeni je
pravidelná spolková činnost Ústřední rady poboček a
jednotlivých komisi. Je nutno ocenil záslužnou práci
jednotlivých poboček, jež se projevila odhalením pamětních
desek a pomníků obětem komunismu, jakož i úspěšnou činnost \
regionálních orgánech a publikační činnost v místních novinách

tDENT.
ČÍSLU

obkladová deska
obkladová deska
dlažba - deska

dlažba - deska

40/44/8

horní plocha
hlav podstavec

110/80/8

CELKEM

4
20
1
4
2)0 dílů

0 174
0 052
0.1 )6
0 128
0116

• 317
0 349
0 629
1 6)4
1059
1333
0478

0 19$
1 682
0 450
0.924

0014

0 070

0 282

' 3 934
12 663
10 800

ZEMŘEL MARSCHALL MEYER
V New Yorku zemřel prominentní' americký
rabín a bojovník za lidská práva Marshall
Meyer. Proslavil se především v Argentině,
kde žil déle než čtvrt století a kde se aktivně
podílel na odporu proti nezákonostem pácha
ným vojenskou juntou v letech 1976-83. Po
obnovení demokracie v zemi byl vyznamenán
nejvyššínt argentinským vyznamenáním pro ci
zince: Řádem osvoboditele San Martina. V po
lovině let osmdesátých se vrátil do New Yorku,
kde vedl konzervativní kongregaci a kde pů
sobil jako poradce americké organizace Atneri-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

8 200
S 200

65 600,- Kč
41 6oo.- Kč

6 800
6 600

3 500
1 900

81
26
70
1

4 500

18 ooo.- Kč

600.
400.ooo.900.

Kč
Kč
Kč
Kč

3 841 800.• Kč

3) 048 n'

ROZP

42 ooo.180 ooo.102 ooo.28 800.1 32 ooo.34 8oo.84 ooo.167 200.202 6oo.2 16 ooo.-
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VĚDOMÍ :

Václav J. Voatřez, 18 Aintree Court,
L_Canü(.iöL_

Hamilton, 4. června 1996.

Věo: Zpráva Č.14 o stavu fondu CML “Marian Column in Prague Fund”.

P.T. Společnost pro obnovu
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze,
Ing.Arch. Pavel NAUMAN, předseda,
Spálová 24» 162 00 Praha 6, Czech Republic, Europe.

Vážený pane předsedo I
Oznamuji Vám současný stav fondu Cyrilometodějské ligy v Kanadě
pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze:

(-42 2) 312 27 73. Telefax O 42 2) 311 78 90

VEŠKERÉ O DPO VĚDI POSÍLEJTE N A ADRESU

Telefon

818443/0300

783$$/03OO

Ing. arch. Pavel Nauman. Š pilow 24. CZ- 162 00 Prahl 6. Czech Republic

Na Příkope 14

ČÍSLA NAŠICH KO NT:

1

3

Court.

