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Proč 5€ ínI chýuov loulníD nklcm

B'Mi|doví

Prď laiká,jí pouhi nkta? PrÓé se knin li'lé mcejí? slao s9 ná iich ně.o
neobyóejúho' NěkdÓ na nich ozdBýěl' prchléd|' prcm'uvil' nebo by| oŇ| schop.n pÓhybu'
oÓko|iv dálnÓ pied|in by| nen@ný.'A jok s.1o staloz Rikdi. ř BoŽím zj*e'in nejěeíěji
Mlliěky Krislovy a Dějaká íopa ásb|o, ob'ěej!ě slÚdá.k'j pos(ylují.l živou vodu' jež

l Ía chýnově by|a pod oborou sktýá ýudálka' eklivalji abE|znl vodÚ m|rdý U'néle'
klqý lgda|ekÓ pricoval ve stlnj st.t|nici, poněv žjildc nebylo mkb zdÁn|ivě opušlětr
ryVo|iI duchovn'.slu na svén díle' své niLŤ pěslov modlilb.u a.ozjí|náiÍft Ó svaťjch
věcech, o ceíě ě|ověka k věčDosli' A Br]h to dobi € vidé|' i vyvo|j|jej kposúlnénu úkÓlu
v traš.m nárcdě' aby knáfi hoýoři| svou trl|óol|ivou ýýlvďnou Í€čJ, aby sc ía|slavite|.'n

Jak dospě| k svétrlu uménl? záchránil kdysi 
'naIé 

děÝčátko přcd ulop.nlm a z zlstnik
odměny od j.jí naminky nakoupiI svarýoh obÍázkú. jež obkE]ovol Tak bylo objeveno jcho
tradáíí, vys|án na studie do PÍahy' kde bJl 

'aznan.Dón 
prc svÓu dovedooí' a pos|in konečft

do P.řiá' aby dÓkÓnčilsýotr íudÚnldobÚ vGto áPadní meÍopolj Úhé|ců' v 4chu ý.likého
měsla sous69di| se kdlchÓhiúu dozúni' vdobách ýesku Do domově a Íodné'n knii
\y| ']edivs| ob!|eM d\e.e (hamú' ab\.e p.|ěí| |m'.ni tú pa[ o. ý|noíďn Ú 'í l r
|:mnjiši € Bl&j - Ka|várie, uÉe!á jako dar rodíéfoU chrámu, ýníž os|avi| bo|esl Malkt
spasite|ovy. a oÍba, vyjádieDá (tislen.oráčem' kleď vnás' jako vkaĎmiuj zemi, ao|al'
M|adý Uňě|ď Tvrh| ]ibivost fomy' jež se do új doby p&lÓváld vUmě'i, á zdůlztril náp|ň.
Jeho týivomá řeě bylá vždy husiGky přÍmá, jako řeě BÓžího boiovníká'

Po nátafu do PŘhy nllez| 
'epochopenl 

vun*|€k'tlr k zich ! o&ouani' Prcb se
vnátil do rcdného jihoěeskélro krajej polo pÍ!cov.| osrmě|e l tljto šlité ířelnici l chýnovské
oboÍe. a|ea!.d]ouho s.v náÍoděda|ekoneíoněsto iehÓ sorbĚ duchovn|'

lŤWi nonunenlálnl píce z|oba času 9'jádři|a kisl! jako o]Iše|ou .finEu.
pol|uěgnou a poškozenou' !a niž se prchřďila vědá náboženskÁ' Ýěda Geobectrá i yýlvomé
unlčni' ProŽradi|, že leprve lrlodáme pmvou jeIrc p.dÓbu, U loIDto díIa ho jednou navíivi|
íáŤší básnik JuIius zey.r a auj.tjeho óisbu, zbožtrou duší i Dadíním. mě|]ej k tv.rbě n'!eho
národ!|lD kÍucifixu' A ták počd| unélec krcsIil ttpl.I Kriíovu tvář' ttercu vldal ve snu a
mode|oval prvni trábě]]r j.ž směřová|y I{ýé|lé dřevořt?bě Ukřižova.ého' za pomoci svých

'odný.h 
zlskll trjJé díevo |ipn jež vyÓslla v Luán.ch Ú chýnova, llg jcho dí]ni se uti'n

toz!ádala. kvelkénu dílu byjo ťobá mlsla. Nezbiva|o' než přikřočil kv|iííl íavbě na
Óbo'ské gdu' a 1.'n dobolďil své Šdmimelrcvé díIo, vyjadiujíci ukřižované božslvÍ'
chýnovská jeho ,'cha|oupka.. by|a ledy ŽsvĚcem foolb.u kucifix( Piít|bísnik se ta.cl'
šťBlen yýíedkgm Bl|kÓvy príF, a do j.lro p!Dě(!| knih' naPsa|: 

