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OBâASNÍK mûlnick˘
kvûten 2005 • Informaãní bulletin Mûlnického osvûtového a okra‰lovacího spolku
VALNÁ HROMADA MOOS 24. ÚNORA 2005 ❖ POZNÁMKY K PARKOVÁNÍ VE MùSTù ❖ Z AKCÍ MOOS:
DEN PRO VùÎ (11. ZÁ¤Í 2004) • DEN MùLNICK¯CH PAMÁTEK (16. DUBNA 2005) • MÍSTA ZNÁMÁ
I NEZNÁMÁ (KOSTEL SV. VAV¤INCE 3. ¤ÍJNA 2004, MùLNICK¯ ZÁMEK 24. ¤ÍJNA 2004) • SLAVNOSTNÍ
KONCERT V CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA (1. KVùTNA 2005) ❖ ZPRÁVY ❖ SYLVA DOBALOVÁ:
POZNÁMKA K OBRAZU KARLA ·KRÉTY Z KOSTELA SV. VAV¤INCE V P·OVCE ❖ MARTIN MÁDL:
NÁSTùNNÉ MALBY JANA EZECHIELA VOD≈ANSKÉHO V KOSTELE SV. VAV¤INCE V P·OVCE U MùLNÍKA

VALNÁ

HROMADA

Mûlnického osvûtového a okra‰lovacího spolku 24. února 2005
Zápis
SchÛze tato zapoãala po úvodní prezenci
v 17.40 hodin slovy z úst pánû F. âernického,
jenÏ hluboce zafilozofoval o potﬁebnosti tohoto
shromáÏdûní a my‰lenkami nûkolika moudr˘ch
muÏÛ okrá‰lil zaãátek celého sezení. Za v‰echny
– Karel IV. v pﬁedmluvû Zlaté buly (1350):
„Minulé opraviti a souãasné dobﬁe zaﬁíditi.“
– jak v˘mluvné v dobû krátkodob˘ch a krátkozrak˘ch cílÛ. Takto zahájil F. âernick˘ valnou
hromadu „nelhostejn˘ch“.
Poté se ujala slova I. Nûmcová, aby konstatovala, Ïe valná hromada se se‰la v poãtu 39 ãlenÛ
a je tedy usná‰eníschopná. V tuto chvíli byla téÏ
urãena zapisovatelka schÛze.
Slova se chopila dále R. ·paãková a podrobnû
informovala kolegium o v‰ech dosud probûhl˘ch
aktivitách Spolku. Stejnû byla posléze rozebrána
I. Nûmcovou i stránka souãasné finanãní situace
spolku a zhodnoceno hospodaﬁení za uplynul˘
rok. Bylo pﬁíjemné sly‰et, Ïe i pﬁes znaãnou ãinnost publikaãní (coÏ samo o sobû je v dne‰ní dobû
vûc finanãnû nejednoduchá) je pokladna v plusu.
TéÏ ãlenské pﬁíspûvky na rok 2005 jsou ponechány ve stejné v˘‰i, a to 100 Kã pro dÛchodce a studující, 200 Kã pro ãleny pracující a 50 Kã zápisné
pro ãleny nové.
Nyní bylo moÏno pﬁikroãit k samotn˘m volbám, a to nejprve urãením volební komise, kam
byly jednohlasnû zvoleny dámy J. Erbanová,
H. BaÀková a K. VaÀková. V kandidátce na novou Radu spolku, která je podle platn˘ch stanov
Spolku tﬁíãlenná, byla nezávaznû navrÏena tato
jména: PhDr. I. Nûmcová, Ing. J. âermák,
Mgr. A. Líhová-Legnerová, J. Erbanová a Ing.
M. Faltysová. V‰ichni navrÏení byli pﬁedstaveni
s odÛvodnûním jejich kandidatury do Rady.
Pﬁesnû v 17 hodin probûhlo tajné hlasování a po
seãtení v‰ech hlasÛ mohla volební komise oznámit sloÏení nové Rady spolku: I. Nûmcová
(39 hlasÛ), J. âermák (34 hlasy) a A. LíhováLegnerová (33 hlasy). Následnû probûhla volba
pﬁedsedy a místopﬁedsedy s tímto v˘sledkem:
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pﬁedsedkyní Rady spolku je I. Nûmcová, místopﬁedsedou Rady spolku je J. âermák a ãlenkou
Rady spolku je A. Líhová-Legnerová.
Dále R. ·paãková nastínila plán v‰ech akcí na
rok 2005 a v˘hled do roku 2006, vãetnû rozjednan˘ch „hork˘ch“ otázek okolo situace s parkováním v ulici âertovské u kostela sv. Vavﬁince (viz
texty Poznámky k parkování), ve Svatováclavské
ulici a na Vyhlídce. S tím vyvstala i potﬁeba zﬁídit poradní komise, které budou blíÏe sdruÏovat
ãleny spolku ochotné pomoci v konkrétní oblasti:
parkovi‰tû - Mgr. M. Tomková, Mgr. D. ·aman
(centrum mûsta), Dr. I. Nûmcová, Ing. J. âermák
(âertovská). Dlouhodobûj‰ího rázu budou: ediãní
komise v ãele s Mgr. R. ·paãkovou, volné sdruÏení Hudba-Divadlo-Poezie – pod vedením F. âernického. Pro nejbliÏ‰í akce byly jmenovány koordinátory: Den památek (zpﬁístupnûní kostelÛ,
opevnûní, Vodárenské vûÏe…) – I. Nûmcová,
Svatotrojická pouÈ – R. ·paãková, peãení koláãÛ
na tuto pouÈ ãlenkami MOOSu – J. Erbanová.
Pﬁíjemnou zprávou je pomoc Mgr. Z. Jansové
pﬁi vyhledávání a zji‰Èování grantÛ vyhla‰ovan˘ch v oblasti kultury, které by bylo moÏno vyuÏít pﬁedev‰ím na publikaãní ãinnost Spolku
a opravy drobn˘ch památek.
Poslední dÛleÏitou informací bylo urãení nov˘ch
hodin pro veﬁejnost, a to kaÏd˘ tﬁetí ãtvrtek v mûsíci mezi 15. a 17. hodinou na Probo‰tství Mûlník,
které spolku nezi‰tnû poskytuje své prostory.
Na závûr valné hromady byla v 17.30 hod.
otevﬁena diskuse, v níÏ D. ·aman zevrubnû
informoval ãlenstvo o postojích vedení mûsta
k otázce parkovi‰È v historickém centru mûsta,
o vedením mûsta neakceptované petiãní akci, kterou vyjádﬁilo svÛj názor na zam˘‰lené roz‰íﬁení
parkovi‰tû Na Vyhlídce nûkolik set obãanÛ mûsta.
Valnou hromadu ukonãil pan F. âernick˘ podûkováním ctûnému spolku za hojnou úãast
a pozváním na vernisáÏ fotografií J. âermáka do
Galerie ve vûÏi na 1. bﬁezna 2005.