M A RIE NS A ULE PRAG No COl

ČS. Obchodní Banta Praha

bea

užet: Spolcínott pro obnovu Mariimkého iloupu v Prate, iíalo

CreditanrraliW.cn Pavel Nauman

18 Aintree

C A N A D IA N IM P E R IA L BANK O F C O M M E R C E - M A R IA N C O LU M N IN PRAGUE

Hamilton, O NT. L8K 4R9 C A N A D A

FU N D St. C Y R IL A N D M E THO DIUS LEAG UE

Ku dni poslední zprávy, 6.listopadu 1995,bylo ve fondu celkem:1..S_3i226.97
Z toho dvouroční vázaný vklad na 7% úroku................................................... Jí 3*000.00
Na bankovní knížce zůstává:.... ► -.................
0 226.97
71. / 30. XI. 95. -Bankovní "Service Charge* $ 0.95............................... ..iS 226.02
72. /Mra.a Ing.Jaroslav Jelínek,4270 Parkside Crosc.Victoria, B.C.
8.XII.95.- V8N 2C3, Canadg. Dar 0 30.00............................................J8
256.02
73. / 13.XII.95.-Sonia a Dr.Mojmír Chromec,22 George St.S.»Toronto
0nt.,M5A 3Z9,Canada. Dar 0 15.00..................................... ft
271.02
74. / 22.XII.95.-Mr.Mrs.Jiří V.Hořák.No.405,2011 2nd St.N.,
CranbrookjB.C. ,V1C jL4,Canada. Dar 0 15.00...............0
286.02
75. / 31.XII.95«-Bankovní "Service Charge" 0 0.95..................................... 0
285.07
76. / 3. 1.96.-Mr.Jan Novotný,519 Thulin St.,Campbell River,B.C.
V9W 2L2. Dar 2 9.00.................................................................. 0
294.07
77. / 23. 1.96.-Mr.Ludvík Blinkal,2828-13th Ave.N.W.»Calgary,
Alberta,T2N 1L9,Canada. Dar 0 20.00.............................. 0
314.07
78. / 25. I.96.-Prof.Dr.Stanley Hoffmeister»P.O.Box 11049,
Albany,NoY. ,12811,USA. Dar U.S.0 5.-» Can.06.79. .JS
320.86
79. / 31. 1.96.-Bankovní "Service Charge" 0 0.95................................. . .0 319.91
80. / 29. II.96.-Bankovní "Service Charge" 0 0.95............................0
318.96
81. / 31.III.96.-Bankovní "Servioe Charge" & 0.95......... -......................... 0
318.01
82. / 12. IV.96.-Mr.Josef Palička,R.R.No.1,Haliburton,Ont.,K0M ISO
Canada. Dar 0 25.00................................................................... 0 343.01
83. / 30. IV.96.-Bankovní "Service Charge" 0 0,95................................. 0 342.06
84. / 30. IV.96.- 1/2 roku úrok 0 0.35............ .............................................. 0
342.41
85. / 6. V.96.-7Í úroku za vázaný vklad /03.OOO.-/« 0 210.00...Jí
552.41
86. / 31. V.96.-Bankovní "Service Charge" 0 0.95....................................... Ü 551.46

Celkem k dnešnímu dni:............... .0 3.551*46
. ___
mxxxxxmD

S křesťanským pozdravem
POZNÁMKA:

Seky s da-y v zahranlčí laskavs Utuiu.te

2--

Vo J. Vostřez,
)
předseda CUL v Kaíwdě.
Harian

praguc...

•

Přetrvávají zájezdy na Dukelská bojiště, na vojenské
hřbitovy a k velkolepému památníku v Karpatské stráni.
Jména padlých jsou tu vyryta do kamene a bronzu.
Přijďte i Vy, pokloňte se mrtvým vojákům. Je jich zde
mnoho, především z Volyně. Zemřeli na poli cti a slávy.

Karpatsko-dukelská operace skončila před 52 lety
vítězně. Je to slavná epopeje zejména v dějinách
volyňských Cechů. Ta přispěla podstatnou měrou
k jejich návratu do vlasti. Velmi dobře si to uvědo
mují a každoročně, při výročích, si to připomínají...

ZPRAVODAJ
Sdružení Cechů z Volyně a jejich přátel

Ing Vladiiír Hajný
CSA 34
787 01 šuiperk

ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně

a jejich přátel

7/96

8/96
ročník 6

ročník 6

Výzva
k celovolyňské peněžní sbírce na výstavbu nového pomníku v Malině
Váženi krajané,
pomník v bývalém Českém Malině je
téměř v havarijním stavu. Povětrnostní
vlivy za více než půl století vykonaly dílo
zkázy. V žalostném stavu je i malínský
hřbitov a přístupová cesta k němu, v délce
asi 300 m. Ta vlastně neexistuje, návště’'n«;i sem přicházejí vysečeným pásem v
obili v poli, které památník a hřbitov
obklopuje. Je to tedy jen improvizovaný,
narychlo připravený přístup, dík laska
vosti místních činitelů. Situace se v pos
ledních létech rychle zhoršuje.
Na toto celovolyňské pietní místo se
konají, jak všichni víme, krajanské zá
jezdy, aby zde návštěvníci položili
smuteční věnce a aby se poklonili obětem
německé nacistické zvůle. Je to stěžejní
cíl všech zájezdů na Volyň, které nejčastéji organizuje pí. Marie Pánková ze
Žatce, členka předsednictva ÚV SČVP.
Ta již několik let upozorňuje na tento
nedůstojný stav památníku. V poslední
době bije přímo na poplach. Ale i
účastníci zájezdů téměř vždy prohlašují,
že by se s tím mělo již konečně něco
udělat.
Marie Pánková navrhla na zasedání
IJV SČVP v prosinci 1995 výstavbu
nového pomníku a její návrh byl jedno
myslně přijat. V letošním roce stmelila
kolem sebe několik dělných lidi (v rámci
skupiny pro zachování památek na
Volyni). Jedním z nich je zkušený stavitel,
volyňský Čech Oldřich Rejchrt z Mělníka,
který zdarma vypracoval stavební projekt
a návrh na finanční náklady. Dokonce je
ochoten věnovat na tento účel dvě vlastni
žulové desky a provádět dohled nad
pracemi příslušné stavební firmy.
V červenci letošního roku byl uspo
řádán pravidelný autobusový zájezd na
šich krajanů na Volyň za účelem účasti na
tradičním pietním aktu k 53. výročí
malínské tragédie Zádušní mši sloužilo v