'B|E 
do'ntr tofr!' járo

hnÍzdu' v lrávě skryÉmu, z kleÉho sc sklivan k nébi aáší," oouŽi] 3e k umělci přcýéhovat.
alc mmoo a smí překizila jeho Úva|ý pobÍ v chýnoýé ) To pamětní tniha ačíná íov.nl
dědoušks lmělcova' rychliř. Jalub' KÓmárka zDobronio|.,s Bohem zčíi ýpRní době.
podaří * pláce tobé'.. Tak ci|iIi noši' o tricllž dowd| (ak tJásně Psát Josef I'Ioleěek' Tlk .iti| i

N! pře]omu ío|elídoš|o kjeho sb|ížjnis m|odým bdslíken olokeém Bř'inou, vje]loŽ
dÍ]o aělá $uhlasní hannotrie duchovnÍ' I jenu by|o svěíeno Bohen v.lké duchovnl lodánl'
Ijali s spolupňÚvat a v}kÝéllo nai nini nluboké přÁtohlví' jež se sa|o dí|oýi vc afóř.



ducha' Bie,ina ne.jvýsoíněji pochopiIBilkovo dilo'jak PmzraztrjijehoÚÍoky] '.objetí 
nojryšši

|áskyje z'le synbo|izoýíno Ýelidění l.khhbokém !ssělénl, Že snadjcdiné yývamé úděníjé
s lo'$yjclyjádřiIoješlě, neboť s|oýÓna lěchlo míslechngna|e|o bynikdyodwhypmnllÚvili'
- stíLé íGnějipronikdí koňenyje|D myšl €nky vlajenslví odnéajně' Zaňyš|eĎipfunjeho
dllefu' piísnful ! hoikým isLovtr'Ďky néŽným' úmveů s|yšíme vjebo blaso íálejoýlěji h|6
jihÓčeského níboŽenského génia, Um|čený po véky a s novou silou ozývajícl s - niko|i b.z
vyšši úlc vič,žké době př|lo'nn.'.. Toké so.h!ř považov!| káždou k|ihu básnilovu a
udíoý ve v€smíru a a jeho úvíěv vchýnově nojedlou po'2dech|: 

',Kéž 
bych hoh|řIci léin

našitrlidem'kdotumezinimichodíú'..BósniksUďŇýmobdircmoceňov spo|ulrácichoti
utrlě|coly i.iej Í st.teěíosl' s jako( přj těž'kéň ž'votě BlIkově dovgdIi ýylválel kIidné a osvicené

^ 
co nám řck| tvi]Í.e sýýn Výtv.Ínýn s|ovgn? Mďilacami kotčolášivyjádřil Dlši

!ouh( pÓ véčné domovu' Kiižovotr €sou utpení neb€ i Tnq jež vedlo kduchohimu
vilěa|ví spasilclově 'cslÓtr č|ÓÝěl" ni Ťfui. ktEÍého ýnís tjsíciletí Íodila ', hoýoři o
našem dDchonln pádu l( z.trli, o olÍavném kultu' kt.Ú s6lm vod. přikry|a' o o !|eji pmroki'.
jáko opčílých sIo(pů přiceíě k véčnoíi' - v c}klu zivotnísvyjádřiIjakÓsl.p.c, kleÍi.jdou a
h|áscn ýdce, zpívrjice o do!n. síle á tŤáse v}šš|Miloý se fu sklÁní k nuži Ý Ženě andékké
ljáko v pÍvnlfu b|]žním) a vditěti' ltoÉ vidí' l.ÓdiĚe žÚí nadějí, že jejich d'tě dosáhrc
dÚchovtrírc věděniajcjiclr písně ks|ucijcd!.u dozpivá' No ol,ázk!,Jak iU máDe žítiŤ.
o'lpoýÍdá ..Z.Íůshl do sromu bBlřl. ' na.házel na něm trejhlubši linu a kďl ,ji sýýn tě|gm'
v Poólu l óleni pÍsmoi! tě|a č|o!ěka ýyjádři|lvůrce lělo |jdskéjako lěsné. kruté lězelí ducha.
!|c i]lko ch.ínr, v rrě'nž se DoJ|íne I Bol , v potiebách sejevijlko pán piirody' v prácijako
jeji olrok' vcyklu NárudÍlho véni pÓdaI nín uňě|ec výÍaz pÓsloje kPŘvdě u našich
hosilských mys]ilc]ú' v souboru krcsgb ,.Maria. malko BoŽr. oslavi| ncjýyšši naleistvi.
spohirpici i oh'lvořici' ada|šlfl cyk|otr] ý}j{Jři|Pa]ňÁhik.'ed]ného vJGÉ. Mlohosx?|tré
a poěct é diIo Bílkovo lakanje i E|iÉ ponníky ' Husov'' KomeDského' I]|ahos|aý:Ý'
sfuélanův' obětovmého l řld! úhrobkú - č.t'ou g€frku - osobi'ou .rchilckiun. Nořenou nd
nyšlonkoýém zák]adu i nej.óznější Užilé Únréní' l,b 