RADA SPOLKU
PhDr. Ilona Nûmcová – pﬁedseda
Ing. Jiﬁí âermák – místopﬁedseda
Mgr. Aida Líhová-Legnerová
EDIâNÍ âINNOST
Mgr. Renata ·paãková
Pﬁi Spolku pÛsobí:
Hudba-Divadlo-Poezie (HDP)
pod vedením Franti‰ka âernického
Ú¤EDNÍ HODINY V SÍDLE SPOLKU
kaÏd˘ tﬁetí ãtvrtek v mûsíci 15 – 17 hod.
SÍDLO SPOLKU Na Vyhlídce 18
276 01 Mûlník
KONTAKT

608 313 336 (I. Nûmcová)
731 473 588 (R. ·paãková)
moosmelnik@seznam.cz
www.moosmelnik.cz

S

VATOTROJICKÁ
POUË

22. kvûtna 2005
12.30 odchod od kostela sv. Petra a Pavla ke
kostelu Nejsvûtûj‰í Trojice na Chloumku
14.00 m‰e svatá za úãasti Mûlnického
pûveckého sboru
15.00 jarmark tradiãních ﬁemesel
vystoupení Jaro‰ovcÛ, Jaro‰áãku,
Nového divadla
18.00 závûr pouti svatotrojické
– pouti koláãové
uvedení publikace:
MùLNÍK – CHLOUMEK
poutní kostel Nejsvûtûj‰í Trojice

zapsala A. Líhová-Legnerová
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ZPRÁVA O âINNOSTI za rok 2004
Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek
byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra
âR dne 2. ãervence 2004. Jeho základní cíl
je uveden ve stanovách Spolku (§ 1,
odst. 1) – chce „aktivnû osvûtovû pÛsobit na ‰irokou veﬁejnost se zámûrem vytváﬁet vztah k místu, kde Ïijeme a za které máme spoluzodpovûdnost. Spolek chce ‰íﬁit pochopení pro ochranu
historick˘ch památek jako jednoho ze zdrojÛ poznání minulosti a duchovního obohacení pﬁítomnosti, chce napomáhat jejich obnovû“.
Dosud Spolek zastupoval pﬁípravn˘ v˘bor ve sloÏení: PhDr. Ilona Nûmcová zmocnûnec ãlenÛ pﬁípravného v˘boru,
Mgr. Renata ·paãková, Franti‰ek âernick˘, Mgr. Franti‰ek Pur‰.
Poãet ãlenÛ k 24. 2. 2005: 54
Spolek se podílel na organizaci
následujících akcí:
15. 8. znovuotevﬁení obnoveného
kostela sv. Vavﬁince v Mûlníku
- P‰ovce
11. 9. Den pro vûÏ v rámci DnÛ
evropského dûdictví
Místa známá i neznámá aneb
Hudebnû literární putování po

v˘znamn˘ch kulturnû historick˘ch
objektech Mûlnicka:
3. 10. kostel sv. Vavﬁince
24. 10. zámek Mûlník (koncertní sál)
Spolupracující subjekty:
Mûsto Mûlník, ¤ímskokatolická farnost
– Probo‰tství Mûlník, ¤ímskokatolická farnost Mûlník – P‰ovka (P. Jan Jucha MS),
Zámek
Mûlník
(Bettina
a
Jiﬁí
Lobkowiczovi), p. Franti‰ek ·Èastn˘, pí
SoÀa Svobodová, Divadlo – Hudba –
Poezie, Regionální muzeum Mûlník,
Rhiannon, TenSing Mûlník.
V srpnu roku 2004 Spolek vydal
Obãasník mûlnick˘, kter˘m se pﬁedstavil
a podal základní informaci o pﬁipravovan˘ch
akcích. Vedle toho obsahoval ãlánek o pozdnû gotické vûÏi kostela sv. Petra a Pavla
v souvislosti s pozváním na Den pro vûÏ.
Spolek vydal ‰est druhÛ pohlednic
(2 – kostel sv. Vavﬁince; 2 – zábûry z vûÏe
kostela sv. Petra a Pavla, 2 – betlém kostela sv. Petra a Pavla), pﬁání, obrázek
s Pannou Marií Potû‰ující (kostel sv.
Vavﬁince).

Spolek
má
webové
stránky:
www.moosmelnik.cz.
Dvakrát se spolek obrátil na vedení
mûsta se sv˘mi pﬁipomínkami. Poprvé to
bylo v souvislosti s udûlováním Cen mûsta Mûlníka pﬁi pﬁíleÏitosti 730. v˘roãí mûsta. Druh˘ se t˘kal vybudování parkovi‰tû
v âertovské ulici v tûsné návaznosti na
prostor obnoveného kostela sv. Vavﬁince,
kter˘ je souãástí rozsáhlého památkovû
chránûného areálu b˘valého augustiniánského klá‰tera. Tato záleÏitost je‰tû není
uzavﬁena, zástupci spolku se zúãastnili
dvakrát jednání na radnici i setkání obãanÛ se starostou mûsta. Dosud nebylo dosaÏeno pozitivního v˘sledku a Spolek
chce dále pokraãovat ve snaze dosáhnout
takové úpravy okolí kostela sv. Vavﬁince,
která bude odpovídat jeho v˘znamu.
Spolek navázal kontakt se spolky:
P‰ovka – okra‰lovací spolek Kokoﬁínska,
Obãanské sdruÏení Drobné památky severních âech, Lapis refugii – SdruÏení pro
kolínsk˘ zámek, Obãanské sdruÏení
Zahrada.
Renata ·paãková