i Čechů ze širokého okolí. Byla to opět
významná událost, která svědčí o tom, že
ukrajinští občané a zejména pravoslavní
duchovni nezapomínají a s hlubokým
pohnutím organizují smuteční setkání na
tomto historickém místě. Budiž jim za to
náš dík!
Po skončení obřadu M. Pánková s Dr.
V. Samcem, předsedou severomoravského
regionu a členem ÚV SČVP začali spo
lečně jednat s místními činiteli. Nejdříve
navštívili starostu obce Malin a pak
zástupce okresu VI. Viničuka, shodou
okolností člena ukrajinské delegace, která
se zúčastnila v r. 1993 velkého pictního
setkáni v Žatci k 50. výročí této tragické
události. Oba shodně prohlásili, že vítají
náš návrh, že rádi pomohou, avšak nikoli
finančně.
Oběma našim zástupcům bylo jasné, že
je nutno informovat o tomto návrhu
především starostu oblasti. Přijal je ná
městek starosty starosta byl na dovolené).
Přislíbil rovněž veškerou pomoc, kterou
budeme potřebovat, ovšem finanční pros
tředky též není schopen zajistit. Doporu
čil, aby byla urychleně zaslána oficiální
žádost předsedovi oblasti do Rovna s
příslušným projektem. Stavební práce
provede místní ukrajinská firma.
Brzy po návratu svolala M. Pánková do
Žatce členy své podskupiny a pozvala též
oficiálně předsedu SČVP. Předložený
projekt výstavby pomníku včetně úpravy
hřbitova a přístupové cesty k němu byl
zde projednán a schválen. Pro informaci
uvádíme, že vlastní pomník je uložen na
pevných základech, nesoucích 2 křidelní
desky se jmény obětí a střední desku s
vyznačeným křížem a textem, vztahují
cím sc k tragické události. Mezi bočními
deskami a deskou svislou jsou umístěny
dva pilířky z černého materiálu. Jinak je
celý pomník navržen z červené žuly s

Uskutečnění projektu si vyžádá značnou
finanční částku - kolem 500 000 Kč. Její
získání bude jistě obtížné, jak vyplynulo
z diskuse.
Lze předpokládat, že ministerstvo za
hraničních věcí ČR tento projekt schválí a
určitou finanční pomoc poskytne. Avšak
podstatnou část výdajů si musíme uhradit
sami. Z porady vyplynul příslib Dr. J.
Křivky, že pravoslavná církev věnuje na
tento účel 50.000 Kč. SČVP by měl
přispět rovněž příslušnou částkou z
prostředků získaných z naší vydavatelské
činnosti a prodeje knih.
Hlavní zdroj pokrytí výdajů však mu
síme spatřovat v celovolyňské sbírce.
Věříme, že všichni volyňští Češi, pře
devším členové našeho Sdružení, přispěji
finančními dary, že tak učiní i sponzoři a
budou je zasílat na nově vytvořené konto.
(Číslo konta uvedeme v příštím čísle
Zpravodaje!)
My, v abecedním pořadí podepsaní
účastníci porady v Žatci, se proto obrací
me na Vás, na všechny krajany, s velkou
prosbou a výzvou, abyste přistoupili k
tomuto krajanskému požadavku s veške
rou vážností. Nyní nastal čas ke konkrét
ním činům. Slov již bylo dost.
Děkujeme Vám předem za pochopeni.
Dufek VI. - předseda SČVP,
Filipek B. - přímý účastník tragédie,
Hlaváček R. - zakládající člen SČVP,
Křivka J. - pravoslavný duchovní,
Kuchyňka V. - člen ÍJV SČVP a ČoL.
Pánková Marie - iniciátorka celé akce
Motto:
Proč vzpomínka na clávnč dny mne tísni
Vždyť nebylo to přece moji vinou.
Proč vyčítáš milé stále v oné písni.
Že opustil jsem tebe. Ukrajino''
Jan Pospíšit Dnmka
(ze sbírky Setkáni a loučeni)
Článků odpovídají jejich autoři Vychází jako
zasílejte do J každého měsíce na adresu Véia
»dem Praha i j nos 5400/95 ze dne X 8 1995

