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první soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí.

RES PUBLICA

D 1 o u h ý Jura,j,
narozen 23.dubna 1907,
konzulární úředník,’byl
oooreven 8.11.1951.
Čest jeho památce!

Vedení KSČM soudí,
že v sametové revoluci
nešlo o rozvoj země a
potřeby většiny občanu
ale o co nejrychlejší
majetkový převrat a vy
tvoření "úzké vrsty
zbohatlíků". Zapomnělo
však dodat, že v tomto
orivatizačním puči KGB
se ze správců státního
majetku stali vlastní
ci tohoto majetku po
většinou z řad KSČ. Z
toho pak rovnou cest
ou ke spekulacím,tune 
lování bank a fondů,vy
krádání a likvidaci po
dniků, což umí dobře. Vu
Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosud nepublikováno/
Štefan, nar .9 *8.1920, §36 z.č.231/48 Sb . , smrte
lný úraz dne 25*12.1951, Jáchymov.
Úlehla Jan, nar.8.7.1919, velezrada, vyzvědačství,
zastřelen na útěku dne 15.10.1951, Jáchymov.
K -i r š n e r František, nar.24•2.1916, velezrada, smrte
lný úraz dne 12.10.1956, Jáchymov.
0 n d r á š Jaroslav, nar.15•2.1926, §2 z.č.231/48 Sb.,
smrtelný úraz dne 21.5*1953, Jáchymov.
S ch m i d t Kurt, nar <29.8.1905, protistátní trestný čin
smrtelný úraz dne 4.1*1955,Jáchymov-Rovnost.
Vojta Josef, nar.7.11.1913, §37 z.č.231/48 Sb., zem
řel na zánět plic 10.11.1952, Jáchymov.
Medek Josef, nar.9•3 * 1927, velezrada, ochrnutí mozko
vých center 9.5*1952, Jáchymov.
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PROHLAŽUJIZŽ£ MAflfiWI CELÉHO
SVĚTA PROJEVUJÍ NESMÍRNÝ ZÁJEM
0 MAŽÍ K.UPONOVDU PRIVATIZACI r

S dovalením jsem si vypomohl s uor^vením textu .
J z
textu ’’kapitalisté" na dnes již zcela neMtrfáw ómid
oochybné "mafiáni’,’což za ty 2-3 roky od
uveřejnění je zcela zřejmé.
VR . Zveřejněno v ČD.
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ZKAŽENÍ

LID.

G národu a státu Čechů.

