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JičiÚki panitki na Fmntišk. BÍ|k!

váo|av Potoček

ý. 1'- é|s|. ěcn15 zP&1y nás s.známih n!š. zvěčně|{ vácná Donl 
'loklÓIka 

MÚie
Plvlikoví s úplným výčtem nánrcbk na o|š.nský.h hřbitov@h, klďé jsou dilem Ffutiška
Bílka' Nd{|a ji.h osm' Poiidil jsem si snimck k!ždého z nioh' a by| !o lcnkrÁl ifupu|s o Dďní
přI!ůglgk k Íé Řalé en ické lbjrce sepu|kálni p|aíi|g od lohoto 1vie. zallm tÓliŽ
obšdhÓvda jen snimky |ři níh@btú od Ffanliške Bilka snimiž jseí s Už od svýoh
cll|apeckých lel sákáw| na vyšéhradském hřbitdě. Pak snimtú přiťDlElo, b*é zís|Uhou
zíj.zdú sp.|ďnoíi FŘnlišk. Bílka: pomíkt a íáhÍÓbní sély Ý chý'Óvě, v P9l|ťimově'
v Jaoměiioioh nail Ro|tytlou'''

A l.k s. přihodilo' Ž.jsm s. dověděI i Ó vl,nikajíclm díle, lfté F. Bílek stvořj| v JiěIně:
Náš oMiv (múj a mé poí) kvýtvené knís. a myšlonkové hloubco elého Bilkďa di|r se
gnoznejmě sb| i 1émfun lecrfuý.h Bzp!áv.t s příl9li a aámými' J.dni 

' 
lohob Ó*dhu'

panI svatav. součkÓvÁ z lFhy' ín byla mile pňelaapena: ''vílE ž. n!še .odina má k Bílkovi
přímo osobní vz|.I? Máne vJičině hloblo, kteií j. jeho pEcI'.' Při nejbliŽšI pllIežibÍi lÓ
dÓI.Éila několik snímky z odinného aÍonivu ! doplnilo vlc sým qŤfávěÍíÍ' kteé zde . sica
.žzdÚbé rukv dumÓóim'

ots pei součtové ol*e HBbý byl jičiDským učiteld' sán pak byl s}Ť sláhlho
'c.jchňbM' Ey € rÍ{bé.\o' Toho pÓtkdl smuhý 6ud lěch, hďýn bylo $Uřno přažit své
ditě... Měl dFru Božontu' lto.á s. narcdiIa rku 1393' al. na pÉhu vldšbl s.nostatné 6ty
ávotom, jako dÝaÉli|.ií rcku 19l J Émřcla' on' ot.. .d.š.l Mvždy aŽ ÍÓku 1930'

Uči6l Hrubý cntd 
'ěčnil 

ponítlo ýé milovÚó n|adšÍ sty á pÓjál úmysl 
'lditjlnčjáký miÍořádíý Íáhbbeli v ódině se t'duje' žé na lÓ byla věnwás pníYě l! ós|ka, l\1eB

něl! bý. Božq1ěiným věnem''.

v pŽĎs'aloíi jičÍns*ébo 8jenaziáInlho gofesom FÉntiš*' Kaky sé nďlÓ švě'ectví'
jak ktomu došlo' Kolem rcku 1940 totiŽ Mváal prcsťednictvím učible Hdbého plsgmný
konlakl s Fúntjš*em Bílkem' (Dddejňé jélě' á Fí IGsk! a o.ta. Hrubý by|i spofuár]
o rcku 1900 mluÍÓvali na jičínském smnáziÚ.) Pm Pbf6or KBIo velmi @éslnÁva]y
úEhy' jak si má ryIožil symboliku hrobky Íodiny Hrubých' Pávda,jéště jýD Új nenazndčiI.
jak vTadá lle i ru to dojdo' Tok 1edy: Mis|r BlIek Flutišku (.skovi odpověděl v dopis., kl.rý
p.sl.I olakáru Hnbému 20. iij!' l 9a0 Napg|:

','''sáň váš jičksbi pmik je po ml Mu ý91ňi dú|e,i,tn' rcni a]e leh@
řís|,pnýfr' ptÓb š?ifuýde|é jej zdalekd slaýn obcházeli' Přošel jsen prudiášk,ni aýoň 50
hžý. ýžd, jg| o |úlo Púfriku hlwil' a sie lak jak ý ýa| š|dk.n|: Přišel k2 hhě Páh
(Míněn j. p' uóilc] Hfubý') Pd'dl: ,Uí,řéld hl s6fu d nád b'ch ózh,číl fukb kne ja
p@hMi|q pofuLrin'n . rseýfu' s.ýfu,'' B,|} ,Pýry.hvě.d,.. 

PÓýIdáht ,ž y ÉEa|ě zdřib)
ý 1sii .ýs|fa.hýěia. dala 

",in 
spasi|el.: nazi evopd.ini Pllhlehi zaaiřjb 'e!tyhýězó'''

ba i ň.i i,diónshjni ýýruni zqjb. B,|a i @1ó souhýězdi' klflj zdtj|a a pruýžc, zaponk,<
Nópis n]š|qb ýěřiI jeÚ fidin,u La\reni: .Jeh jasné Nci braní uři ndši */l'!,: ož
zopodnefu' op]š.fre eku rb]ÚhÓu d..,hu :věl|ru' ..*.,L.ue aiřici,, .,

v j!.4,ce loho dopisu poaivámé lrránliška BiIka' &k jak Ýíiúíne ÓdÍazjeho hyšIÓni ve
vš*h jeho pmÍcn. Ty obÁly ''sé|ry.hvězdy''' .bÉďi n@i'''jichŽ zd. Mise uŽívÁ upÓmííají na
sV' FÉn.išká zÁsisi, kbď mluví Ó ''bratu dutrci''' "bmťU'véfu''' .s6liebo|csti''' ''s.sďo.
smÍti'' ald. Byla to pryn| inspiE*. a|e ja( uv]dínc a óvlli' všehna slova zláo pNonli
myš|áky na pomník! nejsou'



Už cdy něco o podobě nófuobku' Má podobu j.kéhosi lřídého a jck:lto chiánku'
kléqý se zdvihá n! kruhoviÉm íy]obalu o dvou ílpních, a všch slnn ot.vřcnéhq zDl.du
ob|Óuto\itě w|ioJ.ncho. s p|o.hou ýkchou. Ý|aín. nmÓu' Td !poč\a na s|oJNh á;idra
h.try v1sokých' kteé majl podÓbu ,i.'/'cÁoui.' km.nú' b.z paúy i hlalicÓ. vpniÓ.|l je
skaždé s|mny po jednÓn blovéo íoupu' zadnl rh sva!'ňky lrtóřji sloupy dvli sbúy
n.stojí bezprcíř.dně ná l9|ob6tu' nýbrž na mohut]éD sok|u *gménlovéhÓ saru' r$oké( ;i
a0 ..ntin.ťů' l( lionúlíim íoupům přiléhi,jí dBky o ftjné yýšce s s|oupy] si hd. šnÓké
alvÓii b* přodnI stěnu chnánku' spočlvajl na týcbž sok|€h jalÓ ó6a íoupy áÍou ozdob..y

Uvniri, ;dično Šříškou chrámku'j. tr! podstlvci v}šokén 125 cm Uňíslňo bonavé
poP.si a p.d níh jé v kameni podsbv€ Wt*jno:

svATÉ PAMÁTCE BoŽE{l{Y

Ná eni pied podstavem je brcn@vá svíi]ná s Íápk.m]
svĚTto v TEMNosTEcH svÍTÍ Á TMY Ho NmBSÁHLY

svitilM stojí na pod|ouIrlé brnavé Pod|ožce, zdobon. lipoi'mi ÉlÓl*lmi, bké
zbMa' Mod.l podobizny' j.,jž 

',yfuoři| 
Mislr Bl|.l Žbóm Jlil . í.jně lll svÍtilnu

iPř!|B.nsN| . prc:|u|i oEdr) \Ó\Ó|ije FBnts A1',ž lzdu pomDítu na |e!é deÝ. Jr
skbmný. sror se hrí(i nÁpis'

BoŽ.NKÁ H]lt'BÁ .|&ol.|9ll

A nyni si pbhknnéne re|ié^,'
Ná le\é:|En. sp.lfujeme arupá[Jaio by Ý. vo|némprcíoru ýÁúru se vaas.l|c|ch.