Rozjímání v dušičkovém období
Ještě k českým hřbitovům na Volyni
Blíži se Dušičky. Každoročně věnujeme
zvýšenou pozornost památce našich mrtvých,
navštěvujeme hřbitovy, upravujeme hroby.
Klademe věnce, květiny, rozsvěcujeme svíčky
a v klidu a tichu vzpomínáme. Věřím, že
mnohý volyňský Čech sc v tuto chvíli octne v

duchu na Volyni, a vzpomene také na naše
mrtvé, kteři spi věčný sen na bývalých českých
hřbitovech Mnozí z. nás nevědí, zda hroby
našich dědů a otců jsou aspoň k poznáni. Zda
je nějaká dobrá lidská duše v místní ukrajinské
obci trochu upravuje a udržuje. Někde se tak
děje, jinde bohužel ne.
Naše vzpomínky výrazněji ožily před ne
dávném, kdy krajan J. Pancíř, rodák z Vol
kova. projevil zájem a iniciativu o. úpravu
hřbitova v jeho rodné obci a popsal ji nedávno
ve Zpravodaji.
Jeho zpráva vzbudila přece jen určitou
pozornost. Někteří naši krajané sc rozhodli
následovat jeho přikladu Stalo sc tak i u
bývalých občanů Nivy llubinské, rodné obce
autora tohoto úvodníku. Při prvni schůzce v
Loděnicích na Moravě jsme s potěšením
zjistili, že náš kdysi ryze český hřbitov je
přijatelným způsobem udržován i nyní, že není
zarostlý, devastovaný, že hroby jsou i zdálky
viditelné, na některých jsou zachovány i
původní kříže, případně pomníky, nebo i ko
vové zahrádky. Kolem celého hřbitova je
původní živý plot kombinovaný s pletivovým
ohrazením. Na tento český hřbitov úzce
navazuje hřbitov ukrajinský. A v tom právě
spatřujeme hlavni příčinu poměrně dobré péče
i o náš původní hřbitov.
Avšak nesporně tu sehrály roli i dvě smíšené
poločeské rodiny, které nereemigrovaly a po
měrně časté návštěvy krajanky Koselové v naši
rodné obci, která iniciativně a důrazně poža
dovala vedeni obce, ukrajinského hotovu. o
údržbu hřbitova na důstojné úrovni
ly to potěšující informace byly potvrzeny
pil nedávné návštěvě Nivy-llubinské několika
krajany, především pí Milady Zálesákové, roz
Dufkové a doloženy fotografickými snímky
Na jednom z nich zachytila též památník,
umístěný uprostřed obce, na viditelném místě,
v hezké kovové zahrádce, na němž je uveden
zlatým písmem tento český nápis: Na památku
založeni Nivy-I lubinské v i 1872.
I lato skutečnost nás nesmírně potěšila
Isme vděčni neznámým iniciátorům za tako