'nonunenlólni 
lvorbu neíačily !nlě].i

naj é aie|ié'Y vPnrc a ncuy]o možno získ.l ýh.dného obieklu' ažs ztrovu odhod|d shvět'

^Íchi(eklufu 
sÝé pÍzžské pracovny Íeši| !a myšletrku obi|nélE po|ť 

''Býi 
po|em k|asů pro

výžiw bntřÍ n. k.ždý d€n'..Duchowi p|mer vjého díle áhy láka| iadu hoíí' ktcří so
Přioháa|i kněhu ohřáti, To s Nvěděi|o Ejména v lěŽkých vá]eóných dobách. Idy Iidé
v utPatri potřeboýíli ducholnl op. Několjl Iet pled njnulou slřšnÓ! válkÓu á bouře trad
chýnoremzEnilb|cskjcdcn zdubů,ježrcíly nád umé|covou prhí dtlnÓu v oboř €..,oho tm.l
by| uÍčcl k tÝoÍbé Noyých dob}aate|ú' v],jídi€trých duchovnijni 9nys]y' sedm .adživotních
pÓŠav Ýylvoii|o Pos|ední monumg'Lihlí cyklus v lvorbĎ umé|cově' Když před 15 |ery áichla
jehodí|'h. níÍ.d pmmIuviIolo'n, že vleho di|e uďyšc|hIN Iidu o r'lŇ Phě'

PNě sc íal chýnov pouhim mistem? ProložÉ vdilejeho rcdného Fmnljšl' tsíIk2 sc
obj*i] zdroj duchovlÍ posi]y' zázBčtrá íudátrla s vodou živou' klorá ozdr.vuje duchovnč a po
níž nebudenc 

'Jzii! 
na ýěkv



R,erudhlfu,t k,b]oc yýhj | ňúulár me ký!ďě Fn,újt*a ul|kaw obschlie laké saupk
jeho lefulr|ókl fud'b! c pldik na vi4í.iťh ptoŠhddýlch I po zlqréni je yšak talalag pn hÚ,ho ]idi
u] mó redBlup,ý DaDnlýánE I' ž. pro ra;. e]ery t1uoh|ttý nlpó zoji\oý alkkiare pnlo

' 
]6raý,r ýalhln fulÚ,1 P,Dt MÚi. HdítaÉ ý 1O|Í|o čk]. zp.iy P|vi čás| . plt'it! rc yekJhýh

kpulbóhi haóu o|ishtde I p ýkt úre UpEďiiujenc 4 illďhte
zfuuw a|é ý Ýldhnjí k|o].! 20M' kdy b)lr|pb PařL@iŮ ad É dab! hoh|o dojl|ka :něndr,

|'ilkora plástily na 
'€řejných 

pro*mnstvich

M ieHaliÍová

Lr vo|'lých p|astik j. uváděna viš|(a, u re|iéft výškí x šíika,
zkÍatl:),: GHMP oaleri.l'|avního měsli Pálý

cČsH - cnkel českos|ovenská ]rUsjhki
No Nórcdní 8alÍie

Misb| BĚfiAŘov NÁ ŠUM^vi

NiZv: J |i$Moří[
Dluh: buía na lr,ském sok|u

Ro7'ěr dJ|a: 60 x 60 x 40 cnj

Náps: na soklu: J. Mďól

Poáímka: býva|ý p!'t do'nu lnalii. A' KaLvody

Místo: čERVENÝ ÚJEZD
ozn.če.Í: Íeliéfíabýv.lévilgpaníHeinsche|vonHeineg!
NíŽcÝ: J* ěas nÁm ryje fósry.

ltoz'ně.dilr: oco 270 x]00cm

PozjánlQ: kéšbákreliéfucHMP I(-97

ČERITNÝ ÚJEZD
ozlaěgnl| reIiéfna býulé vile pa.j Heinsche| rctr lleinegg
Nó4v: 

"Jak 
čas utÍká..

Roněrdi|a: ccr 27o x 30o om

PÓhínll8: ktsbá k Elié|u oljMP - K.3 ]2l ' Nc - K4l l38



Mislo: čEsKÉBUDňJovIcE
oznú€ní: pomik, otokť Mol'ý

.3ozjjmíni'.