. Takto konkrétně a zodpovědně vyslovili mnozí z předních mezi nej
kulturnějšími činiteli z okruhu české historie - dříve i nedávno'.
- Čech je buď lokaj,nebo hulvát.
- £ech je Jako cyklista - nahoře se hrbí,dolů šlape.
- češi jsou apoštoly barbarství.
- ''Víš,co Je v Čechách půvabnéhoí"- ptá se."To,že sebevětší bídák tu
vždy najde někoho,kdo je ještě bídnějším než on a před kým může hrdě
zdvednout hlavu.Neposílí tě ta nízkost,ta zbabělost?"
- Nezapomeň,že jsi ve vlasti hašteřivců,v rodné kolébce závisti,sám
jsi Čech,tedy svárlivec.
- Drzý pohled,vysmívavě vyhrnutý nos,cynicky zkřivená ústa a k tomu
pořádně nechutné klackovitě hulvátské chování - to je enthusiasmus
mladých Čechů,jímž si ulevují ve chvíli,která by i pro ně měla být
posvátnou.
- Budte si vědomi,vstupujete-li s posláním do země Čechů,že zde vaše
přív ětivost,laskavost a ohleduplnost budou vždy chápány jako vaše
slabost.
To jen několik příkladných uvedení - vypráví se jich obdobně více.
Dodobně se s obměnami často nepěkně vyslovuje na adresy lidu i ji
ných částí světa.Ale - za prvé,nikdy není takto charaktericky a v tako
vé míře vyslovováno o typické vlastnosti, kterou je v případě Čechů
jejich bezohledná bezectnost; a za druhé,nikde nepřichází vlastní ná
rodní a vlastenecké usilování historicky tak snadno a naprosto vnivéč,
Jako v případě Čechů.Tady musí'být cosi shnilého od samého základu.
Nechrne o tom promluvit dějinnými fakty a jejich charakteristikami.
Lid Bohemie,tedy české země v principu - to ale historicky nebýval
lid tzv.českého jazyka pouzel - měl po dlouhá staletí svoji skutečně
mocnou svébytnou státnost.Na počátku 17.století ji v důsledku nezodpo
vědných machinací a hazardérství svých představitelů ztratil.Něco ta
kového nebylo v tehdejší horké době výjimkou,! jiní obdobně zanikli.
Nestalo se však v souvislosti s tím krom běžně uplatněných represí na
počátku tehdy mnoho,v kritických Časech tehdejší třicetileté války a
po ní,měla nohemie solidní sv.oji správu /tedy ne osmanskou jako jinde/,
politicky bezpečně zastřešenou mocným raonolitel středoevropského sou
státí ,habsburkou říší.Tuto základní politickou středoevropskou bez
pečnost vůči všem cizorodým vlivům a jejich pronikáním,a později i
prosperitu,dokázala říše Habsburků v podstatách garantovat až do kon
ce I.světové války v roce 1918.Byla v té válce poražena a rozkouskována na řadu neživotaschopných státních celků většinou.Byly tak již
tehdy vytvořeny svým způsobem jakés i společenské zmetky.
Právě Češi to byli,kteří nr, samém konci války způsobili rozpad zá
kladny uvedené evropské bezpečnosti a stability.Následky byly -nedozír
né,především II.světová válka o dvacet let později.
Beden fatální důsledek z času počátku právě naznačené doby zůstává
z mravního hlediska těžko pochop i tulným. TentoNa počátku uvedené
kritické doby v 17.stoletá hovořila v tehdejším českém státě Č e s k ,y
asi polovina jeho obyvatel.Tehdejší čeština zde byla svým, způsobem ja
kousi oficiální řečí na všech společenských postech.Uplatňovala se i
mimo hranice země.Za pouhých sto let poté však,cca v polovině 18.sto
letí , se- Česky mluvilo jen ve zdejších zapadlých venkovských oblastech.
Ba dokonce již tehdy nikdo nevěřil,že bude možným českou mluvu do
kulturní podoby a funkce znovu ještě vzkřísit.
Ne,opravdu nebyla v tom čase česká řeč .tzv. z á m ě r n ě potlačovatelsky tísněna - o tom si vymyslili a lživě a neblaze to tak spole
čensky zproklamovávali později zkonstituovaní se čeští nacionálové v
19.století.Česká řeč v kulturní podobě zanikla sama o sobě.
♦ Něco podobného se jinde ve světě tehdy i potom neudál o. An i v situ

