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letošníÉk je Dkcm L25' !],nočlnaÚzeni lreriška Bllka' Jednouz jeho Pmich
pracibylodilo oÍbajdnašivinyt6L
ÓÍbaiolba ducIÉje lpolu tváie dobíána t zrúě, Na rczbhéú
''veškeÍi
desateruoic ú'no'něn'š relký onič . K.islÚ' sniživ se v nás (schýliv se k náí', jako
v tvrdou půdu(nuhlou Zmi), aby nás .aovuzrcdil' ve zdÉví své'po néDžsc nikdy
DrUná p]'ŠtikaFr' Bíka, s nížse vnniI do vlasti, byl prc odsourer a odňalo
mu stipcndium' Zdfuanil náplň a závrh| líbivoí fonny, předešelsÝou dobu' PÍo lulo
p.áci by| lýoštěn z lně]ectých kluhú v PÍa&' vlátil se do rodnéhochýnová. aby
pokÍačolalo samotév linii dlchohi tvořby' Po ticcb let€oh q/|Jlína taláŽ plaŠtik4
vdobě pokÍočilejši'pÍoyýslaw nášehoměni ve vidni- J€ památnáještětinr' Žé]'B'
FóBler na ni koffponova| ýúj slahý sbor oIáč '',.. Potud BeÍt! M. Bilková' unrélcova
Pročorba? PiMstvjt hod.oty sn'llu našého
životá' zúiÓdnn pÓk íaGho nih",
je
zbavn kameni a plevels, aby lak úolrlo vykličit séně Poaáni' ýně Pmldy, .PÓzEj
p ''\ d J á P m v dJv ;) o $ o bo d|'. lil' (' stL
NašenitrÓ (nášenryšlenkya cily) je naplněnokanenín b%nbdnosii' Šob4tvia
a t!Žeb
Plévelemsn!ch!' ícvědonrosti'pieveIen ísnyslúlr a bezoemých myšIenéIr
po nEjelk!', penězíclra nÓci, Jéto úlomá práca, keÓu musím€
sanri ná Šobě,
'Ykonat
abychom všechnytýo n€gíce vymíilj z našelronjtřa' T€prue po.onr
tam múŽe.vsloupit
\lid '' i'' .a'lor a |;.u. oo |oD.n|a Ódpu.trr' |ÓtojsoL l) pÍ.\édu.h.h' 1odnon'
které sPojLÚi všéchnyobyvalele t'to ze'né b€z jakýchro v ÍozdiIůa jsou cestou
k odslr.anění
nauiho úpadku20' stoletÍ'

Je tňebasi uvědÓnit, že ce]ýn diiem BilkoÚň prcniká ono důležité
to musino úit íejprye v sobé'Nebudeneli 1o mÍtv sobě'
ďiponenutí' Že všéclrno
BylÓ by dobie' kdybychoD každýdénr}sílali do veŠmidplári. aby mézi
všeni národy a. všeni lidni Žavládl p!ávě tm miněný k|id' ni!' ndosl a láska,
pochop€ni a odpL$těnÍ'Nestačijen bával lýo pÉvdy, al€ muíne se náučíje žít,
Usku|cěňÓvátje svýn Životem tak' jat to činil a ýěl'l do Švého
dila FÍanlišetBilek'
Prcto si to súlě piipomiúme'
přjchází tajemství
a
'co kdo sejc, to sklíŽí.'.?o t.jemství
''seti
sklizně.i. kleréspoěi!á v 1onr'žezis.jeme ho pšeíie',oÍbý.
a sklidin€ klás. zĎejeno zmko
nráku á ziskáme d6ilky dalšichzmiček' Púvě tak j. tÓ i Školkolem. Prcto nusi bý
nlš€ nryšlenlová selbá íejen dobÍí'al€ co nejlepší.
zánys|eme se nad qrfumen
vdobě piedninočni' vdobě
'Úbý,
ádventu' kleú zanedlounonast{e.
dokáali
s
t ouběji ponoiit do výáe!
'bFhÓn
Dastávajícicbvánočniohsvátků,rfčistit a oleviit svéniho, aby do něho mohla vstoup'l
Přej' vám' jménd spolďíoíi FÉntiška Billra, aby váše vá'ďní
sk|izň byb nojnÁ a bofutá tim n€j]ePšim' o nít. v. svén nitru' áby byla životcn