Materiíl: kámm(pisl.ovec)
Roz&rdila: 190 x 104 om
Roztěrarch': 20o x 105 cn (be, podsevce)
Ná!is] v|so nahořg v leljéfu: MoKRY

ol\)x]\R
'  1354
+ 1899

Dravodole:I ' .B.
dolg oT. MoKREMU

BUDIVOJ 1919

Poaámká: kesbakpomikuv^|šovějil}ď.skélllerii-o.6294

Mhlo: HoNB|cÍ (okes chrudim)

NázoV: ..Jon Žižkr z Kalicha..
Druh: lolní pl.Šllká lsiřná M phkovcov.m ?odsblci
MatcriÁ]: *ámr(pkkorcc)

Nápk: 
'TÍavo 

na bokú dote: F'BILEKl9l2
PRo\aDL L94Ó J' áLlNÝ

Rok ná{lr ]9l2.provedeni 1946
Poznán a: na podstaýcl na ýšeh stránách nípisy z pozdějši doby

Mlstor EONBTCE (ok.s Chrudin)

NázgV: .,Bdh s níni. kdopfulináď'

Pmámka: Krcsbá t Í.liéiu GHMP - K.] l 33, patinoú sádň GHMP (P'463)' w}6|!ftna
v l|Urcvěsboru ccsl] v. Rlyni

Mislo: ]ioŘovlcf,
oaaĚení: pdnnik pldlým
NáDv: 'obětovaď.lolnáplasllka

Rozlěl dÍla: 340x 90 x45.m
Nápis: ná pívÓdníh pÓdíavci íŤch, Č' vÓiechí: 'védÓbitÝůrců"

Pobámká: P|aljk' původně úazgná Ďa niÍ&Lí, později piemistěna před ámck na nový



MhIo: JAI]KENICE

Název: .'Bed řich s ňola' i a jého d ilo..
voInáplaýib a lrchibkluÍa s rc|iéfy

Náps: mhoie| 
"Bedřich 

slnetáil'jeho dilo
do|o nízýy Ícliófi: .,sladkoí pktrěaruch zpěýoh€ř.,

''Da|ibol 
pojelí úlě.lly !ěěnÓíi dÓnÓva!.! i!Libuše..' 

'Má 
vlaí..'

',z 
mélro živolo,.

Pohánr]g] kcsby k pomiku v GHMP (K 31.4.l' K 2'75)' Nc (K4l l32)'
Exisbje též nčko|ik vlÍi.nl $chrřského i.še|l posiaýy B' sfielany
v kofuoílfu měřílku' Třeli|o!ýnDdc| ponníku vGHMP(P427)'

M|slo: JARoMřŘlcE
oaaÓetri: paměhí deska' olokáÍ BňŽina
D.ull: vyský rclléí

RoněÍ di|a] v. Do.lrétu 76 cm
Nápis: ..zde ži|aImÍel básnik otokď Bř €zina.

l'oznínka: nod.] poDn lku vyl.án ! l ipoÝÉh d řevú (ol.lM P - P.a73 )

Misro, KLOKOTY

Názv: .,Tábotšll pik.íi.' (K'niš á Húskl)
D|ú: r.lié| osú.ý na láneni

Rozměrdl|a: 57X23cm
Nápis: dole m dcsoe '|ÁBoRŠTÍ PrKÁRTI

l42l  ]99ó

Púnánkr: noYodobé osazli i deska s nápism' sádiový node| v GHMP' P- l25l

NálÝ: Mistjan HUs
D h: volníPl'í'ka

Ro7trIěr d||&] cc! ]000cm
RÓzhěrarch': plocha sotlu 292 x 2B9 cm

.'sl'om blcskoD u Mžotrý' kl.rýpo!úky hořc| l9I4..

Ponónúa] Po ník púvodně UnlGtěn na Kor|ově níněsti]
2 Ókupa.. v ree 194l fuřbián ! odíňnén,
/ o\u od á|e' ('/ |o4e pFo buoovou !oo|U cČsH a Hus!| M 1t{'
Mod. '  kpom|h \ cHvP. P.4J2(un|\ lén. Ž'ro\e)oo'UClsH v P' '4 