FINANâNÍ ZPRÁVA za rok 2004
Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek
byl zaregistrován na ministerstvu vnitra dne
2. ãervence 2004 a tímto datem zahájil svou
ãinnost. Pﬁípravn˘ v˘bor spolku zﬁídil úãet
u GE Capital Bank (poboãka Mûlník) a provedl registraci na finanãním úﬁadû.
Na poãáteãní rozjezd ãinnosti spolek
získal pÛjãku 5 000 Kã a také nûkolik
sponzorsk˘ch darÛ (v˘roba razítek, zaregistrování a zaplacení internetové domény) od zakládajících ãlenÛ. Podle stanov
hlavní pﬁíjem spolku tvoﬁí ãlenské pﬁíspûvky, jejichÏ v˘‰i urãil pﬁípravn˘ v˘bor
na 200 Kã (resp. 100 Kã) za rok 2004.
K tomu je nutné pﬁipoãítat registraãní
poplatek ve v˘‰i 50 Kã, kter˘ je nutné
uhradit pﬁi vstupu do spolku.
První velkou akcí byl Den pro vûÏ poﬁádan˘ v rámci DnÛ evropského dûdictví
a s ním spojen˘ jarmark. V˘tûÏek z celé
akce (dobrovolné vstupné, prodej pohledÛ vydan˘ch k této pﬁíleÏitosti) ãinil
16 949,50 Kã. Po odeãtení zbytku nákladÛ na v˘robu pohledÛ byl zÛstatek
(12 919,50 Kã) pﬁedán Probo‰tství
Mûlník na náklady spojené s opravami

2

kostela sv. Petra a Pavla na Mûlníku.
Dal‰í akcí, jejímiÏ jsme byli spolupoﬁadateli, byl koncert z cyklu Místa známá a neznámá, konan˘ dne 24. ﬁíjna
2004 na mûlnickém zámku. V˘tûÏek
z nûj ve v˘‰i 6 105 Kã byl vûnován na
ãinnost spolku.
Náklady na pohlednice, které spolek
vydal v létû 2004 (dva s motivy z kostela sv. Vavﬁince na P‰ovce a dva se zábûry
z vûÏe kostela sv. Petra a Pavla na
Mûlníku) a které se stále prÛbûÏnû prodávají, byly jiÏ uhrazeny (5 950 Kã).
Ve‰keré dal‰í zisky z prodeje tûchto pohledÛ budou na základû rozhodnutí pﬁípravného v˘boru postoupeny na opravy
kostela sv. Petra a Pavla na Mûlníku.
Náklady na pohlednice vydané pﬁed
koncem roku 2004 s vánoãními motivy
(mûlnické betlémy a novoroãní pﬁání)
ãinily 9 222,50 Kã. Zatím byly prodány
pohledy za 7 349 Kã.
Stav pokladny k 31. 12. 2004 ãinil
4 019, 50 Kã, stav úãtu k 31. 12. 2004 ãinil 3 198 Kã.
Ilona Nûmcová
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POZNÁMKY
K PARKOVÁNÍ VE MùSTù
Soumrak dal‰ího hezkého koutu na‰eho mûsta
„…nûkteré ulice i místa, zvlá‰tû v novûj‰í dobû upravené, okrá‰leny jsou kﬁovím
a stromovím a kde místa k tomu, téÏ kvûtinami na záhonech a opatﬁeny cestami jako
v sadech Jungmannov˘ch, kolem památníku Karlova, na Vyhlídce, na zadním konci
ulice Husovy, na námûstí kostelním, na nové upravené cestû na Polabí, u nového
hﬁbitova…“
Takto popisuje mûstskou úpravu
Ludvík Böhm ve své dosud nedostiÏné
knize „Královské vûnné mûsto Mûlník
a okres Mûlnick˘“, jenÏ vy‰la pﬁed více
neÏ sto lety. V té dobû Mûlník doslova tonul v zeleni. Napﬁíklad od Karlova námûstí na Podolí se táhlo stromoﬁadí akátÛ
a smûrem k mostu, tj. ulicí Seifertovou,
byla vysázena ﬁada oﬁechÛ. Mûsto ze
v‰ech stran obklopovaly ãetné vinice. Od
tûch dob se v‰ak ledacos zmûnilo – z centra mûsta zmizely témûﬁ v‰echny stromy,
místo parãíku, kde se pÛvodnû nacházela
socha Karla IV., stojí rohová budova, kde
sídlí poji‰Èovna Allianz, cestovní kanceláﬁ
a ﬁada obchÛdkÛ. Na zadním konci
Husovy ulice zase byla postavena vila
„Karola“. Dochovaly se Jungmannovy sady, park Na Polabí, „námûstí kostelní“, coÏ
je novû upraven˘ parãík u chrámu sv.
Petra a Pavla, a park Na Vyhlídce. Av‰ak
i jemu nyní zvoní hrana... Mûstská rada se
totiÏ usnesla, Ïe právû zde vybuduje velké
odstavné parkovi‰tû. Travnatá plocha se

prostû vyasfaltuje anebo vydláÏdí a budou
zde parkovat autobusy náv‰tûvníkÛ mûsta. Argumentem tohoto absurdního rozhodnutí je „oÏivení cestovního ruchu
a rozvoje podnikatelsk˘ch aktivit v na‰em
mûstû“. Tak díky tomu zmizí jedna z nejstar‰ích mûlnick˘ch zelení, ubude nám
pﬁíleÏitosti mít si kde posedût a pokochat
se kouzelnou vyhlídkou na soutok, hoﬁínsk˘ park a panoráma hory ¤íp. A naproti tomu se zv˘‰í jiÏ tak velk˘ dopravní
ruch, pﬁibude hluku a otravování ovzdu‰í.
Zatímco v jin˘ch mûstech se snaÏí co nejvíce zamezit automobilové dopravû do
centra, v Mûlníku se dûje prav˘ opak.
Historické námûstí se jiÏ zcela zmûnilo ve
velké parkovi‰tû, a to i za cenu nebezpeãí
propadání se dlaÏby do podsklepen˘ch
prostor, uvaÏuje se i o zpﬁístupnûní vozidel do Svatováclavské ulice, která slouÏila
jiÏ za minulého reÏimu jako pû‰í zóna.
Pﬁitom není nutné za kaÏdou cenu parkovat pﬁímo v centru. Na‰e mûsto není tak
obrovské, zvlá‰tû historické centrum, aby