acích skutečných politických a společenských útlaků.Ba ani ne u pri
mitivních zkolonizovaných národů a kmenů.Stalo se tak prostě tím,že
sami vlastní nositelé kultivovanosti české řeči měli ve všech profi
lech velice mělký národní charakter již tehdy.Bylo to hanebným.
Obdobné se začíná projevovat a dít právě i v současné době - vžd.yt
"po česku" i ve vlastní České zemi se nedá dneska efektně dohovořit
tatřka již s nikým.Můžeme zodpovědně vyslovit,že dnes je to v takto
naznačené podobě ještě hanebnějším.
Asi v polovině minulého století /běh osvícenství se předtím české
zemi vyhnul/ se po vzoru a příkladu jiných nacionálních hnutí v Evropě
zrodilo a rozmohlo i nacionálničení Cechů. i» ělo přepodivný charakter na prvním místě takto svoji tématizující fundamentální prolha
nost. Právě tuto však více a svým způsobem divočeji později v ta
kové podobě proklamovanou. Princip charakteru základní odl.išenosti
oproti jiným nncionálním hnutím ve světě tu v té době spočíval v anachronismujže obyvatelstvo v celé české zemi vlastně bylo českým
sotva z Jedné poloviny jen.Tu druhou polovinu Čítalo obyvatelstvo ně
mecké a z části polské.«Jejich kulturní a hospodářský význam v celé ze
mi výrazně převažoval.^ konkrétním zahraničním něnectvím neměli krom
své mluvy nic společného,byli odevždy ryzími bohemiky po všechna sta
letí od -počátku našeho t is íc i let í. Všichni pohromadě,čeští,němečtí i
polští spolu po celé věky žili ve skutečně dobré pospolitosti a shodě,
nějaké občasné lokální rozmíšky ji ani vlastně nikdy nerušily.Tak až
do času poslední třetiny minulého devatenáctého století.
Čeští nacionálové tehdy vlastněna samém počátku svých usilování
neměli žádného uceleného ideového e. programového fundamentu - histo
rického i aktualizovaného, cíylo je j proto třeb3 "vyrobit" - stalo se.
Výrazně s tím započal český historik Palacký, sponzorov3ný na počátku
svého "díla", opozičnickou vůči’vládní Vídni stavovskou českou šlech
tickou družinou /českou jen podle názvu/.Později se k této neblaze
proslulé družině přidávaly i některé zdejší nespokojené měštanské iritelektuálské vrstvy /ironií osudu z valné části německého původu - dolnoněmeckého zvláště/.Horký revoluční čas poloviny století je všechny
dohromady zaktivizoval a od té doby bylo po klidu a pokoji v české
zemi veta - tak až posud.
Jaké základní podoby a charakteristické povahy dostal takto vyrobe
ný ideový náboj nacionalizujících Čechů? Takové,že by se za jeho pova
hu nemusili zastydět ani proslulí páni mistři jezuitů - skrz naskrz
smyšlenkovitou a prolhanou.T'akzvaná česká idea ve své fundamentální
náplni totiž bazírovola na fikci,že základním dějinným problémem živo
ta lidu české mluvy je odvěký jeho boj s jakýmkoli němectvím.Tohle bez
jakéhokoli ostychu tvrdili tváří v tvář druhé polovici obyvatel české
země,v převážné části mluvící německy,o které tvrdili- že jsou přivandrovalci.Dokázali tenhle nesmysl historiograficky splichtit do ucele
né faktografizované podoby.
Naznačený nezodpovědný blud dokázali pak po celou dobu příštího
času šířit a naplňovat nejen takříkajíc po všech vlastech českých,ale
i po všech možných Sorbonnách, Cxfordech a zejména .larwardech pozd ě i i.
Dokonale tím pak postupně a prolínavě zaplavili česky interpretovanou
kulturu,zejména její pí se -.nic tv í . Nebylo divu,že takovým duchovním ná
kladem postupem času poblouznili,vlastně ohlupi1 i, veškerý česky mluví
cí lid a také ve značném' rozsahu i v zahraničí.V myslích masy zdejších
českých lidí se v důsledku toho zprofiloval stav takové mentality,že
všechno,co jen trochu připomínalo Jakékoli němectví,zdejší či zahranič
ní,se stalo po všech stránkách nepřátelským.Docházívalo k vážným roz
míškám v každé politické sféře.
Duchovní jed,rodící se na půdách takto zaplikovaných fikcí,počal
prolínavě a .nebezpečně otravovat vnímavou duši českého člověka.Tento
se tak postupně čím dál víc stával všestranně nesnášenlivým tatřka vů
či všemu i v celém svém vlastním společenském domě.To v něm v průběhu
oelého věku zprodukovalo chronický stav osobní nedův Iři vor.t i , nevr až i vosti a podezíravosti. 1 předtím se povětšinou v českých zemích nupěstn^