zdeú. Bnun.rcvá

Fřaítiš.k Bilek
'
Alď Neveč€ill

zde'l.a Bnu€rcvá jg jistě jedíou z nejpúsobivějšíoh
postav v mši !ývmé i
obmě kultMi sféb od přelomu stol.ti' HÓdn@eíí jejíro lýnmu v maliistvi, grafi@
a kližni kultuie pimech{o 9mozňejně povolďějšin. NoI všat b€z aiímavosli si
připomenoulj.ji vaaly k někoIika Mělcům (al. nilÓŠlíéči čistěplátehlé), l1elé pák
navájem ovlinily jeji.h osldy i mělekou Ívorbu.To se |ýtJlo např' chittBsiho'
zey.ra' I,ÍJštíka'
Marten'' Do tétoiady patřl téžknisný plátehký Ýztaůse socnďen'
gráfikem a n,slitelem lmtišken Bílken (]872 . l94l). téŽzá}ládajicífu ólaen
z' BÍaMorová popné pÓnohl! Bíkoú počá&em I' 1891, kdy nIádý sochai
odcMzi dÓ PaříŽ€ na dalšísochďskí íudia se slipadieň voÍěcha 4aiŽ. Lmny, Na
piiÍ uw Máiáka a prcstřednicíYin nbžélů Nápstkovýchjé požádánaz' Bramcrová.
aby se ujála Bi]kg a pomohla mu usadii se ! Pďi'. čífuvice Bi,Úfuvé poznává Bi]ka
.jakouměke, rin se stává jejicn přiilelgtvívěmějši' BráuíeÚvá jej uvádi do Měleckého
Óo9tředi' s€ a muje sÁ Mrchou' na Bdj socllale DJ|oD mslupÚjcpar B'b. Lr
ýud;UÍn.o na Fj|. d.š Be,u Aí\ fu aladenil co'msq k orcr ]nialberloviJd^
ýme. ďi po to.e b}lo B||kov'ltipendiln odn,rc piedevsifidÍ}' z.aiú; \4y.|belo'c'
ktďý ne3átihě hodno1ilBilkow ptÁce(později Mydbek gvújúsud€k měnil)' Bilek se
vnc] do chýnova k rcdičům'zdenl€ Brauíerová všakprnáhá mladénuumělci !rydržel
piegt']éúlrapya nepochopenla íojí na počátkudalši]ropro Bill@ důležitého
obdobi.
jeho piÁt€lstvi s Julien zeymn' Blgu.erová správně tušila' že ze}€rova náklonnogt
mu pohůželépes zoneffovat v uměleckémsvětě a snad i súoílénu v sobě'
Blau.řová liše l'7'1896 zeyelovi o Bilkovi:
fuu tepru 24 l€t' ale ro těch
'jJe
/ivobich zlTenoq..h'e iý jalo d6pé|ylnÚ' ..1o
fuy{c'r je mI bq .Ju!e
v]rcstlý beÍé n.jnošI póŽy a dnbdyjeho o nábožmtvi, o životě i uněni jsou nád
miru ujiúavé' suohý střizliÚ člÓvěk by snad mohl i bez zlÓnyslnost] t\Ťdn. ž jc
Bilek blázen' Ale já si lo trouf]íÍpo!ňt' Je toIit dúslednostiv j.ho životÓítheori]]žena
nne splš€ dělá dojem genia n.ž bláŤa' Nmzmio
ňu ještě v. všenj ale když la&
přesvědóivénluú o tom. ž! pozn.l Piavdu . ž poml i lo. oo nikdo dosud nepÓzraI, ti,
prcčje človék'@ duše,.o P6vdo, fu aěínán věřit j.ko on, (...) Já v tolrc hoohá věřiI
nepies|anua b}Šlíd,že v něm vězi budouci velký ělověk, vácná jédía lilie !1!uče|á
zonrcmého des!énÓ Šnetiště'Moáá, žévás jednou návštivi, viďte, že ho vlídně
přiÍnďe? Rnčínvám a to' žeBíIekje jedm z .éjzjimovějšio! bÍosti. |1erépo |omto
Následuje ne@lýoh pěl Iet .ž do zg'€loly
sníi naphěnýcn EíjenrýÍ
piát.lsďim všÚn tří.Óčóhě!ýo\ vzájemou úo1ou.obďvfr a |áskou' svódči o ton i
jejich dalši loFspondelce' 8.8'1896 piše zeyel BŘÚerové: .Dmhá piítelk}né,jal.
vám pÓděkova! žejstc rě seznánila s Bilkeú! Byt jsen v cbýnově' z toho človéka
jdou paPBky| Tako!é anděhkéoli jsem jeíě nikdy Óďidě]' A le! svatobolestnývfaz
spodnino rfu! Když mi prostě a liše v'Pravoval svoje uEpa| polily me slzy...
BnuneÍová odpovidá zeyerovj t l '8 ' l 396: ,,Píšuvám j.tr v ryc osti a to hlawě, ábycb