se nedalo v‰ude dojít pû‰ky. Parkovat se
dá i na okrajích mûsta, napﬁ. na parkovi‰ti Na Svini, které zeje prázdnotou, ãi na
novû plánované parkovací plo‰e v místû
b˘valé ﬁepné skládky v Rousovicích. A nic
nebrání tomu, aby autobus vyloÏil turisty
v místû starého autobusového nádraÏí ve
Fibichovû ulici (které slouÏí coby stanovi‰tû místní dopravy), odjel na odstavné parkovi‰tû a v urãenou dobu se opût pro nû
vrátil.
Na celém svûtû neustále ub˘vá zelenû,
pokácet strom je dílem okamÏiku, zru‰it
travnatou plochu trvá pár hodin. Av‰ak
její obnova se poãítá na roky. KaÏdé sebemen‰í zelené místo je proto stále dÛleÏitûj‰í a musíme si ho chránit. âlovûk by si
tak mûl koneãnû uvûdomit, Ïe pro kousek
pohodlí si pod sebou ﬁeÏe vûtev své vlastní existence.
PhDr. Bedﬁich Marjanko

Kauza parkovi‰tû v âertovské ulici na P‰ovce u kostela sv. Vavﬁince
První akcí, kde se veﬁejnû pﬁedstavil
Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek,
bylo 15. srpna 2004 znovuotevﬁení kostela sv. Vavﬁince v Mûlníku – P‰ovce, po‰kozeného povodní roku 2002. Odpracovali
jsme tady mnoho hodin pﬁi úklidu, vydali
jsme pohlednice. Nejen z tohoto dÛvodu
nás pﬁekvapil krok Mûsta Mûlník, které
zde necitlivû a bez jakéhokoli jednání vybudovalo hned u parãíku, snad jediné veﬁejné oázy klidu v této ãásti mûsta, parkovi‰tû. Proto jsme se zúãastnili jednání zastupitelstva mûsta 12. ﬁíjna 2004
a 19. dubna 2005, proto jsme psali panu
starostovi Mgr. M. Neumannovi, absolvovali jsme setkání starosty mûsta s obãany
centra mûsta a P‰ovky 9. prosince 2004 (ti
z âertovské ulice vyjadﬁovali hlasitû svÛj
nesouhlas) a 3. kvûtna 2005, byli jsme pozváni na dvû jednání na mûlnickou radnici. Zatím bez v˘sledku. Jsme svûdky necitlivého konání bez respektování veﬁejného
mínûní, bez ohledu na státní správu, bez
respektování názoru vlastníka sousedního
pozemku. Celá kauza nás mrzí, stojí totiÏ
mnohé spoustu energie, ãasu. Mrzí v‰ak
i z toho dÛvodu, Ïe ztrácíme dÛvûru
v moÏnost hledání ﬁe‰ení v diskusi, která
by vedla k v˘sledku pﬁijatelnému nejen
pro jednu stranu, ale pro v‰echny zúãastnûné – tedy obyvatele P‰ovky, ¤ímskokatolickou farnost Mûlník – P‰ovka, památMùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

âertovská ulice, ãervenec 2004

káﬁe, odbornou veﬁejnost, která sledovala
a podílela se na obnovû kostela, i ãleny
Mûlnického osvûtového a okra‰lovacího
spolku.
Na schÛzce konané dne 17. ledna 2005
za úãasti starosty mûsta, zástupcÛ odborÛ
mûstského úﬁadu, ãlenÛ dopravní komise,
farnosti a zástupcÛ MOOS bylo dohodnuto, Ïe budou zpracovány návrhy ﬁe‰ení,
které budou pﬁedloÏeny k rozhodnutí zastupitelstvu mûsta dne 19. dubna 2005.
Nestalo se tomu tak.
ZveﬁejÀujeme oba dopisy, které byly
Spolkem na radnici zaslány.

Dopis ã. 1
VáÏen˘ pane starosto,
v˘voj událostí po posledním zasedání
zastupitelstva mûsta, které se konalo 12. ﬁíjna
2004, nás nutí veﬁejnû se ozvat proti postupu
Mûsta Mûlník v mûstské ãásti P‰ovka v âertovské
ulici. Na zmínûném zasedání zaznûl protest proti
budování parkovi‰tû pﬁi areálu kostela sv.
Vavﬁince a Va‰imi ústy bylo pﬁislíbeno ﬁádné
jednání v této otázce. Nyní jsme s pﬁekvapením
zjistili, Ïe se tomu tak nestalo a Ïe dílo bylo
dokonãeno.
Vzhledem k cílÛm, které si Mûlnick˘ osvûtov˘
a okra‰lovací spolek pﬁi svém vzniku pﬁedsevzal,
vyjadﬁujeme svÛj rozhoﬁãen˘ nesouhlas s tímto
postupem, kdy není respektován areál kostela,
kter˘ patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím objektÛm
regionu, o ãemÏ pﬁiná‰í dostatek dokladÛ sborník
„Mûlník – P‰ovka" vydan˘ pﬁi pﬁíleÏitosti
znovuotevﬁení kostela, obnoveného po povodni,
15. srpna tohoto roku. Obnova je v˘sledkem
obûtavého úsilí desítek lidí, desítky lidí ji ocenili
a nyní jsou naopak zklamáni necitliv˘m
zásahem, kter˘m vybudování parkovi‰tû v tûsné
návaznosti na areál památky bezpochyby je. Byl
zlikvidován chodník, kter˘ je pﬁístupovou
komunikací k cestû smûﬁující k hlavnímu vchodu
kostela. Lidé pﬁicházející do kostela aÈ jiÏ na
bohosluÏbu nebo za kulturními záÏitky mají
kliãkovat mezi auty a âertovskou ulicí, která
nabízí jiné moÏnosti parkování, neÏ je ta právû
zvolená a realizovaná bez potﬁebn˘ch úﬁedních
3
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rozhodnutí, a tedy bez respektování názoru
pﬁípadného úãastníka ﬁízení, jímÏ je
¤ímskokatolická farnost Mûlník – P‰ovka.
Tento krok Mûsta Mûlník vnímáme obzvlá‰È
citlivû, neboÈ obnovu jsme po celou dobu sledovali
a také se na ní aktivnû podíleli. Vybudování
parkovi‰tû v tomto místû je dokladem
nekulturního chování, neschopnosti vnímat
místo a jeho genia loci, je v˘razem neúcty ke
kulturnímu dûdictví i v˘razem nerespektování
ãlovûka pﬁícházejícího ke kostelu.
Nerespektování zákonÛ, veﬁejného mínûní
i stanoviska církve nás pﬁinutilo v tomto pﬁípadû
k okamÏitému napsání na‰eho stanoviska
v reakci na dokonãení parkovi‰tû v pátek
22. ﬁíjna 2004. Chceme v‰ak upozorÀovat
a jednat o dal‰ích jevech ve mûstû, které pﬁíli‰
neprospívají jeho podobû, nerespektují charakter
historického jádra a ani nenapomáhají vytváﬁet
pﬁízniv˘ obraz mûsta mezi jeho náv‰tûvníky,
kter˘ je potﬁebn˘ pro rozvoj cestovního ruchu,
o nûjÏ mûsto usiluje. Co uvést jako pﬁíklad?
Nevkusné modré laviãky oblepené reklamou,
reklamní plochy naru‰ující podobu památkové
zóny, a to pﬁedev‰ím námûstí Karla IV., které je
jiÏ samo o sobû problematick˘m dûdictvím
minulosti, kde se neãiní alespoÀ snadno
realizovatelné kroky k jeho promûnû a nyní je‰tû
hrozí, Ïe zde bude ãilá autobusová doprava
v souvislosti se zámûrem Mûsta Mûlník s objektem
tzv. Ameriky. Dále lze uvést nerespektování
prostoru pû‰í zóny ve Svatováclavské ulici, která
je nástupním prostorem k nejv˘znamnûj‰ím
památkám mûsta i k vyhlídce na soutok a na ¤íp,
která ãiní na‰e mûsto jedineãn˘m. Pro chodce
v‰ak na pû‰í zónû mnohdy není místo, na
chodníku jsou pﬁedzahrádky, na silnici ãilá
doprava. A jak˘ je nástupní prostor do
turistického informaãního stﬁediska v podloubí
domu ãp. 11 na námûstí Míru, kam smûﬁují
první kroky náv‰tûvníkÛ mûsta?
O tûchto otázkách se dá samozﬁejmû jednat
a nedají se ﬁe‰it v‰echny najednou a okamÏitû.
Kde ale oãekáváme okamÏitou nápravu, to je
âertovská ulice s hodnotn˘m areálem b˘valého
augustiniánského klá‰tera. A nejedná se zde
pouze o pocity a názory, ale také o dodrÏování
zákonÛ.
PhDr. Ilona Nûmcová