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vával bezzásadový oportunismus.duchovní klima z toho všeho mohlo jen
a jen vytvářet a plodit chronickou krizi ve vzájemných osobních i spo
lečenských vztazích,jejíž důsledky zplodily u lidí takové morální
charakteristiky,jaké jsou zde popsány v odstavci na samém počátku.
Stalo se a stává se tak napořád.
Mezí pragočeskýni nacionálníky se na počátku tohoto století zvlášt
prosadil sociolog Tomáš .V.asaryk. J eho programový ideový záběr byl eklektizovanou myšlenkovou směsicí všeho možného z oboru sociologické etiky
především,charakteristický především svou imperativně vypjatou nadneseností ve svých fetišizujících závěrech.Byl to průměrný profesorský
teoretik,dopouštějící se ve svých vývodech i základních omylů a chyb.
Psychologicky však byl silnou osobností,dokázal vytrvale a metodicky
na svých programech pracovat a tyto prosazovat.Po založení českosloven
ského státu v roce 191o,jehož se stal prezidentem,se postupné čím dál
víc stával Čechům osobností,k níž vzhlíželi tatřka ve :božné úctě.Ten
to nezodpovědný mýtus o něm a jeho díle přetrvává i do současných dnů.
Československý stát.u jehož zrodu asistovaly
především
*
imperiální
západní klany,byl vyloženě nehistorický;-; slepencem.i;ikdy předtím k
sobě totiž celky historických Cech a :.;oravy s etnikem Slovenska a na
víc Podkarpatské Husí nepřináležel.y. dozd íly na této půdě byly tak vý
razné, že to spíše připomínalo koloniální expanzi českého národa.Vyhecov3ní Češi byli nad vznikem tohoto konglomerátu radostí celí bez sebe.
Ale co obyvatelstvo německého jazyka,kterého zde byla v tom čase celá
jedna třetina počtu? Tedy takto každý třetí byl český Němec.Toho se to
tiž n3 Jeho postoj k takovému výtvoru nikdo neptal,bylo v mžiku po
staveno 'před hotovou věc.Vzbouřilo se proti tomu,bez jakéhokoli násilničení - jeho demonstrace bylyppotlačeny a zdeptány násilím,při čemž
vyteklo nemálo jeho krve.Přitoá Češi tvrdili a dodnes tvrdí,že to byl
tehdy jediný demokratický stát ve střední Evropě.Výmysl na výmysl,pro
lhanost na prolhanost.I tak se v tomto "demokratickém" státě do jeho
lidí začasté mnoho střílelo.
Prosperita Československa,ze jména ekonomická,zakrátko nato počala
upadat.V druhé polovině třicátých let přišel čas Hitlerovy ataky.Český
stát se jí v úděsné podobě podvolil beze snahy postavit se proti ní.
Bylo to-tehdy z mravního hlediska strašným.- Češi měli vůči Evropě povinost bránit- se a hitlerovský útok zastavit! Zcela určitě by se jim
to bylo zdařilo,měli k tomu v-šechny předpoklady a dispozice, jak se
ukázalo.Kanísto toho nejenže si v důsledku zbabělosti svých předsta
vitelů nechali svůj stát rozbít a zaniknout,ale otevřeli tím pro Hit
lera bránu k rozpoutání světové války,která si vyžádala přes 50 mili
onů obětí na životech-Za tyto i Češi z výše charakterizovaného důvodu
nesou plnou zodpovědnost na jeunom z prvních míst.o Hitlerovci pak za
války kolaborovali ostošest.;Aravní skvrna z třicátéhoosmého roku,kdy
se tak údálo,zůstává na tomto národě rozsáhlou.v tom kritickém čase
základní dějinné mravní zkoušky národ Čechů ztratil zbytky své charakternosti snad zcela.
,
Po1skončení války, uskutečnili vyhnání svého německého obyvatelstva
z celé z'emě - kol 2 1/2 milionu li j í.Provedli to s výraznou krutostí
na zcela bezbranném obyvatelstvu,údaje hovoří o čtvrt milionu usmrce
ných.í»árod‘, který nebojoval když bojovat bylo jeho poviností,si pak
takto vybíjel svoji bezectnost na bezbranných.
Naprostý již doslova fenomén takové povahy a úrovně "charakteru" ,
zasáhnuvší prakticky skoro celý nápod,se v této zemi uplatňoval a na
plňoval *i čase celé poválečné éry,zejména v souvislosti s komunistic
kým režimem v ní.Vždyi i právě zde víc než jinde byly aplikace defor
mací komunismu drsnějšími /krom Sovětského svazu samozřejmě/.Přitom
právě i tento režim dokázali sami jeho čeští epigoni podrazit v údo
bích,kdy sám počínal aplikovat v zemi humanizující tendence.Ucit i 1 i
a vyznávali to v těch chvílích j ikoby jeho oslabení a v takové situ
aci naň s egoistickou tendenčností oportunistickv "vyjeli".