ván poděl@vala2 lo. co Jsle prc Bíka lYkomI' vín' že vášénávštěB bude blt na
jeho Živol vlí rczlodujlci. Búh ván dobÍofuvoši zplaťl.. Á BiIek v lom!éžněsici
piše z.yerovi: ,'Přišel jsen právě zdilnx kde u&o.Ěoval jsen púci posledli svoji:
slolo tělon uói!áro jest '' Jak mi milÁ oáce tá' Jen ažbudu sbšel z vašich rístá z úst
s|ečnyBnMeové. že e j ván oběma libi, pat ván budu věiit, ž. IÓ príce dobn a
bu.lu dvojlásobně spokoj€n'..
zeyer íoí !n Bíkoú v jeho osudn]'Enioáodnutíct (rcmlouÝá mu jeho snalu
odejítdo ldáštďa v€ Lúářich)' poÍáná Du ajislit ínáčni lodporu aj' BÉuerová pišé
zeyerovi 27,l0'l886:
s údši knošebu nilému Bíkovi. kt;nu
repochopenémuč.skénu',vrÁtín
Blacl@ovi. Ps.l n', žs o něho se zajlnáte a co všeIsÍeproň
ulini Bů|-\ án |os onÁ,obne
áp|áť'| ' Vases'Tp.ne pú5obi
n n.ho J(Ó báLm, a
' .'ste se ho ujal, tu t€pre jsem vidě|a, co
kdyŽ ni psal bk ndoslrlé psmí o lon, jak
ú6e|a ta dušejoho již pi€tťpět! snahy jeho jsou lo.ásnéá unělecky ve|mi iisté. Js.n
hÍdan9 to. žemu rozmin' ale z,Íoveňjsem tršťastn4žeprcstředkůnmáh' abych ho
mohla podpo!ov't... Braú€roú Mi však bÍ kBjlkovi i kliÍickí' Piše zéyercvi
l ó'2' l 39?]
s€ mq co iiLím tmu Bilkow Krisfu? . Mně se velice libi á mÝslin.
''Ptáte
7r p|o skx|pM
se kn tF\|fiy ňed!|áp|ilná'' |Jté m'slifu, Z nen' dob'e Bl|LoVi
ně.o 6dit' Já .ebéřu od něho vš., všecin&o'Je mladý a pod.léhámonénu n.vttuu gle
aťs. pÚbéfu sám' aťsiboohu sPí]i pstyi NeÍj dobř lid9miako Bílek iikat, žeoheň
páli . oni lo núi zkuit smi' .'á věín v Íebo lalÓnt jalo tak hned nic na sÝělě a
my3lft'. že kdÉ se monou slipendii a synelúiáni lodpobvat u nás |idéúplně bez
tllenfu' ž€ Bilek uždoelá zadamo pgnize!eb.r. ..
Když sg doMv' Bílek do sti€tu s aladenictou veneinoíí. BÉÚ*ová lro
ob|Ji U.
| m'a |8o8):''J- kd)b loho Bl]tá n.cná i !;edř'd'|i, kn ho' h s
'zey€
'
o\
zbl&ni. on ned žád!ý duch prc PoIemi@vánía nejtepšij.. bo nechat ú pokoji' Já
nevim' pÚč lidem nestaěi' že sochoije $cnďen, prcč ho !uti' aby ióně \$větlil, co
s!}m lalentem @ýšli' onchdyjsm fuvštivila Redona á viděla u nénokrásé pótélj'.
avšal oí sám rcnohl mi řici' @ pi.díávuji' Já jed.u hIan s4! pokni|a
poÍožeR.don fue prcsiI' abych nu da]atilul' sbáIi jsfu€ se tomu á Rédon'.PaBiIal''
tvÍdi|'ž€
nui dávat svim pfuln tilul. jinal žeby je n€pDdál' on wal lu Šlmst přcn€cná sÚfo
píítelůft,jebo starcst par žej€ poue Úkutečněni svéhosnu, své vise' Tak jsen s'
vzpoměla při toD m aládénickou mši yitvlmou PEnu a musIa ]sen se snát' U nás
by dali tákovéhoRedonapod dokoBkou nebo dokoncepolioajtskoudonlidku'..
Jednol neil
"D.Jq.b bodno.enB |ro9 o)obnoJi a No|Óy pÓ.1á7' pE\e od
zdÚrb B|aJ.loýé' J€ obcJ'érÓv Úvodu L B;|kovýŤModlilbom/rotÚ 8o/ lmén|
tÓ. přiliš vážné,zÓbfuuje vzdy n)^lénkurisťfugtvi nuti divák k pi€mýš|€ni a prclo
budenilo tě.b. kteii se d.és ujeho dila s poÍonměníh zas|avi. a to ti' kléííse 4stovi
á pochopi, budou jej niloval' Ieho uméníje č€mý cbléb vonici ještě tou zemí. Ž niž
pocháŽi' je jáko cbladiÚ živný Pmen hoBké vodr kÍelá uŽdavuje těIo i duši.jeí
jako olno ch!ánu. za jéhožtemýn stlm se klena ob]ota a svět 9 orvná do
Nekonečná.je lle t.ké jako ostý nůž.kteťý nenilosd!ě sešlnbuj€ onu íáleti
usazovanou.Iflosí a €goismen přikry1fuou ši'fuu na fuě lidsl.ých sdcí' (''') DilÓ
Bilkovo jest modl'tboq jest h}m€m svělla, Pnvdy a láslq/ tTonru, jenž dle
neJnftelnýlh Šlovlulia zeyen:

Bý tlobťinjako pole' lďeréclnéb
lěn dóvá,jížhoPlúeÚ |tÝ,ili' "
Po sníi ze'trevě v r'l90] tDtkává Bi|ek jinéhoua&, s. tte'1D je opět jakby
osudověsPjat. olokea Bňzilu J.ho přÁlel'lý wt.h ke zd.ne BŘÚ.fuvé všaknebyt
T* byl pňeEl z BLn|ainU KUbu piJ

Dáhé jiskteíi ztatilo na íIe'
při mputaci citu nai úi na sIzy'
je! do časuzby1vá!ěco t.pělivoýti
v pÍů.ďícíchjiný€h živoÍú

Jednouse lŤ&íúedo u,sěný]r znJad'
odladd élétaía poaáliD hmoq/,
lotosovékvétyp@oni závoj. nyšlétrék
a hYézdys sldon]!řed pllheb věčíosti'
Na l(t.!én slÚci to spíšsvůj*n7
Duohovétě Éiv.dou 2pá dÓ hedvábnéniti'
nebď čs, jmž lai j.šrě vlíd!. lělu'
a ty ntin ne!'lš'j!& ho pojmenovat'

DÍo Íranťtšk.Bík' l ndnková tvořb'
v rámci leňatickéhookruhuUněI*lá dílána 4ánlkÁch vydáváČská poštake
díi 12' listopadu !997 spolu se aínltffii, ÝycllíZjIclni ztvďby na]iie'kajináie
Á. cnitussiho (r84? . l89l) á eB6ka T'.'ŠimoDa
(1877' |942) |6kéznéfiku
přepisupmk€sby Ifutiška Bilka naeé ,,vyšliprorcci2 poušti.,'
.J4eoké}to
Ptlvodíl kÉŠba
vych&i & solbofu s1!ti otokua Bn.ziny ,'Prcsý., áulorcm
př.pisu
(oc.lolist zpbcných ds.k) je r'l€c Miloš ondÉč.k známý svou
ryteokého
tvotbounejenI nás doma'ále i v zlbfuiči' z!á!úá rrychízis lÍdalnl ho.hotoul2 Kč.
součsně stouto aámkou qd]ívá ČeskápÓš1at.ké la. obálku pMiho dne
(FDc)' opatlmoudoplňkoYýmý*kýn pl.piM j€dné z ddšicnBíkorúcbpmkreseb
a s přítiskem
lgzitkos nápism ,,PRÁEA.. a daiém]2.l l.1997'
^láštíího

o lYdáni aánky o obá&y FDc s neMlou něrou 6louál taképan Piibyslav
'siúice' pňe&edlspolečnostjFMtiška BIII€, kt.Ú již přú čásem
lpozomil Č*kou
poštura bližlcise 125' výrďi nez€ni F' Bilka'

-.J .í^nrt.lbf,
|

ď-\ď'3
c'řnov

Přileátosti ].tonu' áby byl
znow qzdvib.ut Úa.n
Bilkova
dIla' wúíui v dobějeho l25' výoěi
nďomi i měloovo rcdiště. měslo
chýnov' v součeé době pňpmvuje
wd]iíí dláýnri dopis.ice se zob@e
