ZPiTiVY

Í.fíuttiška 1}ílk4

Proč5€ 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'neboby| oŇ| schop.npÓhybu'
oÓko|ivdálnÓ pied|in by| nen@ný.'A jok s.1o stalozRikdi. ř BoŽímzj*e'in
nejěeíěji
Mlliěky Krislovy
a Dějaká íopa ásb|o, ob'ěej!ě slÚdá.k'j pos(ylují.l živou vodu' jež
l Íachýnověby|apodoborousktýá ýudálka' eklivalji abE|znl vodÚ m|rdýU'néle'
klqý lgda|ekÓ pricoval ve stlnj st.t|nici,poněv žjildc nebylomkb zdÁn|ivěopušlětr
ryVo|iIduchovn'.slu na svén díle'své niLŤ pěslov modlilb.ua.ozjí|náiÍftÓ svaťjch
věcech,o ceíě ě|ověkak věčDosli'
A Br]h to dobi€ vidé|'i vyvo|j|jejkposúlnénuúkÓlu
v traš.mnárcdě'aby knáfi hoýoři|svou trl|óol|ivouýýlvďnou Í€ č J,aby sc ía|slavite|.'n
Jak dospě|k svétrlu
uménl?záchránil kdysi
přcd ulop.nlma z zlstnik
děÝčátko
'naIé
odměny od j.jí naminky nakoupiI svarýohobÍázkú.
jež obkE]ovol Tak bylo objeveno jcho
tradáíí,vys|án na studie do PÍahy'kde bJl
prc svÓu dovedooí' a pos|in konečft
do P.řiá' aby dÓkÓnčilsýotr
íudÚnldobÚ 'aznan.Dón
vGto áPadní meÍopoljÚhé|ců'
v 4chu ý.likého
měsla sous69di|se kdlchÓhiúu dozúni' vdobách ýesku Do domově a Íodné'nknii
\y|'] ediv s|
ob!|e M d\e.e (ha mú'ab\. e p. |ě í | |m ' . nit ú pa [ o . ý |no í ď n Ú' íl r
|:mnjiši€ Bl&j - Ka|várie,uÉe!ájako dar rodíéfoU
chrámu,ýnížos|avi|bo|eslMalkt
spasite|ovy.a oÍba,vyjádieDá(tislen.oráčem'kleď vnás' jako vkaĎmiuj zemi, ao|al'
M|adýUňě|ď Tvrh| ]ibivostfomy' ježse do újdoby p&lÓváld vUmě'i, á zdůlztril náp|ň.
Jeho týivomá řeě bylá vždyhusiGky přÍmá,jako řeě BÓžíhoboiovníká'
Po nátafu do PŘhy nllez|
vun*|€k'tlr
k zich ! o&ouani' Prcb se
'epochopenl
vnátil do rcdnéhojihoěeskélrokrajej
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|uěgnoua 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
básnikJuIiuszey.r a auj.tjeho óisbu, zbožtrou
dušíi Dadíním.
mě|]ejk tv.rbě n'!eho
národ!|lD kÍucifixu'A ták počd|unéleckrcsIilttpl.I Kriíovu tvář' ttercu vldal ve snu a
mode|ovalprvni trábě]]rj.ž směřová|yI{ýé|lé
dřevořt?běUkřižova.ého'
za pomocisvých
zlskll trjJé díevo |ipn jež vyÓslla v Luán.ch Ú chýnova, llg jcho dí]ni se uti'n
'odný.h
toz!ádala. kvelkénu dílu byjo ťobá mlsla.Nezbiva|o'nežpřikřočilkv|iííl íavbě na
gdu' a 1.'n dobolďil své Šdmimelrcvé díIo, vyjadiujíci ukřižovanébožslvÍ'
Óbo'ské
jeho
chýnovská
by|aledy ŽsvĚcem foolb.u kucifix( Piít|bísnik se ta.cl'
,'cha|oupka..
šťBlen yýíedkgm Bl|kÓvy príF, a do j.lro p!Dě(!| knih' naPsa|:
do'ntr tofr!' járo
hnÍzdu'v lrávě skryÉmu,z kleÉho sc sklivan k nébiaáší," oouŽi] 'B|E
3e k umělci přcýéhovat.
alc mmoo a smí překizila jeho Úva|ý pobÍ v chýnoýé) To pamětnítniha ačíná íov.nl
dědouškslmělcova' rychliř. Jalub' KÓmárka zDobronio|.,s Bohem zčíi ýpRní době.
podaří* pláce tobé'..Tak ci|iIi noši'o tricllždowd| (ak tJásně Psát Josef I'Ioleěek'Tlk .iti| i
N! pře]omuío|elídoš|o
kjeho sb|ížjnism|odýmbdslíkenolokeémBř'inou, vje]loŽ
dÍ]oaělá $uhlasní hannotrie
duchovnÍ'
I jenu by|osvěíenoBohen v.lkéduchovnllodánl'
Ijali s spolupňÚvat a v}kÝéllonai nini nluboképřÁtohlví'ježse sa|o dí|oýi vc afóř.