Absurdní existence českosloven:kého státu se nyní jeho:rozpadem
skončila,doufejme že definitivně již.uyl to zmetek státnosti a histo
rikové jednou bezpochyby v.ysloví,že to byl vřed na těle Evropy. Stále
posud ve veřejném mínění zde i jinde ve světě přetrvávají domněnky a
tvrzení opačná.Pro stvrzení takovýchto stanovisek se snáší celé fůry
fakt a faktografií,na tomto poli jsou úrody vskutku přebohatými.nie
poznáme již taková "fakta" a faktografie - s podobným se dá udělat a
nadělat všechno možné,ba i nemožné,jak přebohatě již dnes víme a stá
le znovu a znovu nyní seznáváme.
uo takto dnes dál? Česká republika! Kráčející do "Evropy"! Plazí
cí se před jejím zápaďáckým mystériem po břiše doslova.19k pod patro
nací zvrhlých severoamerických predátorů - těchto především.Právě jim
vpravdě knechtovsky posluhuj íc í1 při jejich nových koloniálních kři
žáckých taženích proti národům,které opravdu chtějí hájit svá skuteč
ná práva a skutečné svobody.rráva a svobody ne pouze toho druhu,kte
rý dnešnímu světu naimportovávají zaoceánští dravci i s jejich prasáckými kulty a kul túrami. Mkdy předtím se lid československého státního
svazku nedokázal postavit agresorům útočícím právě na něj - dnes přepilně vysílá kontingenty svých žoldáků tam,kde se národy opravdu brá
ní.Navíc tak nyní dokonce i proti těm,kteří mu byli povždy jedinými
skutečnými přáteli do všech důsledků,vlastně i rodnými slovanskými
bratry.10 je vpravdě podobné hyenismu už jen.Čech si však dokáže
"vysvětlit" a "zdůvodnit" všecko.
Naprostý morální a mravní vnitřní rozvrat.Pronikavě se rozšiřující
kult nevídaných násilnictví, z ločir.nosti,bezohlednosti,zpr o stituovanosti všech podob,perverze 3 okázalého hulvátsví.Stále víc prohlubují
cí se glajchšaltace a křivení charakteru lidí.Všeobecná vzájemná ne
snášenlivost. Úpadek mluvy,zejména u mládeže.Opičení se po nejpochybněj
ších cizích vzorech a příkladech.i-iřbitov kultury.
Takovým je historický i aktuelní obraz v zrcadle,nastaveném dnes
Tide české země.Zobrazení v něm je v této podobě věrným a poctivě
předloženým.Přičlna takové nepěkné podoby tkví v tom,že lid české ze
mě byl a je už více jak sto let svými intelektuálními vůdci obelhá-.
ván.Zkazili jej tím.Dokonce mu do jeho erbu vepsali heslo že "Pravda
vítězí".Něco tak cynicky farizejského si nedovolili předvést před
stavitelé žádného národa na světě; jaká Pravda vlastně?! Koho Pravda?
Když už jsme se na samém konci zde dostali k té "pravdě",tak si ji
tentokrát poctivěji v textu přidržme a povězme v souvislosti s ní to
zásadní: Pravdy je dndska českému lidu zapotřebí na místě prv
ním a přede vším! Jeho důsledné starostlivosti o tuto právě.
Teprve pak mohou přijít pro český lid starosti o jakákoli cestováníčka bůhvíkam; jestli do Evropy či do Austrálie.Stejně i starosti s
všelijakými "humanitami",sametovostmi či s rychlým zbohatnutím.
celou a skutečnou Pravdu lidu mé rodné země!
září 1993