'Kresba. Muaum v Kollně. U.236



PRÁIIÁ 1 (P.řÍáká u|i&)
oznáéení: socM Mojžiše

l)[h| vo|níplasl]ka

Roz'něrdí]a: { sochy l20cm
RozněreÍ.h': $kl žu|av' l l4x l]3 x|44cn

l,Óbáfoká: l' b.o.zwý odlitek utoupmý íólfr l.umě|covým padcsÁlináfi osazný
v r' l9]7 by|a hěmecké okupa€ odstňnén a hiéel,
Po r' ]945 potÍa| 2' odlil.| a osaa! t. |947. sÁdBÚ model MEum lrl' n'
Pmhy. P 52873. h|ava a pop6í GHMP - P.4]5' Exisfují fubroMt v kgbě a
grdÍice-jako sróá51 Bi|kovacyk|úcéía'

Misl.: KŘEMEšNÍK U PELHŘIMoVA
ozlúeni: kap|eanlbilu
Náz.v: ciláty z Pisna, rz|ahující se te smni a Vzkiíšení
Druh] 3k hov: E|iéi,nazdi s M|bÓúa l ÍsliéfobloukovéhotW
Maleriíl: re|iéfyjsou2pá|€néhli y
RoměÍdí|a: 5?x23cn
Rok] vzlik návÍhů t.]iéíů 1902
Pmánrka: kap|e Uzvi €m (v EkoNrukci)

Misto: XŘEMEŠNiK U lELHŘrMovÁ
omaěeni] kaple u KřlŽ.vé.esty

Místo: PRÁHÁ l (MánoŠúv most)
ozlačeňi: dekontini !e|ié& p@ jeden pylon
Náz.v: ..Rodina'.''.PÍfuÓ'.

Materiál| kínen (žu|a)
Rozměr dí|a: mdživobli velikos|

cca l9r2, r9r4
Plná'nka| modcly oHMP' sádn' v' ]9 cm' P4l6 ,'Rodino'.' P4l7 ,'Prárc..

Míslo: IRAHA2 (Řeznickíu|. l/ó72)
páftětnl deska

Náav: j'Mistje@nýmP€žský"

Ná!F: nd||ore M|STR |L{o\Ý\' PMŽs\Ý PRo(}L
IL^MENY 30. V.1416



v|o!o p. ýÍaně: L.F'VĚRNÉMU SI'oLUDĚLNÍKU
HUSOVU

lpÍavo poslmně: ZAsTÁNcl PRAVDY svĚDKl,]
KRISTOVU 1916

dole: Z^svEcUJE JEoNoTA KosTNIc(Á
ÚsTŘEDi čEsKoslov' EvÁNoELlKŮ
A sPoLEK Ev' ÁKÁDE\'tlKÚ JERoNÝM

Ponámka: šádroýý model v NÁchodě ve sbo cČsH (Iajetek GHMP - P4] 3)

PROSTEJOV
pamébidcsbpad|ým
,'sÝ' václN.'

MalÍ]ál: kír.n(piskÓÝéc)
Ron&dil!: 245 x l12 cm
Ntipis: nahoře 1919 NEDEI 7-AllYNoU0 NÁM Nl BUDoUCÍM F'B,

dolei PADLlL4 ZA SVOBODU

Mislo: PRÁBA ó (ahrlda Bi]kovy vily)

Náz.v: 
"J.A 

Komenskýlouělcíse s vl6|i'.
D!un: vÓlnó plasik3

Rozněr di|a: ]60 oDspodíavccň
NÁpis: .'Pafrátce bralři' (ftři achov.| i d obé v ínÓ dÓ koncď.
Rokr r9r5 - t926
I,Mnáfolá: Exis|uje řada studií á altoGkith r€p|ik v kresbě, gňfice i plaíice. iapi.

UniveBib Komenského vBÍalt|ávě (dřevořeba), Nc (dlevoř.zba. íÚdie
zr. l9 l l ,?.6503)ald.

Misror lRAflA 6 (zhnda MinisreEsa kuttory)
oáačetrí| pomikpadIýÍ

Nópis: vlcrc: zA sv.oBoDU vLÁsT NÁ BoJIŠÍcH '''
trahoř.: svETovF
vlmvo: VÁLKY MLADÉ ŽlvoTY svo.'E PoloŽlu:
UPreířed:jn'.tra
do|eňa podsbvci: PRo TRvÁLoU 'P^MĚŤ KRvÁvÉ oBĚTl

rosT vlll
cHov^Nc| MĚsTsKÉl{o slRoTČINcE
1925

lozúmka: poškozn |eť honi rch tomcíe



oztračetr i: pomnik t týa ro lozelic!é ktr ihy
Názgv: ..JanBlahos|ať.

volňá p|.stik! 3 ehitefulrou a 2 Í.|iéíy ňá nánlÚiy 
'i!ok 

B|trhoďaÝÓva: l ' Jan
B|ihodaÝ Ýyvo|en d vys|án 1549 dž 1555

2' RÓkU 1557 Blah6lav ďal se 61árš|m Icdnoty
Maeií|: kánenbktovec)
Rozněrdí|a: figua]50 cn] leyý relié|392 x 107,5 ce,

'nvýftliéí196x 
l07.5cn

Poznámka: Exkluje ilda p|aslických Ítrdii. nipl' oHMl!- P433/a' l-4]3/b' P437
Úmklěny vesbÚlu ccsH í. viml'ndcch,

M'sto: RoNov NÁD DoUl|RAvoU
oznočeni: ft|iéf mdonlě J'Neóe(dnšKu|lurnidů'n J'Nečase)
Ná7.V: .,Jak čas !líká..