ducha'Bie,ina ne.jvýsoíněji
pochopiIBilkovo
dilo'jak PmzraztrjijehoÚÍoky]
nojryšši
'.objetí
yývamé
|áskyjez'le synbo|izoýíno
úděníjé
Ýeliděníl.khhbokém!ssělénl, Že snadjcdiné
s lo'$yjclyjádřiIoješlě, neboťs|oýÓnalěchlomíslechngna|e|o
bynikdyodwhypmnllÚvili'
stíLé
íGnějipronikdí
Zaňyš|eĎipfunjeho
koňenyje|D
myšl€
n
ky
vlajenslví
odnéajně'
dllefu' piísnful! hoikým isLovtr'ĎkynéŽným'
úmveůs|yšíme
vjebo blasoíálejoýlěji h|6
jihÓčeskéhoníboŽenskéhogénia,Um|čenýpo véky a s novou silou ozývajícl s - niko|i b.z
vyššiúlc
vič,žkédobě př|lo'nn.'.. Toké so.h!ř považov!| káždou k|ihu básnilovu a
udíoý ve v€ s mírua a jeho úvíěv vchýnově nojedloupo'2dech|:
bychhoh|řIci léin
',Kéž spo|ulrácichoti
našitrlidem'kdotumezinimichodíú'..BósniksUďŇýmobdircmoceňov
utrlě|coly i.iej Íst.teěíosl' s jako( přj těž'kéňž'votěBlIkově dovgdIi ýylválel kIidnéa osvicené
co nám řck| tvi]Í.esýýn Výtv.Ínýns|ovgn?Mďilacami kotčolášivyjádřil Dlši
pÓ véčnédomovu' Kiižovotr€ s ou utpeníneb€ i Tnq jež vedlo kduchohimu
!ouh(^
vilěa|ví spasilclově
č|ÓÝěl"ni Ťfui. ktEÍého
ýnís tjsíciletí
Íodila
hoýoři o
'cslÓtr
', pmroki'.
našemdDchonln pádul( z.trli,o olÍavném
přikry|a'
!|eji
kultu'kt.Ú s6lm vod.
oo
jáko opčílých
sIo(půpřiceíě k véčnoíi'
a
- v c}kluzivotnísvyjádřiIjakÓsl.p.c,kleÍi.jdou
h|áscn ýdce, zpívrjice o do!n. síle á tŤáse v}šš|Miloý se fu sklÁník nuži Ý Ženě andékké
a vditěti' ltoÉ vidí' l.ÓdiĚe žÚí nadějí,že jejich d'tě dosáhrc
ljáko v pÍvnlfub|]žním)
dÚchovtrírcvěděniajcjiclr písněks|ucijcd!.u dozpivá' No ol,ázk!,Jak iU máDe žítiŤ.
o'lpoýÍdá..Z.Íůshl do sromu bBlřl. ' na.házel na něm trejhlubšilinu a kďl ,ji sýýn tě|gm'
v Poólu l óleni pÍsmoi!tě|ač|o!ěkaýyjádři|lvůrce
lělo |jdskéjako
lěsné.krutélězelí ducha.
!|c i]lko ch.ínr,v rrě'nž
se DoJ|íneI Bol , v potiebáchsejevijlko pán piirody'v prácijako
jeji olrok' vcyklu NárudÍlhovéni pÓdaI nín uňě|ec výÍazpÓsloje kPŘvdě u našich
hosilskýchmys]ilc]ú'v souborukrcsgb ,.Maria.malko BoŽr. oslavi| ncjýyššinaleistvi.
spohirpici i oh'lvořici'ada|šlflcyk|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'obětovméhol řld! úhrobkú- č.t'ou g€frku - osobi'ou .rchilckiun. Nořenou nd
nyšlonkoýém
zák]adu i nej.óznější
UžiléÚnréní'
l,b
lvorbuneíačily!nlě].i
'nonunenlólni
naj éaie|ié'YvPnrc a ncuy]omožnozísk.l ýh.dného
obieklu'ažs ztrovuodhod|dshvět'
sÝépÍzžské
pracovnyÍeši|!a myšletrku
po|emk|asůpro
obi|nélEpo|ť
''Býi
výžiw bntřÍ n. k.ždý d€ n '..Duchowi p|mer vjého díleáhy láka|
^Íchi(eklufu
iadu hoíí' ktcří so
Přioháa|i kněhu ohřáti, To s Nvěděi|o Ejména v lěŽkýchvá]eónýchdobách.Idy Iidé
v utPatri potřeboýíli ducholnl op.
Několjl Iet pled njnulou slřšnÓ! válkÓu á bouře trad
chýnoremzEnilb|cskjcdcnzdubů,ježrcílynádumé|covou
prhí dtlnÓuv oboř€ . .,ohotm.l
by| uÍčcl k tÝoÍbéNoyých dob}aate|ú'v],jídi€trých duchovnijni 9nys]y' sedm .adživotních
pÓŠavÝylvoii|oPos|ední
monumg'Lihlí
cyklusv lvorbĎumé|cově'
Kdyžpřed 15 |eryáichla
jehodí|'h.níÍ.dpmmIuviIolo'n,ževleho di|euďyšc|hINIiduo r'lŇ Phě'
PNě sc íal chýnov pouhim mistem?ProložÉ
vdilejeho rcdnéhoFmnljšl' tsíIk2sc
obj*i] zdroj duchovlÍ posi]y' zázBčtráíudátrla s vodou živou' klorá ozdr.vuje duchovnča po
nížnebudenc
na ýěkv
'Jzii!