nim Biltova ch'hovŠkého
ateIiérua
árovoó Poádálo Čcslou poíu o
áolov.ni piil€átostného Pošlovniho
reiika keré by ňělo bý od 6' l ] ' íž
do koÍce rola pouŽiváno ldní
poštou k oÍáženi upomíntoyých.
Esp' fi lotelistickýcbŽáši]ek,

Přavd, md skuiečnoí
(zajtavfui uj€dné zpon€outé knihy)
Nevin' zda existuje nějaký soupis Bí&ova dila (a ei nejsemjeno aaIcen] a 1edy
zdo Pomtelq keÚ zde uvádlmja}o (ýé) pi9kupai, nen1obMě znímýn' Kdý js@
si pied lety q!ůjčil v kíi]roně srarcu knihu čegkého
lét'lé F.MaÉšePŤavdamd
slatďnost (1918)' byljŠen mdšm rcjo obsalen, alo i nečekanýmobjev€m, že kniha
je .'qzdobfia. Úak se trefuěpE!'í m tifulnímlistu) iIutracfui Fletišká Bjlka'
opět nevln' jahý byl Ýztán nezi Bíkem a Mmšen' zdo dlouho.lobější(pied
rÓkeb 1918)nehozda se datoEl
od píp8!a ladání ki'ny, kd}žjejí autor (nebojeji
'ž
vydaÝatelsPolek česbýchmediku ?) požádll Bíl{. o spoIupiáci. Iistévšakje' že bylj
oba jedné}Íď.' Ne(ien) jako jihoč.šli lÓdáci' ale svýn mýšlenim a přGtupem k
tmn|ilekVáÉš M|!oi /o'lo '857 \ oPá.o\i!icn u Če!hjcbBÚdejo\a !^.t|
'e
6'2.1942 v Hllboké í'vllovou)' Byl 1o lékď
R3iolog; abýal $ pfudevšín
prcbl€matikou met.bolimu, íeNisioIosii
a ěifuosti svalú' játel i ledvin' ByI
pr|esoEm Iékaiské
fak!|ry ěesLéuiiveŽjty v P@e a Ňdnostou jejilD Fysio|oB|ckého
úÍaÝu(1895.1928).
v letech]920 aŽ l92I dokon* Eki}En LJK.vod|etoho'žesvýn
žákůnbyl áutoritounejeí odbomě . pedagogickou,ale i mvni, pÍoíul ná poli lehd€jší
včdy zcjnéňa svjmi filosÓlickými námry na podstatu ávotnícn dějú a směřováni
piírodnichvěd' odmit.l necnán]clý naterjalisnus' k.rý ía pfuloúu stoleti plakticky
j ižovládl o'ciálnl vědu, a piikláněl se k vitalistickénu ýýkládu .imostj orgfuisnů'
viÍaliffiusby|vědeckýo
smá čikonoepc.l9,sloletj,podlektelénelze
živolnije}} rdukoval na naleri.listictou
'losofický piičinnost Rzikálně chenický úklad sám o