Odvaha s jakou se pustil Vladimír Kříž do česko
slovenského státu a do českého národa je obdivuhodná.
Zbytečné chyby se kterými operuje v empirických čís
lech, kdy zhruba minimálně o 500% zvyšuje německé zt
ráty při odsunu, dávají ve známost, že ani jeho dal
ší historické reminiscence nemusí být tak echt. Na př.
to, že Československo je odpovědné za rozpoutání vál
ky není až tak originální, tvrdil to před ním i pan
Hitler.
VH.

VACLAV J. VOSTŘEZ

18 Aintree Court
Hamilton, Ontario
L8K4R9CANADA

KOPIE NA VĚDOMÍ:

Hamilton, 30. dubna 1997

Vážený pán
RNDr. Lubomír HANĚL
*
CSc.,
vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Blaník,
257C6 Leunovice pod Blaníkem Č.8, Czech Republic.
Vážený pane doktore I
Z domova mi poslali výbornou publikaci BLANÍK, přílohu časopisu
Veronica pro Správu chráněné krajinné oblasti Blaník, u příležitosti
15• výročí založení.
Z tohoto věstníku jsem získal Vada jméno i adresu a tak si nyní
dovoluji Vám v příloze seslat na vědomí kopii posledního Výročního
oznámení z 27» ledna 1997« V něm je uveden též přední program československé no exilu, vyhlášený 23« sáří 1948 v Fařiži, Francie: POSTA
VENÍ ČESKÉHO PAmXtnÍKU NA BLANÍKU. Je to program pro nastávající 21.
století a bude předložen celému národu k roku 2.000«
Máme naději, že vybudování českého památníku na Blaníku bude uakutečnitelné i vzhledem k potřebám, které zastává Sdružení Českého
svazu ochránců přírody a Spolek ochránců památek.
S krajanským pozdravem

Váě

Václav Jiří Vostřez,/
ústřední předseda čs. sdružení
Čechů. Slováků a Podkarpatských
Rusínu v Kanadě a předseda
Cyrilometodějské ligy v Kanadě.

Můj životní prostor se uzavírá
v druhém patře sídlištních králíkáren
s vyhlídkou na kotelnu a dobrým pos
lechem od všech sousedů. Večer oby
čejné čekávám na pořady v televizi.
Dobré pořadyjsou radostným překva
pením. Pes se rozvalí ve správný čas
vedle mne a představení může začít.
V tomto duševním rozpoložení nebý
vám ráda rušena.
A tak i ta malá moucha mne snad
no připravila o klid večera. Nejdříve

í . 7 /1 9 9 5
z ů s ta li

Já a moucha

díla bez bázněpo Jeho teplých prstech,
v klidu a míru si čistila křidélka sosáček, ochutnávala jeho vězeňské obě
dy a večeře. Trpělivěposlouchala jeho
horečné šepoty o životě a smrti, o bez
naději, o nenávisti a lásce.
Ta moje malá moucha vyvolala vý
jimečnou chvíli vzpomínek, která mne
přenesla daleko, daleko v čase zpět.
Byla jsem opět mladá, můj muž živ
a po letech jsme ve vzpomínce slyšela
jeho hlas a viděla jeho živou tvář. Bylo
mi dobře celý ten večera i dny příští.
Druhý den ráno jsem té malé mouše,
která se s pivním slunečním paprskem
přihnala na mou ruku zjihle řekla:
Holka, děkuji ti. A nechala ji žít.
Milada Peterková

V’ r n i

Fejeton

rejdila po mých rukách, pak studovala
moje kolena a vrcholem její drzosti byl
přelet mezi mým nosem a uchem
s patřičným zvukovým efektem. Veš
kerá moje snažení připravit jí o život
však přežila. Byla Šikulka a já hysterka. Nahlasjsem jí tikala, když užjsem
jí skoro stiskávala v dlani: Alespoň
nohu nebo křidlo ti zlomit, potvoro.
Pak můj vztek náhle zastavila vzpo
mínka.
Podobná moucha kdysi dávno byla
jediným společníkem mého muže. Po
dlouhý čas mezi čtyřmi stěnami. Jen
jí mohl vyprávět svůj příběh nena
plněného mládí. S ní počítal den po
dni, kdy myslel s obavami na otce,
na matku a sourozence. Moucha cho-

. W-

V ěrni
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Další dary na vybudování českého památníku na Blaníku laskavě
posílejte na zvláštní fond CML v Kanadě, šekem s určením:
"CML - Czech Altar Fund”.
-V.J.V.-

Z jáchymovské historie
Za celou dobu trvání jáchymov
ských dolů prošlo doly na 50.000
politických vězňů. První léta po
válce zde pracovalo 9.000 němec
kých zajatců. O nelidských pod
mínkách v jedenácti zdejších pra
covních táborech svědčí také to, že
někde museli trestanci razit důlní
chodby jen ručně. Známý je na
příklad rekord z r. 1951, kdy věz
ni ručně prorazili přes tisíc metrů
chodeb za pouhý měsíc. Dodnes
není známo, kolik bylo z Jáchy
movská popravených a ubitých
vězňů. Až do r. 1950 se oběti po
hřbívali do společného hrobu.

-k-

k.______________________ /

Poutní slavnosti

M SVATÉM HOSTÝNE
v roce 1997
------------------ >
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V.J.V.