R,erudhlfu,t k,b]oc yýhj | ňúulár me ký!ďě
Fn,újt*a ul|kaw obschlie lakésaupk
jeho lefulr|ókl fud'b! c pldik na vi4í.iťh ptoŠhddýlch I po zlqréni je yšaktalalag 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|očk]. zp.iy P|vi čás|. plt'it! rc yekJhýh
'
kpulbóhi haóu
o|ishtde I p ýkt úre UpEďiiujenc 4 illďhte
zfuuw a|éý 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|'lýchp|astikj. uváděnaviš|(a,u re|iéftvýškíx šíika,
zkÍatl:),: GHMP oaleri.l'|avníhoměsli Pálý
cČsH- cnkel českos|ovenská
]rUsjhki
No Nórcdní8alÍie

Misb|

BĚfiAŘov NÁ ŠUM^vi

NiZv:
Dluh:

J |i$Moří[
buía nalr,ském sok|u

Ro7'ěr dJ|a: 60 x 60 x 40 cnj
Náps:

nasoklu:J. Mďól

Poáímka:

býva|ýp!'t do'nulnalii. A' KaLvody

Místo:
ozn.če.Í:
NíŽcÝ:

čERVENÝ ÚJEZD
Íeliéfíabýv.lévilgpaníHeinsche|vonHeineg!
J* ěasnÁmryjefósry.

ltoz'ně.dilr: oco270x]00cm
PozjánlQ:

kéšbákreliéfucHMPI(-97

ozlaěgnl|
Nó4v:

ČERITNÝ ÚJEZD
reIiéfnabýulé vile pa.j Heinsche|rctr lleinegg
časutÍká..
"Jak

Roněrdi|a: ccr 27ox 30oom
PÓhínll8:

ktsbá k Elié|uoljMP - K.3 ]2l Nc - K4l l38
'

Mislo:
oznú€ní:

čEsKÉBUDňJovIcE
pomik, otokťMol'ý
.3ozjjmíni'.