. hvšzdaňi nld hlovo J' st.jně br nd pTv. oBe vid|ň. n.kÓ|jk posv' tste rche r výs|nach
plynÓUcích a s hvěŽdmj nld h|avou, a|e Óbliěejé dÓlů s.hýlené i c.lé uzpúsbenl těI Il.zučují,
že lno bytosti tIes.jí shoE do|ú, bajúM z íich dopadh až t eni' Pod levým El'éfom čleme:

HvĚzDY: .'AsNÉ NocI BnÁTňj, Uzřj NAŠI KRÁSU

N. pnvé stončj. pÓkúčÓvání:

AŽ 2APADNEMq oPiŠrME CELÝM KosMEM sToPU áfucl

Pan prfeso. K6ka sé po |éb vmc.|
jeho symbo|iky. Myslel m Misťova s|ov!'
p.áshlosti lalézánré ql. úvany:

k tomub náfuÓbku a potouše| se dÓmyíď v}bam
jimiž |iii|j.ho Vaik' v nkÓpjšíém článku vjeho

,H|e' 
Wýá žód6l a ,áhfubek pra 

'esha' 
jahé lú.d šfu, fuefiýčl ý nttd /"|é|.oýě'

wž nlae Př.kýšlél, jdk by něl ý k,W"i ý1jádř 
'ňn 

úo ýsny.dIýly ý néjbá'nějšiň kýé|ý
žiwh' ,blhahÚe ad |ÓhÓ|o jdndliýého přípÓdu a před jeho dušeýnin znk.n deJiluje hred
cel|j řada ž4, 2 hb|ti. hórýh i ft?|'ňý, k|é|é ý zjeýil, na úně žiýala' jako Mý zn
J6nih n@| zQáii M obtox lLhe h.z^ n.bo p'udk hel?o|)' MI"' l t^z .arúfuu
zak.ch4i za !?ba' nř aL ýape' !o"hÓ patma, IC^ jolisi ňlabfun čt lsp? apo'hPa\ú

FEnlišek Kašká pak spaliová| v ženski.h pB1evách na |.vém reIiéfu pí.dsbvitcll] čt'ř
ýěladl|ů' jejichž p.mátka šú|. žije. v jeho pi.nsvě píní pos|avo vl.rc podl. řockého íě€su
je kněž*. P'{hie z ieckých Delf a fodíŽ zistupkyně EfÓpn v chráDu Apol|onově u ryrrženi
vydáv'la |idcm véštby. ce|á sb|eli NaIe déva těchb věšlkyň, kniÚŽ se utíkeli no po|.z
|ií|ove zce|ého '.hdy7náného $eE' a|.j{no! ptce nad&|neodvŘbi \onec'. DruhižflJ
s dě|n!reř' don|rujil oÝ'h'r' je P5. Pmn' MiÍia 7eij\kho NMÉtu' kle'á d'|'.vélu
sp.\i|e|e . Ťfh oo'ot |e. 

'c' 
p.j". d můf q pod|. .s ptského ule'u AÍribra lnld dď'

l''aónola' \Erá Ahnótrib /no| VoJn.ot' ] o nm|'\neli' . ŇÓn..nÉ ilhí 
'.rs 

pod|e
úíbje a ptaěich per ve v|asech po 4ůsobú indi{nském zsfupuj. Am.ňku.ld.jiždívno před



jgjím obj.reňiÍ EmPány klá|a vlspělÁ ku|fula např' Inků, u niclúj islě i nnoho ž.n proíu|o
a Ži|o ješlě d|ouho po soíi v pGních a z*úkÁch ýého kmonc

Na pl.ýém reUéfU (ask' špdnovll jatéhosi svělce' snad Franliš&a zA$isi' je'ž by|
duchÓvnló Ólcem sv' Kláie a Šv, Anežce c.s*é' LÍeé obě.j'toŽo př.ds|.vmé řÁdu dÓved|y
kolom s.b. scskupil nnoho žen a dÍvek nején kslužbě BÓží' nýbIž i kprÓk'nvÁni skulků
mi|6rden!íi' \,l lono.!:|.os7bolu 

' 
|'ĎíÚ3.k K6{' áp9a|:

.Břani je! nui jýn ti, kdo mji pachapqi pra velebnost ,e*oneěného ýégntru'
rej|épe pfuou nje! rcci, w niliany hýězd m 

"ebesk: 
bári hlásojí sIóW o bý Týnrcaýu'

kd! se člaýěk .íli 
"afuíh,ě 

,,ohin. Ju |akové sc doýedou kdhdli Lvi'ou hyězd a jejich Pauti
kóýEn' 9zjnz lok jou 

' 
|o amni 'hýěznyžqy. ki li' M. chópa! nyýeriun, žiw|d, ženou

Prcs!řédíicelm olakad t'Íubého daI Kaská svúj e|abÓiót k nehlédnuli MisEu Bi|kovi.
Tei po ilase odpoÝ&ěl . by|o to dvá a pú| měď€ př.dj.ho skÓnen\ 29' óflence l94l . ! zdÁlo
s, á byI fuchu mnřn:

"n,$šlaka pMi*u ý \'Mád,|i ,édá: a pofult ý,tn š@Šlah sé přibliží jenÓn |Ón'
k'do ýžr niluje. 'JMé rcci brdní.! Ja,nile v,al"1re ,joýé(' doýM ý d,chowl ýaě
yaýý opak Rdfuěž.deraÍnfufuýa.'.FdišetzÁŠišť''Kjára,,'Aňežk,. doýedou iejÚ
púýbi|i zdd.k ý h1!š|úce pomIfu'

Jok negaha ký ý,ýaL"íli ňa Índeku a ch|í|i ý,tláddi ljdéú o Bah, a.lbhdníň
fu!!ě' w Búh 2 ělděkÁ nezíró a tzokl 2 d@hMiho ýělo nenI' y |ohja ýe ÚhÚaě kr, fuer)
přraLp4e k ndšéňu Yibfuéfu sl.ýu sJdeň; Itfu*a,lk'nu a njěeho .e,alefuí.'' 