sobéne s lo v}svéllitiád a |iolÍtu /ivebo oÍeeiflu. Jiíymi s|ov].zvo. neÚ|jen
hnoin. podsl.q' a|e řEi 2de bý něco' @ hnofu o'uje' jalr,s' qltin' Životni pn.c|p
q|á
či
útá] . odEd Mt"]bmw a j.ho po7dei!' polraeoqini. |7t
'elfl
'i\otni
Mmš poádoval náÝaÍ k. &ntovi. velki dúru }ládt talé m bezpÚstňedli
poáÝiD. ií.U'ci'ČjP Mv'4El Maámeho Ú |os(á.vih|isfuH BérgsoM
Meš byI nejaámějšifi čsl.ýn předstaýilelen vita]ismu' čimosd plednáškovoui
publik!čni vedl na poti Ó€sld (!řircdo)vědy osmoce!ý a z dočas!éhohlgdisk! momý
boj oa} ŠánpřiznÁvá v dále uvedenésvépl€dnluvě ke tnj* Pravda nad skutečnoí)
svědonl fuu rcdalo, aby nehájil púvdu vždy a všude . i krlyž se tím nezlldka
v}l.vnJ'pohě.hu á!áderj(déobce'NebJI b v9} boj zbyecný'Ať ú jto o á*lé
'Fně pchjbÍosli n.d mEriajisti.bm véd€ \ kin náffi
\ mls|'!h !rudhlú. o
mehotÓ prc dn€š.k nebo prostěj€n o to, žezde 'bod emýn úhlen věóDosti'' MáIeš
za hínlu ješlěsÍoji'ž. F'MaEš pať]tn*i obháje pPvosti Rukopúů'

Kniha PEvda nad skuteónost. vyd.ná sPolken ěéstýchDed'Id v PI&9 r l9]8'
obshuje ná I52 stlaúch (fomátu ,45) MdešolY úvaly 2 1é1
]89o.l9l8 a dále šest
Bilko!ých ilustnci' vedle lcsby ná obálce Gedíci zmyšl.ná postlva s knihou a
peEm) jde o pět celostÍi.*ových ilust:ácí]