Materiíl:
Roz&rdila:
Roztěrarch':
Ná!is]

kámm(pisl.ovec)
190x 104om
20ox 105cn (be, podsevce)
v|so nahořgv leljéfu: MoKRY

ol\)x]\R

Drav o do le:I'. B.
dolg oT. MoKREMU
BUDIVOJ1919

' 1354
+ 1899

Poaámká:

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

Mhlo:

HoNB|cÍ (okeschrudim)

NázoV:
Druh:
MatcriÁ]:

..JonŽižkrz Kalicha..
lolní pl.Šllkálsiřná M phkovcov.m?odsblci
*ámr(pkkorcc)

Nápk:
Rok
Poznán a:

nabokú
dote:F'BILEKl9l2
'TÍavo
PRo\aDL L94ÓJ' áLlNÝ
ná{lr ]9l2.provedeni
1946
napodstaýclna ýšehstránáchnípisyz pozdějšidoby

Mlstor

EONBTCE (ok.s Chrudin)

NázgV:

.,Bdhs níni.kdopfulináď'

Pmámka:

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

Mislo:
oaaĚení:
NáDv:

]ioŘovlcf,
pdnnik pldlým
'obětovaď.
lolnáplasllka

Rozlěl dÍla: 340x 90 x45.m
Nápis:
ná pívÓdníhpÓdíavciíŤch,
Č'vÓiechí:
Pobámká:

'védÓbitÝůrců"

P|aljk' původněúazgná Ďa niÍ&Lí, později piemistěna před ámck na nový

MhIo:

JAI]KENICE

Název:

.'Bedřich s ňola' i a jéhodilo..
voInáplaýib a lrchibkluÍas rc|iéfy

Náps:

mhoie|
slnetáil'jeho dilo
"Bedřich
do|onízýy
Ícliófi:.,sladkoípktrěaruchzpěýoh€ ř .,
pojelí úlě.lly !ěěnÓíi dÓnÓva!.! i!Libuše..'
vlaí..'
''Da|ibol
'Má
mélro
živolo,.

Pohánr]g]

',z
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 kofuoílfuměřílku'
Třeli|o!ýnDdc|
ponníku
vGHMP(P427)'

M|slo:
oaaÓetri:
D.ull:

JARoMřŘlcE
paměhídeska'olokáÍ BňŽina
vyský rclléí

RoněÍ di|a] v. Do.lrétu
76cm
Nápis:
básnikotokď Bř€ z ina.
..zdeži|aImÍel
l'oznínka:

nod.] poDnlku vyl.án ! l ipoÝÉhdřevú(ol.lM P - P.a73)

Misro,

KLOKOTY

Názv:
D|ú:

.,Tábotšllpik.íi.' (K'niš á Húskl)
r.lié|osú.ý naláneni

Ro z mě rdl|a :5 7 X 2 3 c m
Nápis:
dole m dcsoe '|ÁBoRŠTÍPrKÁRTI
l4 2 l ] 9 9 ó
Púnánkr:

noYodobé
osazli i deskas nápism' sádiovýnode|v GHMP' P-l25l

NálÝ:
D h:

Mistjan HUs
volníPl'í'ka

Ro7trIěr
d||&] cc! ]000cm
RÓzhěrarch': plocha sotlu 292 x 2B9 cm
kl.rýpo!úkyhořc| l9I4..
.'sl'om blcskoDu Mžotrý'
Ponónúa]

Po níkpúvodněUnlGtěnna Kor|ově níněsti]
2 Ókupa.. v ree 194l fuřbián ! odíňnén,
/ o\u od á|e' ('/ |o4epFo buoovou!oo|UcČsH a Hus!| M 1t{'
M od.' k pom|h \ cHvP . P . 4 J 2 ( un|\lén.
Ž ' r o \e) o o ' U C lsH v P ' ' 4
Kresba. Muaum v Kollně. U.236
'