'w 
ka.ój

fuine 
'ýúj 

lýě|' ýe ýén sýě1ě ,|áb. 
'ýé 

ýlděn{ i Noji řeě' Jd mÓhb nékldl; 
-ěř 

a pl,cl
@nuýi! sloýy niěeha $ iepoi; po|o.un,ěai přkáií p@ Ili.ka!,

Fmtišok (6k!' j.hož subj.kivní př.dsilvy F'mtišck BIlék Ý|.íně odĎíl' vš.* byl
nato|ik ěgstÚ o objekivní, že i tolo odmíhutí pooti}'ě apsal a zchoval- Íak €nná vlastnost
a vácný pownoýý rys' bkto přjjimlt nsoú|6ný !'a. druhéno čbvěk|

vykrÓěne všá* dÓ $učanÓíi' Tib uněl@ky nejoennějŠí hrcbko byIa prch|ášeM
IotumI pánátkÓU 

' 
jejim vlashíkém s stdlo m&1Ó Jiěín' v |oiskiE ooo misto oýěddilo, jdl

sj léb pÚá|ky ráži: v rcce 1999 totiž hyl! busta Božonky Hfubé odciEna . ne; v]al*hme
tcnb afc'DifiUs! ' byla sPríě ukÉdém nÓnánýň vrnddm, ajiný sprGťá&' snad v nějaké
sběně baÍ.vných kov|], jj Ód něj ncjspíš a lfuiný Pníz koupil, jlko by š|o o kus kovu' z|odéj
si !s' koupil alkoho| nebo drcgu nobo nahá&l zis* do hmolhÓ aubmtu, a kupe kradené !,ěÓ'
na ní wděld ' neboť jo známo' ž. v lalovim iďězoi j. vždyckyj.íě třell lump' kteý si lakový
aí9fík1 Óbshrá do své sbí y a v. sk'}fu se s nin sob&h/ rěší . neboť kr.d.!á věc nesn6e
světlo v.řejnosi' Tďoých přlběhrl 3. už Ódch'á| n. vš.ch hibifuch hezpočd'

NeŽ waťm. ý do JiěIn'' 
'ičíÍská 

Édni@ bez !áhíni uvo|nila proíředky, a tfuré by|a
poiizena kopi. dÍvč'iy blsty ! i! od loňského lét' opě| zdobí l.nto náhÓbní foonumonl'

Komtr lení Jidi! domovem, ať neopomene při své bÍ.jen krdtké návšlěvě sj'édnoul 
'cntopamátíík' NaleŽno jaj JádnÓ' půjdé Ij pÓ hlaÝni hibhÓvni *iě a U býva|é máÍnie odbÓěi

míně vpmvo' Už z dá]ky spďřl chaŘk@rklickou si|uclu' kl.rá mu pliponénc typické Bí]kovo
tvarcs|o!í. aámé lejen zji!ýh lrobek, ale izjinÍh mist víc. ěimině Edá|elě piipomíná
nlpříkIad Husův pÓmník v ŤáboÉ' nebo i smu Bi|kÓÝu vi|ku na pmžských HÍ ěan*h' e

M8L vd& rob* o9I) je ndidd.
polo|fuÍ porcjvJc abývd lriMklin . fuu|3úi! &jh &ské
limfuB jmsďid obdo' Íódífro o'rc



Fnntišck BÍck t jcbo llÚsív ponÍík v Táboř€
(pamáe čl.i!ín společtrdi ft'tr'išk' BÍ|ka p&Í d. Mldl PaYllkovt ! dr. Libu.i Šuóňovl]

Llbobí. Miř.jrvský

c.lý pmc6 vaiku, po'shveni s odhsl.nl pomnlk! M. JM Husa p.ýsa|a pani Květ.
KÓia|ková vc švéú ólínku v Č€kém ápóše v Me 1998.') Jc z něhÓ Žřgjmé, že hybnou si|ou
vzniku bholo dí|a byl spÓlek p@ poíevrí Husm pÓm.fiu v Tábořo' činnoí tohoto spoIku
Ód j.Irc a|ož€n i v prcs inci l 904, kdy byly schvál.ny j.ho sbovy, !ž do kone !Mí sv;iové
váll.y podÓhně popisuje Rudolf T4| w švé P:íoi H6M výíah vTáboře Ďtu 1906 a její
}ýaam pÍó D}dIgnI.a Mea čes|c Efome. ,)

M]4|Úlu vznitu spoll' ryslovi|a pr|á'rce prc nj získ| MUDÍ' lGď Pavtil. (l8óJ -
|a6). ob|lb.ný l v,.Ú ]íkil uibohký Pochá?| zKliáíe* u Poé.|.| M Č.*monv e
rysočině' vyÍosll v .vÚaelickém prcsř.dl, j.ho ful*á byh weg.|iěka' v. sfuovdó spolkú
* pnti: .'spo|(U phna|.'-] phd.v{lm Ullzl D.ly pmmé pÉvd). víip( J. v m'6| lidu, ve
sv.fr okÓli rczšÍIil vědonoýi o nich' b. kde ony dosud *háŽl. nebď jen |.hd) !omí|}
Hu5ův priponínďi bude re|*. m},.hnt) Husovy' budouti nyslenky ty bké du{mim

Ač}oIi .'ú..|em spo|la by|o ňdi' M'Jmu HÚovi Doín& v ríboE.' bylo nuldé
r}bmoh' myšlenlo|. 

'by 
se Mly .duslvnrn mjdrem |idu"' zj l'm úřIefi by|á UspriÁd'n'

Hu$w ÝBlaw 1906' h.rá si 7l*fi pomoí ! podpón vNh.cku iv. vŽdllďéfu
s*otsku'.' o HusÓvýó !]rccrch bý' áníjeny poLtě M Koá hnde\ Me iídíLí ucil.| Jďl
sEhb znÁ.il s svyni žlb' Ýždy o prázdniná.h. tl*opárl9 a rc}oíiEu*.i ?by1ků této todnl
tl@. Na lěcnb pouích vyfupow|i viamnÍ l.&Ici. Pbfer T. c' MšrÍyk fu o9lo)
vyslovi| aÁmou vtfo''.|ábÚj. n!! prcgM'" t''' Plv|Í* pii jiné prí|ďiloíl M p'.s|ovi|

' 
po2d.ji v}dsl súj pr;év Jm Hus 

'e 
K@im hiíd*U' Kd'z pozdéji bovÓiil ŠM'Bi|\efi

o pÓmftU: pos@val my.lo*u' 
'E "ms' být vyáaéqc ,pojrcí Hush ! Konm

-' 
spo|*noí sisbovi|4 4 pomdft 'íUs' bý doI@nčft do |e|ť. do jubil.jnlho bku

byb vypslna loulěŽ m ponniL fuovóy její podnÍíry 
' 

rcáoddutd 
'. 

ponnit mi
zrěloňÓvd myq|ňku ''Dusi Mrci'a". ze !ou|&e vys.| vIt.aé návŤfi sochlh Kď|' Kube.e
7 TáboÉ u 

'4hh.tt 
Jojfs Moyía 7 Pžhy' oriBinit mod.lu se nanow| o pomnÍk neb) |

@Iiavin'. Prcj.k pl.ru3i|' pmísvé|ow vÁlka' a

v.o!e |o, mik|' n' popud pdidenb |' G' M6.oká JihMstÁ )po.ďnoí pm
z.ho\jni husitškýlh pm'le|\ se síd|em v']Ábot. . l|m {édie dobvána loo tsjci Kč'} l.
reJmipmvděpodobné.2é bto ÚÍl.|o'lÝ|'h nNoU kFv do spo.eČnÓŠiPfu vý\bvb j pomni|u'
vodtí sobou by op.l dí' ,osef Plv|ir keď po(hoPi|.2f vno\é MJb|.c. spr|edn;| mů2c
na{Áut fu svou předú|ečnou Óinnoí a dovést ji k. kýžeÍénu cíli roko p$ní l'ot aou|a

'sl]ivÁni 
fií'n !n( h orcÝied|ó na íal bj' L*tóty l E€ionáln |n Ílku q.zJ'láL r. sbí 