Dopis ã. 2
VáÏen˘ pane starosto,
k Va‰emu sdûlení ze dne 11. listopadu 2004
(213 – sdûlení Dr. Nûmcová) uvádíme
následující:
1. Spolek není proti parkování v âertovské
ulici, ale nesouhlasí se stávajícím ﬁe‰ením,
realizovan˘m v závûru ﬁíjna 2004.
2. Okolí ulice âertovské nabízí jiná místa
k parkování vozidel. V pﬁípadû roz‰iﬁování
parkovacích ploch je nutné volit takové
ﬁe‰ení, které by bylo vyhovující z hlediska
bezpeãnosti v‰ech úãastníkÛ silniãního
provozu, tedy i chodcÛ, a zároveÀ by bylo
pﬁijatelné z kulturního hlediska, tj. bude
respektovat prostﬁedí kulturní památky.
3. Jak vyplynulo ze setkání starosty mûsta
s obãany P‰ovky dne 9. prosince 2004, tito
provedenou zmûnu nepoÏadovali, ba
dokonce s ní nesouhlasí, neboÈ jim
znesnadnila pﬁístup k nemovitostem
a pﬁedev‰ím ho uãinila nebezpeãn˘m.
4. Nové ﬁe‰ení neposkytuje bezpeãnost ani
posádkám vozidel, které okamÏitû po
vystoupení z vozidla vstupují do dráhy
projíÏdûjících vozidel, nemohou pokraãovat
po chodníku k vyznaãenému pﬁechodu pro
chodce.
5. Provedená stavební zmûna nemÛÏe b˘t posuzována podle zákona ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ale musí
b˘t postupováno v souladu se zákonem
ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
a jeho provádûcí vyhlá‰kou ã. 104/1997 Sb.
s pﬁihlédnutím k zákonu ã. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Domníváme se, Ïe z dvoumûsíãního pozorování provedené zmûny vypl˘vá, Ïe se sice zlep‰ily podmínky pro prÛjezd vozidel, av‰ak z hlediska bezpeãnosti chodcÛ je toto ﬁe‰ení zcela nevyhovující. Nadále trváme na tom, Ïe realizovaná zmûna je krajnû necitlivá k prostﬁedí kostela sv. Vavﬁince, resp. k areálu klá‰tera, jehoÏ
je kostel souãástí.
Na schÛzce s Vámi bylo navrhováno alternativní kompromisní ﬁe‰ení (zúÏení chodníku
a zachování podélného stání, pﬁíp. zﬁízení parkovacích míst dále v âertovské ulici, tj. nikoli
v bezprostﬁední návaznosti na parãík u kostela), které v‰ak zatím nebylo akceptováno.

Kauza parkovi‰tû „Na Vyhlídce“
Zámûr mûsta: parkovi‰tû „Na Vyhlídce“
V první polovinû roku 2004 pronikly na
veﬁejnost informace o tom, Ïe mûsto Mûlník
hodlá vybudovat v prostoru stávajícího panelového parkovi‰tû „Na Vyhlídce“ a na
pﬁilehlé travnaté plo‰e rozsáhlé parkovi‰tû vãetnû sociálního zaﬁízení a zázemí pro
cyklisty projíÏdûjící Mûlníkem. V˘sledkem
uvedené stavby by pﬁitom byla totální a ve
své podstatû nevratná likvidace jedineãné
zelené plochy v historické ãásti Mûlníka.
Argumentace zástupcÛ mûsta pro realizaci
stavby stála pﬁedev‰ím na tom, Ïe se posílí i pro místní obãany parkovací moÏnosti
v centru mûsta, protoÏe parkovacích míst
je stále nedostatek, a v souvislosti s tím
nové parkovi‰tû se zázemím pﬁiláká do
mûsta více turistÛ a klientÛ pro místní
podnikatele. Paradoxem pﬁitom je, Ïe se
kapacita parkovi‰tû pro stání osobních automobilÛ, kterou je tak hojnû argumento-
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Závûrem nám dovolte citovat Va‰e úvodní
slova ze sborníku Mûlník – P‰ovka, kter˘ byl
vydán Mûstem Mûlník k ukonãení obnovy kostela sv. Vavﬁince postiÏeného povodní:
„… rekonstrukce … umoÏnila vzniknout nové
hodnotû – krásnému, povzná‰ejícímu prostﬁedí
renovovaného interiéru kostela a kultivované
okolní úpravû. Vûﬁím, Ïe si tûchto hodnot budou
na‰i obãané váÏit, Ïe jej budou rádi nav‰tûvovat, aÈ jiÏ pﬁi církevních nebo kulturních událostech.“ Zcela se s Vámi ztotoÏÀujeme a vûﬁíme,
Ïe je spoleãnû budeme naplÀovat.
Ing. Jiﬁí Klaudy, CSc., PhDr. Ilona Nûmcová
28. prosince 2004