výto čin, za snahu o zachování památky na
původní českou obec. Dychtivě jsme poslou
chali vyprávění o stavu celé, nyní již
ukrajinské obce. Nejvíce jsme byli překvapeni,
že nejvýstavnější, vesměs cihlové domy, jsou
opuštěny a chátraji, zatímco menší rodinné
domky, i ty původní, dřevěné, jsou dobře
opraveny a udržovány
Záhy jsme sc však vrátili k hlavnímu téma
tu, ke hřbitovu.
Na mnohé dotazy krajanka dosti zasvěceně
odpovídala Stav hřbitovů, které navštívili
nebo kolem nichž projížděli, se dosti lišil
Nejvíce byli překvapeni vzorně udržovaným,
velkoryse působícím hřbitovem ve Vilhentovce. Ten prostě vynikal a patři zřejmě k
nejlépe udržovaným hřbitovům ve volyňských
obcích Neuměli jsme si představit, jak mohli
takovéhoto úspěchu vilhemovšti krajané
docílit
Navštívil jsem proto Vladislava llyblcra,
známého volyňského redaktora, rodáka z Vilhemovky, abych od něj získal další informace
Z jeho vyprávění jsem se dověděl prakticky
všechno o podstatě a podrobnostech tohoto
úspěchu. Záhy jsem si samozřejmě vybavil, že
jsem již před dávnými léty v jedné volyňské
kronice četl zajímavou zprávu o tomto hřbi
tově Vladislav llybler byl jejím autorem
Dohodli jsme se, že ji nyní v aktuální době
otiskneme, jelikož je nejen zajímavá, nýbrž i
poučná a pro postoje a myšleni volyňských
Čechů dosti charakteristická
Zde jc její doslovné znění:
Zjara roku 1939 přistoupili vilhemovšti
občané k akci, která demonstrovala česko-ruské přátelství.
Za prvni světové války, po Brusilově ofen
zívě r 1916 se fronta ustálila nedaleko za
vesnici, ve které byla přifrontová nemocnice
Na místním hřbitově byli pohřbíváni vojíni,
kteří padli na okolních bojištích nebo zemřeli
v nemocnici. Vilhemovšti jejich hroby kaž
doročně opravovali a na jaře se tu konala
smuteční tryzna. V roce 1939 byl hřbitov nově
oplocen, na hroby pořízeny betonové náhrob
ky a uprostřed nich postaven devitimetrový
památník. Do jeho základu byla vložena listina
s tímto textem:
"Tuto pamětní listina se vkládá do památ
níku. který na obecním hřbitově v r 1939
postavili občané Vilhemovky. okr llorocliov
na Volyni Pomník je věnován památce rus
kých vojínů a důstojníků, příslušníků armády

generála Brusilova, kteři zde na blízkých
bojištích padlí smrti chrabrých při obraně
své vlasti a v počtu vice než jeden tisic osob
jsou tu pohřbeni Pomník je dále věnován
občanům této obce, kteři v řadách ruské
armády na neznámých bojištích obětovali své
životy Byli to František línizda. Václav
Kučírek. Felix Konopka a Josef Švorc Pomník
je také věnován zakladatelům této obce a všem
občanům, kteři na tomto hřbitově odpočívají
( esl jejich památce'"
Obce Vilhemovka byla zakoupena občany
české národnosti v roce 1900. V roce 1939.
kdy je tento pomník stavěn, má obec celkem
55 rodin. Z toho jsou 43 české. 3 polské. 6 ně
meckých. 2 ukrajinské a I židovská V době,
kdy je tento pomník stavěn, stahuji se nad
světem mračna nové světové války Přinese
mnoho utrpěni, vyžádá si mnoho oběti, ale
přinese svobodu ujařmeným národům a ledy i
Republice československé, naši drahé, statě
vlasti A my sc do ni budeme moct konečně
vrátit! (Foitikl
Pomník byl odhalen dne 28. srpna 1939 za
velké účasti lidu z celého okolí, zástupců
organizaci, českých novin z. Lucka i před
stavitelů okresních úřadů z Horochova
lento počin byI oceněn i po druhé světové
válce Volyňští Češi, žijící v Olbramovicich na
Znojemsku, podali 10 května 1966 prostřed
nictvím velvyslanectví SSSR v Praze zadost k
vládě SSSR, aby jejich hřbitov na Volyni byl
zachován jako památka na život Cechů a jako
svědectví jejich živého a opravdového přá
telství k ruskému lidu Vláda SSSR této
žádosti vyhověla a zařídila, aby hřbitov, který
byl za války poškozen, byl uveden do pů
vodního stavu a uvolnila na jeho opravu
peníze ze státní pokladny
Na obnově se podíleli práci dnešní ukra
jinští občané Vilhemovky a zejména rodiny
Míndiukova a Sidorukova
Co k výše uvedeenému říci? Snad jen to. že
takovýto přiklad péče o mrtvé ruské vojáky v
1 světové válce, ale i o občany jedné z če
ských obci na Volyni je výjimečný a obdi
vuhodný Iniciativa a odhodláni k lak krás
nému lidskému činu vznikla v duších a srdcích
dvou volyňských intelektuálů a známých
redaktorů - Josefa Foitika a Vladislava llyblera Ičin je nutno dnes vzdát dík a jejich dilo
připomenout celé volyňské veřejnosti
Mělo by se stál pobídkou, abychom se my.
ještě žijící, a snad i fyzicky a duševně ještě
schopni, pokusili o zlepšeni stavu těch volyň
ských hřbitovů, které jsou v žalostném stavu
Za pokus to jistě stoji
Vladimír Důlek