'm 
ná

pomnn' Podlc a!Óv8n\ch sb.Ďcich'i\'inJ. pámé' 2e mnoho ptjaiwú Ergo! €]o kládne,
|.íÉ Přlsúlry ý pohybÓ\a|v v rcaÝ:od 5 do l0 Kc' By|o nubé. rby -pÓ 27 |.Éh pmav.
a pi]Jé pd* d'' J Pst|iká ' n' nÁwh qboru a umě|*lclehni(ké kmke Ťo|.éno.i
roáod|o bjnoňÁdné Blné shrcmáždění l9']' 1927 o z.dání @Dílď.'



v 4dání se piíví: 
"Ponmik 

budiž pMve! v ápadnl polovině RiegrÝ'lch sadů (dnos
Husův paIk - poŽn' au|oú) -'- pÓdl. návnu uftěleva ''''r BudiŽ proveden pod|. !ív.hu
akad.ňického $chař. misÍa FBltišk. BÍ|ki !ňěIc.n samým pod hslefi P|ameny ublrali se
k pBvdé.'' Půlkruhovitá akl'dM o průměn' 14 m ''' v|aýni pomllk dvoln.trcvý pÍŠkovd'
(škínulo) ''' ÁÍchilékluÍa prchmovaná' fu. rzvrené ktrihy zpískov€ (škínulo) ''
s5bonrcými rclieí ''. Tii korcvé (škííúo a nahlazno) bbnňvé Í]ambony ''' spol.k
néchť provedé qbÚdováni ž.|@bcloi.vólro spodku a úpravu oko|i vo vlgslli režii' oíatní
v.škery prÁe až do odovzdíní ponniku provede Uňě|éc Ž obnú Kč 130'000' Náklad a
dopmw uhBdí spo|ek Umě|ci ?lfi!ě' Uňé|ec nel'ťje 2Yáz'4 aby poonik dÓdll a postlvi|
hk' aby mol bý odhalen 6' ěwmP l923' Plel.bní llrův E navliuj í: hned pÓ ad{íi dÓží s
píní 3plÁt*a' a sico Kč 43,000, Po odlití sďhy a nojméně třl reliofó re dévámé' dru|lá gp|átká
Kč 44'000 (šknnutÓ a nahÍaÉno Kě 43'000) a po odelz!ání pomliku zbýek (ručně dopsárc
Kč 4.4'ooo)' Přijímá * j.dno6ysInč'.. |o)

z bhoto lákoÍiďého adání' bohuŽc| plávnicky ávfuého' lyplýE|. pro F' BíIk! i pÍo
spo|eěnos cc|á řad. podminok k|ldnýi i repřÚoných-

P.Óli póvodnlm přcdstaván d!' J' Pav|íka' aby pomnik rMadiova| vebu m*i H!s9n a
K@ím hiídkem, aílězila noú Bi|kÓva myšlcnka Pllm.ny ub'ati s * pBvdč' '']

. Prc mistB Bílto by|y sbnov.ny kruté pÓdmlnky' frÍ&nění - měl hÍadit c.ny materiálu
(díM' hrÓn' i odměny a vgšk.É piÁ€ (l hÓdjna práco kmeníka byla á Kč 9'
dúoí á Kč l2)' o č6ové omeEni (dÓ kÓnÉ ěeÚni ]923)'

. Á'i prc společno* nébylÓ jédnodlché zlsk.| polt€b.é p.nlp prc uměloe a joíě na
wbudoÝáíí p.dsbvc. a o*o|Í pÓmník']' e|tm ví@ než 20o.o00 Kč.

StNb! ponrtuu l9t6 - 1923

lé ŽoIa přiMné, ž. při z{měru lohoto Eehu muselo dojí lr celé iádě nefuází. Bí|ek
pBe sp.l.čnosti: ,'Děloji vóJÍ a vš*hn! váši p&i o pomlk' kéžjfi !t.ě{me všichni l.}é
svou t'pělivosli ku zdm l ukoí&ní celého podniku (i jsl mnoho po|iebí t!ělivÓíi pro
s.as|i' jlté pÓdobný pÓdnik qžadujo)'

Piij'té ftínění Ó žulor{ oEhitekluře mě polěšilo téŽ jén sfu o fuskolánl €|áo
podíiku vnuliIo mi pro arciitekiud piskoýoc' DÓuňjrli pínové v Žplacáí žulr tu viiím ten|o
nlteri{l. PBvda 

'Ápis 
bÚdé néně ěil.lný' mu!í být v.lil.ý a h|uboko l.súý' vo Yýboru s.děli

pánové kteří mjl 6y žuly' sned zmj l z/rcj i p'Úovníko k tomu ú&lu výl'odnéhol? snrd b'
mÓhl i !'!or sám pomoc| svýcn aabú Ejti si onu v& (@hitgk!) Da Šfu*!? všechny
polř.bné tresby ! dohled byoh opalij|; a spokÓjj| bych 5. jen l0% ze|ého obnosu a
architekuru; p.žádav€k ká'éhÓ obyěe,jného mhiteki! us1ílený a &žný.

Moh| js|. só6' plne dolfurc' s|edovil nú,j !Žiíný poměr k pom
mého ásÝěcáí pimálca Hu$vě' je v lom mÁ Bdos i ní čes, ' '

JakniIe dÓslanu 
'láÍ.k 

nkt!. kde bude uníýén p.mní|q akEs|íft ono misto a s kresbou
spodku aš|ui musí se s úpmvou pďku d spodkem ačíli' oby 'z'klod.Í kimeo' moh| bý 6' VU'

Áby davnÓs nÓh|a ně.o rynéstiná pomnik nyní l pak pii odha|eni'jBt potřebijižnyni
připmvit ohazy' pohlednice a medril|ony (nyni|)'''

Po r}hotoveni iádné sňlÓlvy a ňně podání' bude poť.bi onu l/3 Óbncu poďati.''
BJdu.||mlv ně((mdoEzy,oovo| 'Fm',pBnedo||ÓÉ'ob' .cc l išénav}s' .  |:)

vdlbnuI927upom.ňUjeBilek]..Poliébujiko|.mponnlkujáÚáuíky,ncjÚšckvětiny
a nizké kiovi' zab .ť vy$*é *řovl oddě|i po obou ímnÁch u|i.o od p$lory pomnikové'.. '.,



spolek po zÍskán' íinaněnich prcslřdtů poádal miím Bílka o íáěrty kry1ištčíi
pohknni.o' Bí|ek odpoýídí: 

"z 
připBvných náěíú Íeíí nožno podati něe k pohlednicím a ke

s|Nnostnimu účo|u ó'vll'l927' NakÉsIil jsd pdÓ obrd e|kďé poh|.d!' PÍÓloř 6rhá
Neubefr ná smíclrově púvě liskne p!!|.dnicc p' íaláři součkovi d sice zpú$bem, ja(Í si pieji
poilednice pÍovenenq obŘťte s. prsim na miněnÓu fimU ''' jercm pÓdÓllaěte - 'okamžilép.íoužoni,'do6.vn.jéínalrÁ&o,....']

zmlnka Ó faráři souěkovijé ý tétÓ sÓÚÝjsIoíi ájimvá' čbr' ffig' fsď Bohudav
souček s domn{v!|' Žc stavěl prctéíantské kolrc|y rc 20' íol.lÍjc zb)4eěn4 

',sIouájen 
jednou

v ýdíu"' Byl přesvěděen' ř oíÍtvo naii budoval aříai' ktďá ',budou íouŽiť.' MGto toste|a
se Íozhodl pGbvit chlapecké a divčí Učňovské a íudentsft domo'f' kl€lé v Ťáboře cn'běly'
objednal na pnjče|í obou doEovú reliéfy s hBilstou tématikou: Jln z Kalicha (ážka), P.lr
ch.|čický obi dn6 ía búdÓvě MasarykÓva dÓmÓVa ve smdanové ulici 32 vTábořé.
Husilýtí bo,iouioi a HusiEké žgtry dn6 pouzc v sádřc v galeriiF' BíIka v chýnově' Zníněné
Bi|kolt krcsby tě.hb Íeliéfii prodával souček |oké a účé|.m zístání 