Mícrii| ken ika ěefuně pati'lovlná
Roz ěrdí a: 2l5x2]Bcm
Nápk: dÓLe|JÁK ČAs UTi(Á!
Rok íáthl902'Íál'zic.l927

Mh(o] RoNov NÁD DoUBRÁvoU
ozMěe|l: reliéfM doně]. Nďase (dn.s Kultum|dúm J'N.č.s.)
Názel: 

'.AťjsnE 
s|ovům ,ryým půdou dobrÓu .

Dfuh] re|iéf(popmikk1á]

RoztrúÍdÍ|d 60a50 cn
Nápis: tolenl: AŤ JsME slovŮM TvÝM PŮDoU DoBRoU F'B'

Mklď srREN|co
paměbÍ deska

Náav: ,'Pa]nílc. uěnc|c ].m TÍa!t.sa..

Roz'něrdl|a: 75 x l:]7 cn
Nóph: trlloÍq ..Ry| dÓbrý i.|@ pole tbÉdáváchIéb.

do |c ]'v štrljc sd lužc' j republ ikóngkého dosstu 
'! 

M |dobo |eslaýsk! l9]I..



ozn'č |: pomnikvPodoběroevřgnéktrihy
N'av MhtJan th6 (''P|on.ny ubirali sc kl Pnvdš.)

archn€kium s p]lsliÍou í 5 rc|'éfy' ] |rÍonzové sv|liIny
Matcriál: bÍo|Ý'kíme|(žu|a)
RozílěÍdi|l: pllstika J' HúM ]00cm,E]iéfy 200x 85.90cn
Ro7trlóÍmch': sokl Y. 2locm, !rchitektuR Y' 295 cm
Nípis: p.dýÓ|nou figuÚ!|"P|.notry lbJňti * kU pnvdě.

nád dió|y vlevo: .]Mist Jm IIusna Kozím Hrídku..
m ft|ié|.e.h: ''Kážimczi plÓly I hradnjen'íoý9 Kozi..

..KáŽi V l.se Pd lipú u hŘdu..
uprcíled árchiGktuÍy Í.|iéf:..llt5d (oz|..
nad reliéI} vpnvo] ''Lisl z věčni. ]í . sIuhl t].Ži v okoveoh.
nx jtliófccb:.Já s|!hi BoŽi vokovcdÍ.

,.vZnik boŽic]] b.jovtrikú'.

Iloztr!'nka: ÚxiýIie velké Dtro'liv| kÍ*biýcJr i pldickioh ý|Jii vcsl.l'icb !!|ciiuh.
truz|.hj v soukronlém na.jelku.

,J.Ilohčcl..
mchileklun sreIjófe|r

Malďiá|: tí!m' |rronz
Rozměrdi|ť 73 x 40cn (pÓŤln:Í)
Nóph: nll €ncni: zD! sTUDovAL r'l37l

JosEr l|oLEČEK
sPlsovÁTEL'NAslcH" a,,soKoloVIcl].

PoháÍo: ťiž ponrét J' l loIeěka v GHMP, bfunz' 1923, l' 72]

Míslo: ŤÁBoŘ (M.s.lykův dňtr'
D.'ňĎllí šká

NáŤv .'J3n z K,licha..

RoŽňěrdí|a; 252 x ]l5 cm
N h: dole: J^N, ZI(^I-ICHA

V PRIPOMINKU BOJE
KŤF,RY NÉBYL Dol]oJovAN
I: B. U LIP N J.S



Misto: TÁBoR (MNalykúv dnm)
ozMčgní: paměhí deska
NáŽcv: ..P*che]ěický..

| .ozněÍdi|t  252x] l5 cm
Nápis: dole PETR cIU]LČlcKÝ

^RY 
vEsPol,EK soBÉ sLoU

Ž|L'| (AŽDÝ ťoD|.E zvL^ŠT.
F'B' Nl|'lo DÁRU soBĚ D^NÉHo M's'

Mis|o: voDŇ^NY

Nó7tv:, 'Petcnebic(ý..