8. 6. (ne) - Pouť ctitelů /
Božského Srdce Páně
a členů Apoštolátu modlitby
28. 6. (so) - Dětská pouť,
ukončení školního roku
- ■■ ■

5. 7. (so) - Svátek Cyrila a Metoděje . .0

15. 8 (pá) - Svátek Nanebevzetí Panny
Marie
17. 8 (ne) - Hlavní pouť, oslava
Panny Marie Nanebevzaté
24. 8 (ne) - Tradiční Orelská pouť .
30. 8 (so) - Dětská pouť, setkání dětí
a mládeže, konec prázdnin

6. 9. (so) - Pouť muklů,
vězňů totalitních režimů
7. 9. (ne) - Pouť členů a příznivců
MATICE SVATO HOSTÝNSKÉ

3.10. (pá) - Františkánská pouť
4. 10. (so) - Pokračování františkánské
pouti
11.10. (so) - Zahájení „Dušičkové" pouti
mší svátou v 17 hodin
12.10. (ne) - Pokračování „Dušičkové“
pouti a zakončení poutní
sezóny

PROSINEC
24.12. (st) - Štědrý den (mše sv. v 7 hod.,
v 9.15 hod. a ve 22 hod.)
31.12. (st) - Zakončení občanského roku
(ve 22.30 adorace,
ve 24 půlnoční mše svátá)

Na podzim příštího roku uplyne
osmdesát let od násilného strženi
Mariánského sloupu se sochou
Panny Marie od Jana J. Bendla.
Tento sloup byl postaven na Sta
roměstském náměstí v Praze v roce
1650 Ferdinandem. III. na památku
. ubránění Prahy před Švédy jako

třetí sloup tohoto druhu ve střední
Evropě.,Torzo těla sochy, hlava
a další fragmenty včetně soch andě
lů jsou dnes majetkem Národního
muzea v Praze a najdeme je v
Lapidáriu Národního muzea na
Výstavišti.

Akademický sochař a restaurátor
Jan Bradna, který je členem Spo
lečnosti pro obnovu Ma
riánského sloupu, nás infor
moval, že po delším jednání
s vedením Národního mu
zea společnost konečně zís
kala povolení k odlití torza
originálu sochy Panny Ma
rie z tohoto sloupu pomocí
lukoprenové formy. Po celý
leden zhotovoval potřebnou for
mu přímo v lapidáriu formíř
a štukatér J. Líbal se svým sy
nem Jiřím (foto). Při naší ná
vštěvě v jejich dílně nám vy
světlili, že aby mohla být forma
z lapidária do dílny převezena,
musela být rozebrána a opět
sestavena z několika desítek
dílů. Nyní jsme již mohli foto
grafovat hotový sádrový odli
tek sochy, který zůstane k dis
pozici v nezměněném stavu ja
ko dokumentační materiál.
Model měří 2 metry a 18,5 cen
timetrů.

táce
provést
domodelování
chybějících čás
tí těla a rukou.
Zhotovením for
my a odlitků
byl tak koneč
ně získán mate
riál pro práci
na rekonstruk
ci sochy z umě
lého kamene. To •
je klíčovým bo
dem při obnově celého sloupu. Vemá kopie
sochy v přírodním kameni, zhotovená pod
le tohoto modelu, bude pak čekat v někte
rém pražském chrámu na případný návrat
na Staroměstské náměstí v době, která
se ukáže jako vhodná - „až dozraje čas“,
jak říká Jan Bradna. Podstatné je, že ná
ročné odborné umělecké práce, které vyža
dují delší dobu, budou zvládnuty.
Text a foto : M. Dvořáková □

Jak budou pokračovat
další odborné práce na ob

Akademický so
chař Jan Bradna nám vysvětlil,
že do formy, zhotovené podle
odlitku, bude nadusána hmota,
která má po ztvrdnutí vlast
nosti kamene. Na vzniklém
výdusku bude možné s pomo
cí dostupné fotodokumennově sochy1
?

Sádrový model torza originálu byl jíz odvezen ?dq •kaf“
ple kostela Panny Marie Královny míru na Lfiofceý
Tento koste! lete oslaví £0.výročí svéhotrvání^yl/
vybudován a prvních Sbírek na: postavení nového:.

”Res Dublica” č.17/97