'ilančních 
prcslř.dků'

Tehdy vznik|o duchoÚí spřizněnl ftezi B. souókem a F. Bil(eD v otÉakích husibké refomace

29' čďěnce i92? b|ó.í njsb Bi|ok 
'váždý 

pln. ředi&Ii. ukončil jen postavu Husovu
3 čekÁm' že výbo! poftni*U a spÓlék přjje/e sé na ní p.dív't. Prciožo po 3.v' ' poónu soohu
od|évali' ' ' zdá se, že byslc noh|i D/užÍt $chyj.š!ě n.od|ilé ku fÓbgÉfÓ!ánl v pÉcohě á vzít
s ýbo! fotogafa aby byl už nyní zí,kán nalďiál pohl.dnimvý prc čď odb'lol ponniku' ' '

P.n dl' cid]uPjy u' s*hu uvidÉ|' NÚáte 
'otqÉfiinebo 

pÓh|eddi.i hndu Kofio d|e

o** 
"*'.ou 

*-^o *'*o o"h pto BÍ|*a v.li* ddlc'ilá' v}světluj.l Že ',ncb!|špÓkojon s obráŽkd v knize !' Dfut Šinila..' Podle žroů Uči|.lo Šv.hly 'výfiÓdelouljsn si škÁlu' pd( zbyt*y z}íc.nin' pa* pišný púdÓrys i wt}.čil,isém pósté b!dÓ!y jak
v popisu j.!t giaÍďeno a - přišel k yisledkůn doÉb jjnýn' Júnile zd. j. pid.ryš a Popn,
pak není 

'lášu'in 
uměním doplnfui a don'slili 'hiÁd.k.' Má prác.j. brcmva ÍsÍcilctI lgdy

př.ťvÁ] a já De0ohu ja rlk l.hkomys|ně hovořili pnol o 'hrádtu.' k.ď j. posvč..n
piíonnos|Í mistrcvou ''' snad dfubné jednolliviny by|y jjnE snad i koliliřáb piédě|ávné;
áv!.k áklaď hlawí p.doba nsí býi dosti př*né ku lakové @Í pÍáci' PóďD vás' abJate ni
to s pány řhválili a pofudjli PiEd poěďim piáE' Uvidi&..jok byl ,K@i fuádék.púwbď
a ma|ebný pii jeho 

'ejv.tsl J.inoduchNlj' J.nná ( i Ó ájňy Vaše. Ó ájmy ďilol|] Kozlho

Kol.sponda* Bi|kNa se spoleónoýi ah'luj. řadu prcbl.9nú' jimiž by|! stavba
poml*u dÓprovázna. Přehod od půvÓdního nfuáÚ ! pískovci t žu'Óýé podobě si vyádoveI
zr1šovánÍ nákl.dó. Podle slour7 je něl Bllok nést sám' Ale p€íIp od spoIku n.do.háu |y
vča' Mi51. Bl|ct !o popiŠuj. liko: 'ZÝIÁště chlě|jsem pověd& pínúm cÓ ňě súl pomnik,
aby p@hopiIi 

'e 
i wlikj mé oběti' Fimě Ánýž G|évárcnská fima poŽ. óutoh) j$m pl.til

ó0 tisic! l0lisÍc sádĎ!é Ódléváni' ] tisioc desi} j6eové pE v'l@6!á'l Bliofú' Pú| Ďku
tďaly piipŘY7, trcsby a nodely pfu pomík, půl bku fua| nůj dohled ve íévámé a při
alďiicktuřc' Aby bylÓ nóžno pmcovgt' muďm udrŽoEti v c'rodu ýé pnrvny a domácnos *
!ši !.j!ulnější !''PÉvÓ!' á b mě slojl l tislc Kě !Í!!q Rot piln. p'ác. (béz dokladů) 3líI mě
52 tisic Kě. snú n.uv&Í nnozl zpánů fuým r]dínín!? TÓ monu !ě dollaď pofuditi|
K tomu mě jeíě ííhá kánelik a hFzi soud.m pb nezpl!@ii; opikuji - n.pÍávcm - vždyť
špÓlek !'fr lIdil ! adáva| ehibkuru (t čomu monúž Eliéfd . soohy pgtri') Na mou
Dř.d úšk, nepiiše| mi jedjn) , paíú spo|k' ' By|Ó pied !oIb'misj':vou Ř.I piišeIjlem (b€/
ného \.dom|' do m|ebnich boJ]' l 

'e 
u.d mé ř.. byl mfrin '1 l*i. v"., pon.

'lokloE. 
j6| ooŽno' áby b*!o by|a ukÓnčena ní spolupiÁe ý spolkr pomiÍku? Napišl€ mi'

pŤ\ir'opět: JiL 3. rpo|ek min' Aho\d '.9 podri{Í' abych {h mohl vfhÓ\ěti po2.davkůn
lěth.keiisemnou na mnn'lu Óra&ÝaIi'. '.



v.d!i se spory o lofi' zda nepaM'ě posunou! pomnik jcnnir či dluhým směrefi' zda
z\'šit ěi snl't podí'wc o conliňolry (!ýk!lo se tÓ nepříno níkl3d':' k&ré mě|a néíi
sPo|ečnÓí)' Bí]ok r,šák 1Ívol m sÝ: pŤédslavě a v'y ji poMdil'

NeJladný[ hlavo]lmcú byls olázk' .j.k převá/i HÚšÓvu so.htr zé s|.vámy v cBkých
BÚdějovici.h do Táborr' Bi|ék sám prjedna|. abyjodnolka čBkos|Ólenské ármádn dopBvuj ici
sochu P|Ukovnika sv@o z PÍahy do co.kých Budějovic, na zpáloění céstě 'va|a HUsa! do

ozva]a s9 mishi jcdDolka českos|ovenské ob* |egiÓnářské l Tábořc' ,'Při poIoŽeni
ák|adlilB klmonc k HusoÝu pomnlkÚ v Tábořc u|ožili jsne do loholo kamene prsť z bojBlě
zborcvského ''' spráÝni Výbor oáši j.dnolky usnesl s ,,' požndí vás' ab}ste na postríku
umíslili Vhodné upozorÉni' Že je Tabu|ka na pÓmniku nakona n.by|í

Bi|ek 2 svÓU PÍáci na ponnlku obd.Žel33 tisic 0927), 33 tisíc (1923) e ještě l0 tilic
(1923)' spo|ctnoí zúíávala v dluích a usilÓÝně l gdala' jai se dn.s říkí' sponary' obdÉe|á
podpoÍu od měsla ŤáboE' lo tisíc (1927)' l0lisíc (1923)' význmnÓu ponoci by|y dary od
úboských spoiilelen' ale podshtná éÁsl byh zhkána Ž veřejnýth sbirek každoročně
opakovzných- Kán@|ái prezidetrta repub|iky piispě|l 

''na 
úhmdu nedoplalkú ponníku" 2000

yé' '0) si@ š nesnázeni' !|c dilo bylo piee dokÓnčénÓ pÓd lé plán u v čeRnu l 92 3.