Misl.:
KŘEMEšNÍK U PELHŘIMoVA
ozlúeni:
kap|eanlbilu
Náz.v:
ciláty z Pisna, rz|ahující
sete smni a Vzkiíšení
Druh]
3k hov:E|iéi,nazdis M|bÓúal ÍsliéfobloukovéhotW
Maleriíl:
re|iéfyjsou2pá|€ n éhli
y
RoměÍdí|a: 5?x23cn
vzlik návÍhů
Rok]
t.]iéíů
1902
Pmánrka:
kap|eUzvi€ m (v EkoNrukci)

Misto:
omaěeni]

XŘEMEŠNiKU lELHŘrMovÁ
kapleu KřlŽ.vé.esty

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

vo|níplasl]ka

Roz'něrdí]a:{ sochyl20cm
RozněreÍ.h':$kl žu|av'l l4x l]3 x|44cn
l,Óbáfoká:

l' b.o.zwý odlitek utoupmý íólfr l.umě|covýmpadcsÁlináfi osazný
v r' l9]7 by|a hěmecké
okupa€ odstňnén
a hiéel,
Po r' ]945potÍa|2' odlil.| a osaa! t. |947.sÁdBÚ modelMEum lrl'n'
Pmhy. P 52873.h|avaa pop6íGHMP - P.4]5'Exisfují
fubroMt v kgbě a
grdÍice-jako
sróá51Bi|kovacyk|úcéía'

Místo:
ozlačeňi:
Náz.v:

PRÁHÁ l (MánoŠúv
most)
dekontini !e|ié&p@jedenpylon
..Rodina'.''.PÍfuÓ'.

Materiál|
kínen(žu|a)
Rozměrdí|a: mdživobli
velikos|
c c al9 r2 , r9 r4
Plná'nka|
modcly oHMP' sádn'v' ]9 cm'P4l6 ,'Rodino'.'
P4l7 ,'Prárc..

Míslo:
Náav:

Ná!F:

IRAHA2 (Řeznickíu|.l/ó72)
páftětnl deska
j'Mistje@nýmP€ ž ský"

nd||oreM|STR |L{o\Ý\' PMŽs\Ý
IL^MENY 30. V.1416

PRo(}L

v|o!op. ýÍaně:L.F'VĚRNÉMU
SI'oLUDĚLNÍKU
HUSOVU
lpÍavo
poslmně:
ZAsTÁNcl PRAVDY svĚDKl,]
KRISTOVU1916
dole:Z^svEcUJEJEoNoTAKosTNIc(Á
ÚsTŘEDi čEsKoslov' EvÁNoELlKŮ
A sPoLEK Ev' ÁKÁDE\'tlKÚJERoNÝM
Ponámka:

šádroýý
modelv NÁchodě
ve sbo cČsH(IajetekGHMP - P4] 3)

Mislo:

PRÁBA ó (ahrlda Bi]kovyvily)

Náz.v:
D!un:

Komenskýlouělcíse
s vl6|i'.
"J.A
vÓlnó plasik3

Rozněrdi|a:
NÁpis:
Ro k r
I,Mnáfolá:

]60 oDspodíavccň
.'Pafrátcebralři' (ftři achov.| i dobévínÓdÓ koncď.
r9 r5- t 9 2 6
Exis|uje řada studií á altoGkith r€p|ik v kresbě,gňfice i plaíice. iapi.
UniveBib KomenskéhovBÍalt|ávě (dřevořeba), Nc (dlevoř.zba. íÚdie
zr. l9 ll, ? . 6 5 0 3 ) ald.

Misror
lRAflA 6 (zhnda MinisreEsakuttory)
oáačetrí| pomikpadIýÍ
Nópis:

vlcrc:zA sv.oBoDU vLÁsT NÁ BoJIŠÍcH'''
trahoř.: svETovF
vlmvo:VÁLKY MLADÉŽlvoTY svo.'E PoloŽlu:
UPreířed:jn'.tra

podsbvci:
do|eňa
PRo TRvÁLoU

'P^MĚŤKRvÁvÉoBĚTl

rosT vlll
cHov^Nc| MĚsTsKÉl{oslRoTČINcE
1925
lozúmka:

poškozn|eť honi rchtomcíe

PROSTEJOV

pamébidcsbpad|ým

,'sÝ'václN.'
MalÍ]ál:
Ron&dil!:
Ntipis:

kír.n(piskÓÝéc)
245x l12 cm
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