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

váno, oproti stávajícímu stavu nezv˘‰í
a zÛstane zachována. Dal‰ím v˘znamn˘m
argumentem byl fakt, Ïe celou stavbu za
nûkolik milionÛ korun bylo moÏno v té
dobû zafinancovat nikoli z vlastních rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ mûsta, ale z dotace
poskytnuté zﬁejmû z fondÛ nûkteré z eurounijních institucí. Cel˘ zámûr rady mûsta je opﬁen o skuteãnost, Ïe s parkovi‰tûm
na celé zelené plo‰e poãítal uÏ pÛvodní
územní plán z roku 1998.
Petice obãanÛ – vyjádﬁení nesouhlasu
Proti zámûru mûsta se zvedla mezi
místními obãany vlna nesouhlasu, která
vyústila ve zorganizování petice v mûsících ãervenci a srpnu r. 2004. V ní vyjádﬁilo ﬁádovû nûkolik set nejen místních
obyvatel, kteﬁí by byli stavbou parkovi‰tû
pﬁímo ohroÏeni, svÛj zásadní nesouhlas se
zam˘‰lenou devastací uvedené lokality.

Úãastníci petice apelovali na zástupce
mûsta i na mûstsk˘ úﬁad, aby byl cel˘ zámûr pﬁehodnocen a bylo zváÏeno, zda je
stavba skuteãnû ve veﬁejném zájmu mûsta. Podle vyjádﬁení starosty mûsta Mgr.
Neumanna byla petice pﬁedána nejprve
stavebnímu úﬁadu, kter˘ mûl zpracovat
své stanovisko a toto pﬁedloÏit radû mûsta
k projednání a zváÏení dal‰ího postupu.
Dle vyjádﬁení vedoucího odboru v˘stavby
a rozvoje MûÚ Mûlník pana PrÛchy rada
mûsta obsah petice projednala na svém
zasedání dne 18. 10. 2004 a uloÏila uvedenému odboru pokraãovat v projektové
pﬁípravû stavu a ztrátu zelenû ﬁe‰it její
maximální náhradou.
Územní ﬁízení
V kvûtnu r. 2004 v‰ak bylo ohlednû
umístûní stavby parkovitû zahájeno územní
ﬁízení ve smyslu stavebního zákona. V jeho
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prÛbûhu se opakovanû vyjadﬁovaly dotãené orgány státní správy. Za podstatná
lze povaÏovat zejména stanoviska
Národního památkového ústavu v Praze
a odboru ‰kolství a kultury MûÚ Mûlník,
které se v létû 2004 po dopracování projektové dokumentace i pﬁes své pﬁedchozí pﬁipomínky vyjádﬁily nakonec tak, Ïe
s vydáním územního rozhodnutí sice
souhlasí, nicménû v odÛvodnûní sv˘ch
stanovisek upozorÀovaly na potﬁebu se
zab˘vat otázkou, zda je umístûní takového parkovi‰tû do uvádûné lokality vÛbec
vhodné a smysluplné. V závûru roku se
vyjadﬁovala a své pﬁipomínky do územního ﬁízení vzná‰ela ﬁada dal‰ích úãastníkÛ ﬁízení, zejména vlastníkÛ nemovitostí bezprostﬁednû sousedících s parkovi‰tûm. Jejich pﬁipomínky ke stavbû byly
vesmûs kritické, kaÏd˘ z nich argumentoval více ãi ménû v tûch intencích, v jak˘ch se nesla jiÏ zmínûná petice a v jak˘ch prezentovali své názory ohlednû
této vûci ãlenové petiãního v˘boru.
Setkání starosty mûsta s obãany
9. prosince 2004
Zaãátkem mûsíce prosince 2004 probûhlo tradiãní setkání starosty mûsta
s obãany. Z bezmála dvouhodinového
jednání byla jeho velká ãást vûnována
právû problémÛm parkování v centru
Mûlníka a diskuse se zamûﬁila pﬁedev‰ím
na problém parkovi‰tû Na Vyhlídce.
Názory a argumentace nûkter˘ch zástupcÛ mûsta, vãetnû pana ¤ízka jako
vedoucího dopravní komise mûsta,
vzbuzovaly ve tváﬁích pﬁítomn˘ch diskutérÛ z ﬁad obãanÛ úsmûv a nevûﬁícné
kroucení hlavou.
Jednání vedení mûsta
se ãleny petiãního v˘boru
Za pozitivní v˘sledek uvedeného setkání v‰ak bylo moÏno povaÏovat alespoÀ
osobní pﬁíslib pana starosty, Ïe se sejde se
zástupci petiãního v˘boru Mgr. Kajzrem
a Mgr. ·amanem na místû samotného parkovi‰tû a za pﬁítomnosti nûkolika pracovníkÛ mûstského úﬁadu a ãlenÛ rady se pokusí vzájemnû si objasnit zásadní stanoviska
obou stran a dospût ke kompromisnímu
ﬁe‰ení. K uvedené schÛzce skuteãnû zaãátkem ledna 2005 do‰lo a pan starosta na ní
pﬁislíbil, Ïe celou záleÏitost opûtovnû je‰tû
pﬁed vydáním územního rozhodnutí projedná rada mûsta a Ïe o v˘sledku jejího rokování budou zástupci petiãního v˘boru
informování. Pﬁi telefonickém dotazu na
v˘sledky jednání rady bylo místostarostou
panem Koudelkou koncem ledna 2005
sdûleno, Ïe vzhledem k aktuálním zdravotním problémÛm pana starosty bude celá
vûc s ohledem na jeho momentální nepﬁítomnost opût projednávána kolem poloviny února. Kolem 15. února 2005 se mohli
zástupci petiãního v˘boru podle vyjádﬁení
pana místostarosty dotázat na závûry rady
v uvedené vûci. Do té doby se zdálo, Ïe na
by na radnici mohl i pﬁes dosavadní v˘voj
zavládnout smysl pro odpovûdnost za stav
historické ãásti mûsta, pro racionální ﬁe‰ení
dopravní situace a smysl pro reflexi a rozli‰ení skuteãného veﬁejného zájmu a nepochopiteln˘ch osobních ambicí a zcestn˘ch
názorÛ.
MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