Odhiloni ponnlku 6. lcNenm 1923

Prúběh onnabní ži!ě popsala Květa Kořa|ková' r]) cifuje z dob.who lisku: ,'c.|ý TáboÍ
úóísbil 9 slaÝnďd a všeohny snad spolky a ko'lonÉ přjš|y Potlonit se plmóbe koíniďélro
muč.dník.'., v pi.dv.čer $ kom|y slavnosfi bohosluáy .řkve ěskoďovenské
a ě€skobnhké evangeli.ké, 

"na 
pnímu m rybniku JÓrdán apÁ|€na hmnice' st.jnějako ohně M

oko|ních kopcich'.. 6. čenencé prš.l Táborcň poč.iĎý próvÓd' s|a!nÓí ! pofui*u 
'iŽháji|pěveký sbor Hl!!o| zichovÓu Písní .ModIitb. na Rípu.' o Husovi aj.ho dÓbě pÍohllvil řídící

učíél Jcef Švehla e saimovo úsÍí. ve svém pojm bké poděkova| přítomnému sooh!řj
Fňnlištu Bl|kovi o přjponně| ve|ké á!|uhy dr' Joýfa Pivlíka' kléď 3é Úkud9čněií svýth snah

Na odhalení bylÓ pozúno nnoho ťamný.fi osob: prezident T' 6' Masryk, ř.da
minifrú' Ékloli i děkmi univeat v PtÚ' Bmě i Búlisla}ě' vši.hDi se onluvili, aIe někeři
z nici v omluvných dÓphech lzlétnými dot1 oc.ňo€li Úaam }Ius[v'

Redattor fýdeniku celký,jih nápsal ''výtvamlk' $chař.filo$f' náš jihÓě.ský kajaí'
ájící v apÓšbkké pÓkÓňe' naj Ící ěislý pm& k Bohu, 'dov.dl vtoucně pochopil duš*nl poněr
Hlsóv k Bohu' i.ho oddeého s|užebnita a trpiie|e'" -]

Bílkúv poDnik M. JaM HUsa l TábÓie no9 sopy €|é řady v|ivů' Především ak|adatele
spo|ku prc vybudováni Hu$vá pomnlku, |ék*e, MUDi Joseío Pav|íka, ktcď přiklÁda| velikou
váhu HusÓva p.b'tu na KozÍm hnídku'jeho bméjšilitéúrní pdci ajeho veŘjnému k'záni' za
Yýznanný pok|ádal v|iv KozihÓ brádku na vznik Tábora' JehÓ poŽnání ÓdéŽ.,j{ dvi re|i.fy
Hu$va pÓbytu na Kozín hrádku . rc|iél Koziho húdku !a čelÍí íětrě.

Ducha d|ouhýoh ozhovod la.áře souěka s mistem Bi|keú wjadfuji relié' no p.avé
ýreě 'iotvřené kniný. pomniku Hus v 

'láři 
a vznik husitských bojovniků'

Dominujici silou pomniku je Bí|kovo osobité r'Ádřeni Huso}a posbly ''ubíŘjíciho sep|am.ny k,]]nvdě.., Predftvuje lTickou bi|kowlÓu piedstavu porcka, uryócnou a nkdí.í
k nebi. Na pÉou švírá PkmÓ (Bib|i) a vyzývÁ k ',vidětrí..a t náŠl.dováni. Pfufuk !o jBt Ýidoúci'
úýřcdnl Éma Bílkova myšl.ní: s|.pi' symbol b|oudiciho ! lezna|élto |idŠýa' h|.dijícl svěllo



a níslodujici vidoucí]o lndce v loÚ* po pÓááni pnvdy| svého osudového pos|áni Hls stÓjí
v pkn.ne4h - pÍávdu o pÓdýíě' smys|tr byti|r PÓaatjcn u!Í!eni'n sodvlhouloběli'

- Íď| k: Hu@o ýý@a |Tóbd! ]9a6 a jajr }|'z'@ pn n,šlehfu Mtb kskr reÍÓÚte,
db mle|ogiq Tíboř 1934.

o 
'6'íyi 

l ihobký sbomik hn'oÍi.ký (.JsH ). rcčnik 35i l966' d. l l0

'- Di J' Pavlíl o id6Ýtn áňěd ponílku Ý.d| . Bík.n d|ouhé máovoŤy' Jejřh v'd.dkemj. dn.šíl

T{|,R': Húďa|ýlM ' "l'x4 
)5'

ffufu r í'l c í*ěshýn, íd!jn.
spol.ěnodi z l' 19,, s obj.Wj. po|oŽ}a.2'500 K. pm poE K!b*ď.'

jnn|ku, v dis|tusi šlo o b' '.káh s. bkl . 'ychmdni '| f t lÍs ipřá l i , ,byHtr
iakon.c Íoáodíuo' aby výfuu ďsI m Í&'o..' (PÚdle upom]i&

soa! katun r, dopis u dne24.3.1e27.
soAT,*!fuo3'dopiszdn.4.4'1s27,
soAT, káfun 3, dolis z di. ]0'5' l9z7.
soA.r' klfun 3, dais z díé 29.?'l'7'
oslomÍ ld6ób 

',Vá'.ný 
p'n. Í.dit|t, n@a.!j.' 

'. 
vl. doťé dl' Pivllka náhÉdi| bldoucl

pledsede spo|ku di ÁdÓrrÝoD4 ..dn.| 
'áboĎl(. 

t.{L:y
soÁŤ' kdď ]' dopis a dn. ]'9 l 

'''(dyž si Bikk souěkovi íěžovll B n.dcbl.k p$tl.dl''], niÍh| nu sou&k ÚspÓládál utjío!
pÉdnášku v Tábol.' v íÍž by ry|ožil zán& i obúh pom|]o' PHnÁlka :. ul
6ob' k.é mzhodova|y o nMnclc|l pÍo'o2. b'|y lpfuř.n *mÚálnlho vol.bDlho bojé'
soÁŤ' kafun 3' dopís n€Jabván PnýděpodÚbí! z kod.. r-án l'7.
soÁT,kafun]'dopisJ.dnoly|.eionářskó,
soAT, kftn 3' !'íčbvÁnl spo|eoýi Ž 2,2'lg29
xnÍvlknýá'K'| Hbla|]a pfuík! M' Jm HBav Táboř.'cáw ?Apa 14. 1993'

voláš svéjméno do ozvěný
přicháejlcí snad od bBn iíjc'
v kaji!ě pfá!l' kam spádlá hÝězda.

slow |ásky h|adi Y ávitch paměli.



zlob' č$u Í našť ýčno
Přibyíav Ši'nice

Dilo Frctrtiška Bilka je nesmioě obsáhló' a lak bych připomenu| jen jednu zjelro
výzúmný.h p|slik' ktcÍá úá svým obghem cÓ řici i dnešlí době. Jq| nábý je z|oba ěasu

1.álÓ vé]ká Púlkí|hovná p|íýiki, šiik' ea ] 
'n 

á Výška cm 2'5m' by|a umÍllěna
V auloÍovó pmoovŇ vjcho c|'y!oské 

''clroloupcc,. 
Ťa[ se řiká|o vi|c, klercu si Bí]ek

v clrýlově Postavil na poEtrlku ýých rodičú Na plaýiceje abÍaana sfiíga' kcrÁ má Nái
Krisb' BiIkúvlextklétopúci.d]ejehodeÍ}' paní Befry Mi]dové'BiIkové'jciáďedUjici:

.'slojí u veI('ch vod í.Íá ýýíŘžní scha jnéíeň PravJá - jež v|iwm ěasu omý|áía

'niúcí!. 
Ničo! vzducbom' vodou 3 ohně'ň co hÍo'nji otrásl|! 