Nápk do|cnaÍe]ié|u:PETRcl lE lČlcKÝ

Poznámka: osartrtrlííopnvodtríhoBi|kovakímetrnéhoÍe|iéfuzÍ'l91]Mod.ltreliéfu
GHMP(vFlaven ve sboncČsg v€ volicicl',

Mkto| zBR^s|-Av U PRABY (mzPry|ová |oučka)
oznaěe|l: sedlct p.slávi P' Marie a |dícl p.siava sv' Jám pod svislýn břevnem kkloYa

Druh rc|ná plastika na tame'ném pldíavci

RoztrlĚÍdíla v' p|asl]k}255 cm
zročono.'F. Bj|ck l907..

Rok 1392 (odlilo do bola r. 1907)
PoTínktr| Pl'stiká ř nxje'keň No P.72,1, Á'a'],913 by|r apůjěéÍa k v'7nobě

nŽplylÓÝé lÓUčky |í lťbnově n' zbÍ6|ivi'



vchrímu.řdce

Áleš Neveč.hl

J'l je neucu|e . 
' 

é h|eda' :Pn eTé íovo p|o '. € 'hI\ dl'd |n|ťe\) dut ho\trit h
ínÉ'ůlámrř ioomíě|pin| iby\| 'vs '- l .vnŤ.]\ 'o in 'P 'o '| 'e\cZpa.á.hsro|e' loJ '
I'. iškáBí]káč, 152prcsince200l Dáúdosuv61osLiBllkohRánuakišruza|baceí.
s!c|Lýn iMi.lým jo8|nom á duchovnln uěite|gm 20' ío|etí PoEmhansou Jógá|bndou' Jak
s|4h' so!vh|',křoí,anský.i BiIek s 

"hi' 
Dhl]ckým.. Jó&i'latrdou?

.,iž vjcekú by|l 7iúrenována Bl|koýa v]ze Juchovtrího óí[ ě|ovéka prívě přcs
ýarovčké illdilké avalírj po K.is(a' v,Jy š|o o Boží ásafi do poehského |idského živolo'
jcl|Ó Úsněrňoúrlá úžáŠ'ý pÍoiev nl]|osi' Pravovčrnýn [ř.rl.anfin sernohonzdál hi' trfumUs
í:i mpi' buddhismus M ho y v'áleny kiesl'ans*é ýúrou@ a Kristově ve|ikoíi a významtr'
Přesto 

'nys|im, 
ž. to by|jjŽ púvě Bílek.lleÚ chá!a| účilou duchovníj.d|olu tráboženíýí á

předgvšfu nuhoí uvě olněil si přílÓtrmoýi Boží v každén jedi'lci, vc slavbó budouciho
chtinru vnás mpřik|ad piš.: 

"'l.č|o 
|idské' J.ký tÓ €|ek'.iaká podí a| co 

'ny 
vše vidi]nc'

íyšime. chuhá'ne. cíírc] Jokýn zázmkemjsou údy (ě|a úslrcjc a sĎys|y! 
^ 

h|lÝně srdce
ósdcel'.ěla dvojakoslje Výn]uv!áa |ééiv{ lbřkÓíJ sýou' 

^clliánjíe 
lÓ, vněžmod]ime se

k B.hu. plsvěccný olláiem obětním a wďý oběií ýou ' "

vše sn'čřu.jg do Diln - ajé&ě konkn:hěji do ýdcc' Tafujc sidlo loho. co hledÁne
všichni po tolik žilotů, co se ná'n 7n{ lak vzdá|ené. kčemu po1řcbuj.Drc lÓ|ik MUk a |čile|ů'
rbychon' 

'oztrl|i' 
,l lo Ýšc trosilho vsobě' Á tm také $něfuji všgchna ve|ká nábo'!níví.

Vši.hnivelci Miíii' ať přino avaGrcvé (Rá'na, (Jišn.. Búddha' ' .) čiÍliznljogínia gun'ové'
J €dn|m zDi.h b'| plávě Pann lrnsa JógánaŇa. l.íerý vmin ém doleti n9 hinduislických
7ák]ad*h p'8klikovxI kliiájógU (pělist'pňovoujógovou 1cchni|tu !liíÚícinnynoVó pod|ély. a
lim !možň!j{.l Ě|ověktr dosóhnout slíle !ělšÍ ideŇ(y s kosnickjn vědoDin). PřckúslýI
svědecbín duclDvtrlho živola jc j.hÓ .,ziýotopb j.giná.. ii)'de' Aquamalin 1995)' kde 

'áživolě své'n. svého gun'a (in&É,lva6E Bolxid'ího) pb íis ob.]evÚe svět |ásky 
' 

ll.!íá|ých
ásahi' BoŽi nti|oíi do |idsk'!h ži!Úlů právě proýředniclví|n .ýatárd a,jin'].[ dochovnich