Územní rozhodnutí
„Vystﬁízlivûní“ petiãního v˘boru i ostatních obãanÛ nastalo uÏ 14. února 2005,
kdy bylo úãastníkÛm územního ﬁízení
doruãeno územní rozhodnutí vydané
odborem v˘stavby a rozvoje MûÚ
Mûlník (jako pﬁíslu‰n˘m stavebním úﬁadem), kter˘m bylo povoleno umístûní
stavby parkovi‰tû Na Vyhlídce. Stavební
úﬁad „vyhovûl“ námitkám úãastníkÛ tak,
Ïe z pÛvodního zámûru, aby na parkovi‰ti bylo stání pro 7 autobusÛ, bude
parkovi‰tû mít „pouze“ stání pro autobusy ãtyﬁi. Podstata námitek v‰ech úãastníkÛ ﬁízení i obsah petice zÛstaly nevysly‰eny – unikátní zelená travnatá plocha
má b˘t zlikvidována de facto v pÛvodnû
zam˘‰leném rozsahu (tedy v zásadû celá). I pﬁes deklarovanou snahu pana starosty vûc ﬁe‰it zÛstává velk˘ otazník nad
faktem, Ïe jednání rady, na kterém mûla
b˘t pﬁedmûtná kauza projednávána
a z níÏ mûlo vzejít koneãné stanovisko
rady, se uskuteãnila (podle sdûlení
v bﬁeznovém vydání periodika Radnice)
aÏ 24. ledna 2005, zatímco územní rozhodnutí bylo vydáno jiÏ 21. ledna 2005!
Úmysl, nebo nedbalost …?
Odvolání
Územní rozhodnutí dosud nenabylo
vzhledem k podan˘m odvoláním právní
moci a pﬁípadem se bude bûhem nûkolika následujících t˘dnÛ zab˘vat Krajsk˘
úﬁad Stﬁedoãeského kraje jako odvolací
orgán. I tady je v‰ak otázkou, jak bude
nakonec celá vûc posouzena s ohledem
na konkrétní vûcné námitky jednotliv˘ch úãastníkÛ, protoÏe v nejobecnûj‰í
rovinû není podle zavedené praxe dÛvodu umístûní stavby nepovolit, jestliÏe je
taková stavba v souladu se schválen˘m
územním plánem. Toto hledisko není jistû hlediskem jedin˘m, nicménû podstatn˘m. Je ale nutno konstatovat, Ïe
ani územní plán není nepﬁekonatelné
dogma a není absolutní hodnotou, kterou je tﬁeba bez v˘jimek naplnit. To
ostatnû dokládá i fakt, Ïe parkovi‰tû Na
Vyhlídce v dnes projednávaném rozsahu
bylo zahrnuto do územního plánu uÏ