' 
do íí bil!věda Geobccní

nevěfuU lvÓu v 'Jéj í. nadPiirenoí' To hbÍafujojczdec sodicí na hřbcté PéEaso' jclrož kopyto

co voda Íozbouieá' lměni . s!ým přiÍoÉnýn pbÍafuvánlm nadpřiĎřné Púvdy'
s$ýva|o o podýolo ji . 

'ě|esňov!|o 
jel libivou lormu ! piiliš ltmotně @blmva|o

nadpřiozoosl PBvd' To 9,jadřuje poshvl |.žicí žený zpok an'|enÁ vodou' kďá jako
špinavá vlna * vžyčuje' aby přckry|a PÍaldu.

A vě/a nÁboženská' pÁI.ním snaŽ'voů' již pr hlubé jeji pohÁní i život íasazÓvali' niči|á
i Pnvdu $mq n€boť ji slila nejb|iŽe' Je tÓ pcbvá mužo, ktéi svoji h|avou Z$nuje až do
tvále Kriíi - poznává KÍisla - a to dávájclo ob|iÓcji výEz k|id!' přcsbž. spod'í ěÁí tělajehÓ

A tak esl.y zdědi|i jsme' zdědi|i jsme odke Knsdv' .le potlučoný a poškoDný' jako
oEšelou sfin€!. co bude a|é našíĎ 

',ěném? 
co přodáňé7.

zdědi|i jsm€ Eosry poznáni sm}s|u živoh' Č|ovĚk se fo nenarodil' lby tu p@Ži| pár lotú
živob a ?nňE|. Nďím ýěnen by mě|Ó bý předáíí pochÓdně lásky' pochÓdně duchovniho
svála' zaín,je lo (posl.Íu) ]'1.ne ko|m zlliého tol.lď.. MoŽno líci, žc ňďín věneí j.
od|idštěnÁ cjúliae 20- ÍÓlétí. álÓnovéhÓ věku. kďá se nead.žnehě říí k. svému

M'tllm' že nai nikdo' kdo by si oprávdÓvě mys|e|, že .oučasný zpósob živola n. éto
plan.iě miž. v. stÁwjlo|h úpadku mmwioh' .|ický.h a duohovnÍch 

'5.d 
pokEčovot dá|.

vo|ným pódem ta|wnu vešteÉ mglce. vMioé ákolyjsou fu ploto' ab'lhom dle nich ži|i'

zám'š|me $ chli|ku nad tín' co ý pod nánm unění přédkládá $učané 3pol.ěnoíi'
KarcI FÚk vc svém ělánku o uměnI cituje' e o úísti uněnI naÉal carl ousilv 

'u'g' 
Ton řIká:

lde nic n.přiclrází pmrwbli vsiríc] Yše s od .ěj odvBcÍ] dokonc i připadnó lÉsa s jevi
jci jako nfumluviÉlný prúbn tohÓto odvÍalu' Hl.dí še Óšklivé. chorcbné' grcB*nÍ,
trsrc4mi|.lná bená|ní.i! (tomu dodává K'runk "TokoÚ uměleolď výre neni u!&n
ádnému hknajicíĎu člďěku' Podobí E Špiše m|ze' klerá z}ýá |iduprá'né blžiny."

A nyní.Ó napsal otÓkár BřŽina. 1900 Fnnlišku Bílkovl"UměIec k'áčí kdÓkona|osli
svého dí|a dokonllosť svého život.'..A FÍantišek BÍ|ck so ve své lil.ÍáÍi pÍáci.J!k mi di*a
pÓv'dsh. piá m ávěr cý"|U 

^'' 
//ndJn,,P/P '|.deleduc.o!níune1iaJď \ nsbÓžen$i?Že|

už skor n.nl' J. nožno ryělsl a naučit s.? N.ňo2nol M0ž. níód žít b.z duchovního uňědi?
Nemúžel Pí{ .óš nóod neby| b.zlůvodŇ prcbuenl Má Žiti a pB@va! M di|ei kde přcsla|
před pěli s9 |gty - kdobÚ všeho|idíva-V duch umění]..

spol.ěnoí Fnntišká Bílk si vá|a pmto z Švůj hlavni ciI přiblížil dilo a obblost
FBtrtiška aik' rejen co n.jšnši wňejnoýi u nÁs' de i těn 

'ÁvštěWjkún' 
LÍeřÍ k nÁD přiclúu,jí

jakÓ turklé Z ahÍaniěí' a p.ávé oni ňají Ó di|Ó Fúnlišká Bi|kl ve|iký ájem,



PĎíliJelr Bilck ni Norcjiřin3[u

Údrkí vyk. L,ři bhl Jičkb, ,ajiAoýýehad ad Noyóha JičíDa ýZdólenó 6,5 kn '''
Á,lonír' Paýlík ý lelech ]333 až ]90]' ýzdělaný laráž a alec liteřaltJ' za ní do Žiw c
Ezd'ú]i básh: l JrÝJ K iL.' D'\'á].l ú'|^| l sickhbh.l B' ÁI4 čú4! p'a zďI0, 'r\e
sÓ.haf' řezhiř a grdfk Frmliš.k Bilek (ó'11'1a72 I3,Ia,191l) Á' ?zÝiík rpÓlup'acMl
s kÍahen litfu'lů Kdo|icv nlodeň,'

z Uvede'ého výnÍku !],plý!á' že o l.Etrtišku BÍ|kovi j. nožné bidll i mimo vclká a
ob}'k|á mlsla Někleřmu u ájemců, ne,ilépe miínimu ! Dladému' píeji oáÓdnÓut se pro
Mo zj imNou a obj.wou ptáci'

Prrelstrd

o dýÓu zojíňNých lil ?ch' ,íere ý,šb ýneaivé dohě, ndh kapýl |óbňki čld noší
spoleě,aýi' pan Mll.slď P|aýmiÍ:

Dvě pub|ikae u chycujicl ávoÍ 
' 

dílo Fn!li}k. Bllli

F(osorh' noklodate|stvi Fi|osofického úsLlvu Av cR rfdálo vPl@ . 1999
plb|ikáci Emrel chohaÚj' če'hi lfulÚa' ěe&i 

'Niologk 
a Ťlibď. J. lo sbonik pikpěvkú

2e šlqnojnÚného 
'ymp.zia' 

konaného v Tábole ve dneh 2' r 3 ' řÍM 1993' K !/dání !řipEvil
JMfzuhI' ]92 sf.' 8 obŘoÚoll při|oh.

Em.nue| chóllpný byl. jak aánq přílelom a ctiblem F@liška BíIki, a bl
vpiíspěvoici úěalnÍtú s}mpozi' so nd Ínohi mkMh objďují poŽún].y á připonlnky
Ó búb ajimvém a plodnéh pňó|.|ství'

Druhá publil€ce mí ú'ď Fr@,iígi Bí.} a chircý. výálo ji mčs1o chýnov' .odišlč
a misio posIednihÓ odpočinku Fnntiška Bílka' ÁU|orm fotogBfií' úrcdního txfo a EEfické
úpravy je JóB Novohý (|939)' pořad gl mnoha výsiav Měl..ké fotogrďle' Áulorefr igxlu
ohi5to|{ ch)nÓlá je .|řo!stn rcdjl P'Dl J'n Pmier Dl|> Ud!j. , 'n'Že pub'iú"e'
7ivolopirno d!t. pt.vuIa 71 e'iá|ú c']e'ie h|'ýnlho mAí' PmhJ (GHVP' Pic'''dy do
angličliny Barbora Hruškoví Přek|ady do němČiny Mgl, Pavla Eybo1ová' PoděkovÁni 4
odbďnou konalbci kuÍátodóm GHMP PhDr' Mďii Há|ířÓvé a PhDi Haně Laryové' sazba
a phd'i!}Óva papB!' V3ír \ imo 1rk H..b'apnn|. s lo