Tlkových ýe|kých poíav skÍy!ých ději'l IidívajejGtč uDho' za všeo]jtry sc IzezNinil
trapř.oRudo||UslgnloÍovi(l36l |925), ve své duchoýll vĚdě. rnih@posofii poslihl cc]ý
ducl'ovni Výwj ]jdslh ve v*nifu' VrchoI |idslýcfi ději! spalň'je ýgo|gobké udá|osli' 

'choÝiZcvšiksměřojídá|, , ,Dl|šircpřc l| lédtr l tehm(poíaÝÓ!jenapi.PáUlBrunlon( l3s3. l93l) ,
jehož celoživotlin usi|ovi|lín byla piáVé sytrléa ýchodtrÍho a zípadnlhÓ myš|ení,
uvědomování si spolcěnóho cí|9 Ýšech duchovních cesi o VěÍouk' ,.N'!štívil jse'n mnoh.
llštanil' c]]rámů, k|óíÍů a zjisli|jse'n. žl to, co h|.dáfr' h |eni' KJž/ý pobyt Vlicll mŇ
ztrovl poučil' Že mlr iluď být hlédh a nalez€n jen Ve v|6lnjm sdci.., řlká Pfu| BÍunlon ve
svých Zípiscich Úeho dilo v),díví mkhdal.]stýl lRls RR)

váp|avě toIika dnešních i'lfonnlciT svělovýll m.!ií i3naze Íilzňých ',podvodnýchgÚfuů( míž€ sn no Tnjknoulčistý h|ás, osýět|ujicineuší|ou Božl přÍlotrlíosl Tlk.vým Je
z€|a UÍčitě i$uč6lý indický ovaláÍ sa(ji sal Bab.,jéhoŽ PožehnánÍ a d!ry 

'ni]ostiobdrže|}a pos|edni desdi|di jjŽ sialisice Lidi 2.0|éll0 svěla. PÍávě Ón mh'vi léž o jednolě všech
tráboženývi. o BoŽl |ásce prcjeÝované lidem' o Boži přítommsli vlidškén srdci:.,K'žlý
Úlověk jé pohybujícím s chnímen, s Bohen sídllcín vc sý.tostánku srdce'.. Jsk podobné !onu,
co nó'n.jižlétrřř Přcd slo |cly ř|kal FŘnl]šok Bílekš!ýhjedinečnýn dÍ|.n'



vc dncclr 9, 12' kvátra2002 pr.běhne m Pmžskén yýsbvišt!v llo|ešovicic|r 3. ncz]národn|
kni'l\Í Ý.Ictn 9r!l*ni|ry )00),DÓvohÚéme si vás pozva( íá pŘdnášktr PhDt. Mffic tk|lřové
|n |é|n! sn.hař l.lú|iše* Ríltk .l)lJ'',, .'dúll. Plcd|{ška so budc kn.l v úmci ve|ethu
v páick |0' kvótl! od |7 hodi'l v pr5vón kříd]c l,'ttrlys|ovóho pa|óce - v mllém síle,
PhDt. Mlrii Ha|iřovou d.p|nl svým amyš|eni6 Md Bl|tovýn dllejn ThDr' LÚbomíÍ

P]'lč v$lnió m vcleÚh hído ó0 Kč od pořídalclújsnrcdo{J|idib' 
'J 

v Dólek 10' kvétna po
]6']]0 doíamÚ á,jemci o pře']náškú v pok|ádíě507oslcvu'

|'.ilotn'jdot''kyj í' úhi!d! č|.6ký.h pHsp.vkÚ n' rck 2002' výš. pdspěvků dichoduii dÚdoNi
Kč' 'rtrn členin\ klerin jejich fiňhfrJ 3iluke reÍno,ňUj. zp]íi' zvyšené

Pís9ěÝky' pomdliv re m aížen| pos|ai čáíku' t!rcu Bohou ?'P|ari( s
na ty c|e.n ktllsj lo mohou dovol]t, zdil] by mohli přispět r,yšší čislkol Upilm.ějin a b děkujen.

KoĎt.khj adrcs' sp.|eónoíi rŘ išk, Bí|k.:

'l.hD|l-ubo|n|ÍMiřgjovs(ý Přibrí{VŠinic.
Leékova ]5|6 Jeronýmova6l4
l49 00 hď'a 4.JM
ÚcdMbl) (Předsed!)

NJ'iIUlni *mne je re|iéÍz HUso!s p.mníka v Í'ibore

Z?RiVY
lé|,213 24l 64 éňaí: imud|@úUs cz