Podobim F-N&.eše
. ''Tvoiioí poE6ou lid,tvo..
' ''NašipiedkoYéjali 9 všeni sildi htedatitrálovslvi Božiho. bl€dďi pBvdy . ''
.?oz6yljjsne srcbody
v uádai *'!h úč€lú'
.'.DržetipŘvdu vžjdy.všude'''
vŽhledem k Ím'všimumodrošedéfuu
pozdi jsou b'to illstlác., s j€dnou Újinrrou'
xeroxomobtfžnéÉprcdu]@va1€lné'
Mar€šúv niže uvedený úvod k. nlněné tniu Právda íád skuteónosl nejlépe
!'y!ovídá ojejím pÓsláíi' áú@vě životlrímnizn i p8vděpodobných důvodech'prÓč
lretišek Bílek k tonulo prcjekfu plistoupil :
MedikÓÝ' n|.i.ležičesh1kně nejbližš,
vaše o.]hodlóní'ý,dali k sa|eÉnu týlsí spo|k, cesb1ch Meditn uljběr z úýaha
ýěděd žiýoté't7eúhen napsal běhen !éňěř 30 lel ý boji n pouý."í.!fuČhoýé
p|@dt
naílhnÓha! slalečh6| zaruč,]eýilě^tv!prŮd!, Wž ý k níprídáýá nlódež,
P|e.!d se 2adádá ý .luchoýéhÍ/jd\ padle ně]@žěbýěk íwří ýědě"i r hnÓlné
sku1a.hoýi' kéfépro ňějji,at neni nežšk,2eýědění;řád,' Pad|e něha.žěloýěk h!Š!ía
jedÚj &íýajewhitd| škúečbo'|ed'ke b] jiMk nikó' newtaly'
Pr@da jeý b,r,je jakožto freměnítelfui' ýěčhá,Hfutri s]a!1eŽ@s|úatc ptye
ý reBlólé prměně, ma tdždókjí Íd'e již zanifu, ý nih,lÓ'ti' jakhile jen ň^lala. Á na
tÓnto P|ottfu hnatkéshnéčhúti,treř! hdstó,ó a nÉíreBlák' Iid'a žiýolfuoří |nalé
hodnol! podle p|@ó] dl.hÓýého íidn'
Taío |ýořiýó čimrsÍ' !o|o uhěhí je'l plno bo]esltkh nedďů a,d hho!,d
skulalnoŠlýzdoruje duhowhu řádu Á]e Ýdú s,ilýn nezdÚ,h př.ce jen pok/ač,je
,kol žiwía úý.,ři|i hnolfufu skut.ěnosl Podle p@ó' a Podřidit ji d,chaúňu řád",
Kd,trli lids|ýo drželo Paýdu had hmťnou sk]lečrcs|i, rcsrlo jeho Nůhií uňěhi
'4 kalkolí aýládla ň!'li hňolfoi shtečMt' uPadalo uúě"í,ÍJesa! ,ýd\é hodhot, žiyola
ve ýředÓýéfu oddáýald se lidskó h!s] cele jeň p|Mlě, }íqou ýšakhtedala hd
ohh
nepÓn,sliýší, že by něla ysda
býi pžividěm k, pld|fus|i lidskln
iíýoleň'ýaě
fu túté sýělě' Á |dk, nedbajic hnoÍnésfutečnoýj' ÚpÓdala |íúh' nysl jdko
ýduchoýé blounění' y hÓýé době ýšak obř@ela ý lihká n,sl elé ke hnoÍre
lNakéMti a jeh ý ní sahé hle.lald p|Úd,, A"o, hnoká sk1Íéč"^|uhó!óna sma
Přiko n kdihou praýdu, ýedlekkré b, b,U pnýIl! duchnýePouhi"i nálohahi. Faktd
2afujdldnísla Paý.l,' Á iak uPod, kysli ýe hňalař'ké ší|ení'
jehož h|n,, a ohMasíí
v,Šýobození
ký kn ý pl"ění úkoIu\id'keho žiýoÍa'k|ej ňó ťvofili l a!éhÓdho1,'
podle .lkhÓýéhÓ řafu p|dd!, M Pl!h,!éh základě poniiýé h^at,é skuleěrcýi, y
znchvat, hhÓlařŠkéhošílehipočalojiž Před 3a kq p|oníkali p@n,áni' že rcde ýši
hhotrcu sbleč,oýi stdjíduchoý|ipraýda' I Poča]s. boj 2d úieal\h p|ali rcdlisúu' Též
! fui' brl ýedeh |efuo baj a ýe h1ohén šli ine i ndpÍed Baj bý ť,|di; f !échto
uklizkó.h řou zastřehy kha fordasli' Ln, se spíš. fu ně zdpóknělo' stá| jseh P|i
|ca|ísÚu téhěř sán a baj jseh Ídhiclr prcfuáL jdk uo nedáýfu přiPÓhehi|Ó a jak
ukaz,je rana hholhl, ýk,.tečhas!'
NébÓťnad lat relze 2ýí|ěziÍifaktick:r'
Č^a nórod ý' !
duchaýÓup|dý.1u,dd hnot,ofu stuÍeěnosta faklic|q laké
'|,,va
prohról' 7le jého i.leoýé ýi|ézsýíjeý ja
hfrotná sj.,teaoý b"de
"épÓchlbné:

padžbefu .luchownu řá.lu a p|Bdd 8|lězl' Ieda b, pazewa žiýo|ýnbe. selha|. B!|o
rebezpečaénýd.lěli u n6 kuh Íakln d Prdři2oýdli každfu ideoýou P|dda zlíbu}.e
Ídkn' pděýadž b,ld tín ohfužerul}ú!čisild fui|Ódd, kleřý ná před sebou ýelikédílo'
Př.kbnali jsne zác|ťMlÍdktič,ésnídiwli' keň fu'n dobř. ut@dala m hnoko,
shteěkost' ale kte|á nó5 hohla zle t nípřipoulalí: Eboť fujn Jď| překfudi shnečn^l
dana" d ý?bl.lddri |epší
padle Ped,
v Pr@e 12'kýěkd 1918.
F'M4REŠ
Doufám, žeskut.čniaalci živolá a diIě !.Bilka mviŽi na toto olientačnísděI€ni á
Frmtiš.k Kožlšek

Ewilské m@M l Táboře otcvř.lo stilou expozjcjsín FlfutiškáBilka' U přileŽilos1i
125'výrcčíWělcová mud je nzšiloa o dálšíťsta!Ťú!rcstory . €xpoíÁty.
v útťý4. listopadu1997v 15'00Ucli zi.tupci spol.čnoŠti
Ffuťtšk.B{!a pmÁtku
mě]ce polož4ín kv&in ojeho oliířg v cbiinu sv' vitá'
ve sa.du 12' lislopaduplánuj€ společnoýFfutiška Bilka re spolup.ícis Euitsl.ým
mllz.e uŠpořádát
vzpomíd{ovývďo vTábole věnovdý l25' výrcčíměloova
nďozni' v odpoledlich hodiÍíchpoIoŽi záltupci spoIečnostj!.B' věne na hrcb
v chýnoYé'Bližši i.fomle pro zdjemcej€ možnézíska1na púžskémlel' čísIe
793 1963_

sí"ýIJabadouclho.húňa ý nós
4' li'lopadu v 17.30hoditr. poi'd L'!y lBg.Bis v€ spoltrpúcise spoIéěností
Esej Fmtjšlo Bllka, ý něnž ličiduohoni dějinyzemě,poslánižďy di|a. a
^
dío celépírcdy poenské' uvídíL}ŤaPBgensis ke l25' vÉoěij.ho ímzeni'
PřednesDagne sgďáčkoýáa Milan lriedl, doPlněÍohudbouw'Á'MozáJta a
úvodninsIovm Jiljho Kúiny.

pŇ spoleěnostFletiška Bjlka v soholu3' iislopaduve 14'00hodi!' s@ pn
zájence bud€ m lonďné tamvajíč']. 2 a ] 8 M P.třinách ve 13.45.
zvcnc sřd.čněvšehnyčlcnyij.jicb přát.lé.

spolétsvalobor'j€lož kol€k$ním ělgófi je i Mšespolďlosr' ae m sve&c.:
. sobÓla l. lisÍopadu
v 10.00hod': vzponnhÍnýé
sh,ond,!ě,t př.d slavinem m
vyšehťadě
spojaó s *kť2í do kr'q/ sI.úía 6 vylházkoupo nřbitově.
. čtwt€k 13, I]stopadu:n^ýš|éý6
J,nqmnnoý" ÍodnéhoIlohu ýHýd|icích
v předvečďvýrcčijeho smni (infomacena&|. 24324l 64)'

v našichzpliúioh !ádi rtiskleĎe příspěvlrynebo převaté články' kt.Ié!áh posk}'tnou
členo!éspolečoosti' zzslal je nůžete.a ad'ésu : Iv! Muilová. Baískobyst cká J.
16000 !.aba 6 itel,24] 24l64. nezi 18'o 20' hodinÓu}

společnÓý Frantška Bílka dékuje2a spohzo^tý dfr č6k. spořnebě ý TMoýě'

Kmlalúi adesy spoleěnostjFfuiiškl Bilk.:
IljD. LubobírMiřejovský
LeÓIo€ 15ló
l a o o o P Éni!. 'M
ÚednaeD

PlibyslavŠinim
Jemýaow 614
5|' 0l |lr e\
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