Pub]iklcé nú 34 ýmn, 67 fologmffi c.no lohoto rcpEenialivnlho tisku di* dolaci měs
chýnov.jc pouÉ l50 Kd' Tamléž |ř laké PubUkfui objédndt'

ze áložky obálky s. dá|c dozvídám.' ž. áulor publ'kace jÁn NÓfuý fÓloEÉfova| diIÓ
rlanliška Bí|ka vchýnově poíupně v leIech 1980 - 19&6. Gdy ÝdÓbě, kdy wbavoní
.hýnovsk'. .,ch'Ioupký.' jak svůj dům vó.tně oteliélu FBntiš.k BI|c* dĎ\,ěmě na"ýva|. bylo
l.měř w íqné podobě. joko a jehÓ živola' PublikaÉ 9 lál ýíú dokumonl@ o nenávrahé
podobě Bí|kovY ÚíÍči dilny. neboť v lelech |99l - 1994 s. uskul.ěni|a mz!áhlÁ Í.konsýuk.e
lélo cháh.jíci už ''chá|oupky..' PÍÓvéd|a ji cálďie hIávního něsto PŘ!y' L1.É bnlÓ fujelék
ÓdkázlÁ Bi|kďa uučke, souósně lom by|a relaulováná čás lnělcÓr' pozĎsb|osti 3 dik

Mi]odaÝa Ba|áše Ku|lumi ňiýapis Noýojičh4ka (vyd!| v|!íi!ědný
Í' |96') isc'Í objcýiI ají'navou infofflci pod hos|eň Zivolie:



tomu jo od rcku |994 Bi]kÓva chýnovskí .,cha|oupka.' spo|u s poněněnoÚ uňělekÓo €xpo'cí
ŽPihlÚpněna \ € l.jnoíijako n'urum' Ealerie Fmliška Bilk&

Uvcdc!á pub|ikacc byla kdoíátrj bké na iňpoaúlí ťíavě Bílk.Vá díh, u$oÍádMé
v Ge 60' vý.očí Bi|kova ú'níi a na pieděh' tkicilel] v ,Jizdámě Pmžl(ého hŘdU' Škod. icn. Ž.
Zd.b'en.ao'|b\4'b 'd 'dIooobn\ 'oubolF| ' 'ed'?btog'ó ' ihÍy!ÓvÓheho]; ' io lI
tri Ý}hla!ó nábiun. kleď by| a|o zvěGi Ěísl] Žnóřcn ná Bi|kovo vilu lPmZ. Novotného
soubol mo!r| ták Mbídku tozšířil a přispě1 kješÉ vělší popu|árilč |a[ dloolto opomijenó]lo

sé snulkéD sdě|ujeno' žé nás ÓpuÍily dvě ó|e.ky {ýbÓru spo|ečnosti FBntišk8 Bi|ka
JUD|. Libušé suŘňord a Mil.n! Mik!lé.k..

JtJDi ubušo svobodovájuraňoÝá ízcmřolo v |istooldu 2ooo] ý jnteízivně věnovaIa
dílu F. Bílka a u pii|ežiloýi yi56a pořádaé ga|erii Hol|e' maonó ].ra'liia} alld*'
graJikd. *reshy (1999)' lyda|a v|Úlním Ďákladoň públikdci cah Frdišk, Bilk,
(nak|adatektvi 'Zvlííní 9,dáňí '''"' cesmI! Kocal' UdolnÍ 2l, BmÓ)' Práe Óbsihuje
údáje o nejdíIežilějšíó obpách BílkÓva žiýola a fuzbÓ. někbých BiIkovFh děl .
souborů g.áfi}' NoWdÚá zú$lij.jí p.á€ o obkaru BňgzinÓvi.

Milen. Miklleckí (ÉmřéIa 24']'200])' feářká cíÍkÝé č4kos|ownské husibké' by|l
pověřo. svou clth/l gllvit k&talog vš*h Bilkový.h dč| vjgj ich církehlch aříDních'
výs|edkm jejiho úsiIi je knjha Ím'lišek Ríl.k | čírkýi |kskoslMké hailské (wdala
Íada clÍl(t českodovcnské husilšké Ý PÍae l' 2000 jako sÓuěáí pÍÓjeklu Prána 2000-

obě č|oky společnosti FŘntiške Bílka waamdé plispěIy k dokumafui a ahovÁní

\'bor spo|cčnÓÍi lbnlišká Bí|ká * fuzhodl zvýšil ŤÓčni é|.nské přísÉlky s platnoíÍ od
l'1'2o0l'!to prcč|.ÍyÚdě|.ěněčinnéÍ! I00 Kč' po dúchodÉ á íudujÍcí n!50 ft.

Kiomulo krcku jsm. by|i íu€ni plktoupi! prc'ož. ýáva,jí.l přÍspěvky (od .' |99|
neněněny) při Deusú|e vzůsbjioíct ceních nepotýají ník|ady spo|ečnoýi' Poíední nnou
bylÓ zfošení slevy pÓíohéhó (nÓvinNé výp|átné) - jen pÓ&ovné a Ód6lÁnl jedrcho vÍisku
zpÍáv přijdc nynl na ýíc. ja* 20 Kě'

Těm čc.úm, kbým jejioh Ínučni silu&e n.umožňuje ap|atil dýš€né příspěv*'
pon..hávÁmc na zvážcní po.|al éál*u. kl.ÍÓu ňÓhou zplilil' soué.lně s. aovu obmclme ía
ty členn (ftií si to mohou dovolil zdlli by úoh|i přispě| v}Ťší čós*ou. tJpřimně jjnr a !o
děkujeme', složeíku plikládáhe' PÓUžijde]i b.zholovdní p|atbu (příno Ďa účď)'
neaponeňt€ opsď v'ři'bi|!í 

'yúbol 
uv.dcný na !|ož.ne (kažnému č|enu bylo přiděleno

členslé člslo)' N! výpisu z binly totiž n.dá|c ncbldou uúděújméfu plÁlců'



Přcj.me ýše'n hezké chvi|e a pohodu ve z5ýku roku 200l a tčšimc sc trÉ 5poIt'piíci

výbo|sFR

vychÁzk! a díleD Fr'niiška Bílka| kruhové É|iétynahřbibvní zdiv Poděbrádech vnedě|i
3 čcNna 2001 slaz účaýDíků n' nádnŽí vPoděbÍadc.h v 10.00 hod]' . po příezdu vlrkq
kleď odjiždi zH|.vliho DÁdŘŽí ý3'49 Délká wcházky (od nádBží ke hřbilolu a zpět) cca
4km' Pfu áje'ncc bu'lg Vycházka pÍodlotržgna podé| Labe a cidliny kbývalému
s|avnikovskému hmdištiv Libici'úd cid]inou (aŽt nádBží asi 6 kĎ) ]níornacc na lo|ofonu

ČleDůn' klcří {ni po

záóveň se ob.ácime
ážiiky vc vzlahu k os.bó a

Konrakhi odr6y společno$i
ThDi LubomíÍ Miřejoýský

N! tfuulnl ífuně: dřevorF ilBlB.. k dí|lobkaÍaBi.áÍy Pfis, I' Hudbo prdh.rl

ncép|'| ' '  ' 'buu. ot '  'd3'  tr3 '

2 ! l^ t )  . l ,ny qro-r or. i .  \kt l  mj '  r js le r?pom ly -bo
dih'I ' jn i :\ ,B. l\ . ,  ibr nd repoJ/ l  le^-*Jne1' .n* 1,

Jgfonýnova6l4
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