v roce 1998, a pﬁesto nevznikla od té doby aÏ do minulého roku objektivní, nezbytná potﬁeba takov˘ zámûr realizovat.
Z dosavadních vyjádﬁení zástupcÛ mûsta
je pﬁitom zﬁejmé, Ïe nejdÛleÏitûj‰í hybnou
silou pﬁi zahájení územního ﬁízení byla
právû otázka financování, tedy to, Ïe by
mûsto nemuselo zaplatit na uvedené parkovi‰tû - obraznû ﬁeãeno - ani korunu.
Dal‰í „vûcné“ argumenty svûdãící pro realizaci parkovi‰tû a sociálního zaﬁízení byly
v pﬁeváÏné ãásti chabou obezliãkou a pﬁi
odborné konfrontaci neobstojí.
Shrnutí (veﬁejn˘ zájem, zákon,
odbornost a odpovûdnost)
AÈ uÏ bude v˘sledek územního ﬁízení
jak˘koli, je uÏ dnes moÏno uãinit nûkolik
závûrÛ.
Pan starosta pﬁi posledním kvûtnovém
setkání s obãany mûsta namítal, Ïe do
znaãné míry nechápe, proã obãané spílají
ve vûci parkovi‰tû Na Vyhlídce mûstu a jeho radním, kdyÏ celou vûc má ve své plné
kompetenci uÏ jen stavební úﬁad. Omyl! Je
to právû samo Mûsto Mûlník, nikoli stavební úﬁad, kdo podal návrh na zahájení
územního ﬁízení a kdo má také nezadatelnou moc vzít takov˘ návrh bez dal‰ího
zpût. Rada mûsta tedy není bez odpovûdnosti ani bez moÏnosti do probíhajícího ﬁízení jako jeho navrhovatel zasahovat ãi ho
dokonce dovést k zastavení. Ani po vydání
územního rozhodnutí není bez dal‰ího povinností mûsta poÏádat o vydání stavebního povolení a stavbu realizovat. I nadále
proto zÛstává vûcí obãanÛ, aby na své radní a zastupitele pÛsobili a pokraãovali ve
veﬁejné diskusi o uvedeném problému.
Druh˘m poznatkem je, Ïe mûsto
Mûlník, jak ostatnû veﬁejnû pﬁiznal poãátkem kvûtna 2005 ãlen rady mûsta pan
¤ízek jako odpovûdná osoba, nemá Ïádnou koncepci ﬁe‰ení dopravní situace
a parkování v centru Mûlníka, neexistují Ïádná pravidla, v˘hledy ani dlouhodobé cíle a varianty jejich ﬁe‰ení. Otázka
potom zní: ﬁe‰í v‰echny problémy mûsta
skuteãnû odborníci? Pokud si zﬁejmû „váÏen˘“ podnikatelsk˘ subjekt poÏádá
o udûlení v˘jimky a zﬁízení vyhrazeného
5
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Poznámka
pod ãarou
Druhé ãíslo t˘deníku TEP (11. kvûtna
2005) pﬁineslo informace o setkání starosty mûsta s obãany v MKD 3. kvûtna
2005 pod názvem „Nestrann˘ divák
musel odejít“. Musel odejít poté, co
vyslechl poÏadavek, „Ïe v ulicích kolem kulturního domu by mûl b˘t zákaz
parkování, aby vynikla jejich urbanistická koncepce“. Îádn˘ takov˘to návrh
ov‰em nezaznûl.
Obhajována byla samotná plocha
pﬁed MKD, kde bylo zﬁízeno parkovi‰tû, které naru‰uje celkovou koncepci,
s níÏ byl kulturní dÛm na‰imi pﬁedky
stání v pû‰í zónû ve Svatováclavské ulici,
není dÛvod mu podle mínûní pana ¤ízka
nevyhovût (parkování pﬁed hotelem
U RytíﬁÛ). Pokud si urãit˘ subjekt usmyslí, Ïe si zﬁídí parkovi‰tû ãásteãnû na cizím
pozemku, pak tomu není schopen zabránit ani mûstsk˘ úﬁedník, natoÏ sám vlastník dotãeného pozemku, na jehoÏ stanovisko k vybudování parkovi‰tû nikdo neãekal (kauza parkovi‰tû v âertovské ulici
u kostela sv. Vavﬁince na P‰ovce). To jsou
konkrétní v˘sledky práce konkrétních volen˘ch pﬁedstavitelÛ mûsta! Není to jen
neschopnost systémové práce a neúcta
k zákonu a právÛm ostatních obãanÛ
a právnick˘ch osob, ale rovnûÏ neschopnost ãi neochota reflexe jejich názorÛ
a oprávnûn˘ch potﬁeb, neschopnost v ﬁadû pﬁípadÛ odli‰it zájmy soukromé od zájmÛ veﬁejn˘ch, stejnû jako neodbornost
jdoucí ruku v ruce s neúctou k historick˘m hodnotám na‰eho mûsta a jeho kulturnímu dûdictví. Jak jinak si totiÏ vysvûtlit, Ïe mûstská rada hodlá zmûnit ve vyasfaltovanou plochu jedineãné místo v centru na‰eho mûsta, kde b˘vala od nepamûti
zeleÀ a v ãasech ne úplnû zapomenut˘ch
dokonce zeleÀ viniãní!
Tﬁetím a nejobecnûj‰ím závûrem je, Ïe
by Ïádnému z nás nemûl b˘t cizí zájem o vûci veﬁejné, jakkoli se konkrétní
záleÏitost mÛÏe zdát b˘t vûcí daleké budoucnosti nebo relativnû malé skupiny
obãanÛ na‰eho mûsta. Souãástí na‰eho zájmu by se mûla stát veﬁejná kontrola volen˘ch zástupcÛ a v˘konného aparátu, hodnocení v˘sledkÛ jejich práce a alespoÀ
morální vyvození odpovûdnosti za v˘kon

jejich mandátu, kter˘ jim nebyl udûlen
„na vûãné ãasy“, aãkoli nûkdo takovému
pocitu mohl podlehnout...
Mgr. Dalibor ·aman
(autor není ãlenem MOOS)
ZÁVùR (bohuÏel pouze protentokrát)
V textu Mgr. Dalibora ·amana zaznûla
podstatná informace, jiÏ zaznamenal kaÏd˘
úãastník setkání starosty mûsta s obãany
3. kvûtna 2005: „Mûsto nemá koncepci ﬁe‰ení dopravní situace a parkování v centru
mûsta.“ Tzn., Ïe je ãinûna ﬁada dílãích nesystémov˘ch rozhodnutí, a to bez schopnosti posuzovat vûc v ‰ir‰ích souvislostech (z více hledisek). Proto mohlo vzniknout parkovi‰tû u kostela sv. Vavﬁince v âertovské ulici, proto na Mûlníku de facto neexistuje pû‰í zóna (Svatováclavskou ulicí se nûkdy „nedá projít“ a kﬁíÏe vyznaãující parkovací místa zde, na pû‰í zónû, asi nemají nikde jinde
obdobu). Proto se mohl objevit nápad na vybudování parkovacích míst na jedné stranû
PraÏské ulice, vãetnû úvahy o likvidaci
vzrostl˘ch bﬁíz (zaznûlo na veﬁejném zasedání zastupitelstva mûsta 19. dubna 2005).
Víme, Ïe doprava je palãiv˘m problémem
Ïivota mûsta (nejen na‰eho), uvûdomujeme
si také, Ïe ji nelze z centra mûsta zcela vylouãit. Na druhou stranu má historické centrum urãitá specifika a omezení vypl˘vající
z jeho utváﬁení od stﬁedovûku, coÏ jsou skuteãnosti bez devastace nepﬁekroãitelné.
Posouzení problému v‰ak patﬁí odborníkÛm,
kteﬁí budou ﬁe‰it dopravu ve mûstû jako jednu z mnoha souãástí Ïivota obyvatel mûsta
a s respektováním jeho hodnot.

V˘hled dal‰í ãinnosti
29. ãerven
9. záﬁí
podzim
24. listopad
prosinec
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v druhé polovinû 30. let 20. století budován.
Ulice 28. ﬁíjna smûﬁuje na vchod MASARYKOVA kulturního domu a osa je
zavr‰ena sochou prezidenta – osvoboditele. Cel˘ koncept je oslavou vzniku
samostatného âeskoslovenska a jejího
zakladatele. Proto ten majestátní nástupní prostor a vstup, proto majestátní schodi‰tû k Makovského so‰e TGM,
které prochází pomysln˘m „vítûzn˘m
obloukem“.
Parkovat se tedy nemá dle na‰eho názoru na plo‰e pﬁed kulturním domem,
ov‰em parkování ve v‰ech ulicích kolem nûj nic nebrání.
Mylná informace v‰ak poznamenala
celé vyznûní pﬁíspûvku. V nûm také zaznûlo, Ïe na setkání vystupovali ãlenové MOOS, pod fotografií bylo uvedeno: „Mluví v‰ak za vût‰inu obãanÛ?“
K tomu dodáváme, Ïe zdaleka ne v‰ichni obãané mûsta, kteﬁí zde vystoupili se
sv˘mi názory, jsou ãleny Spolku a Ïe
jsme se nikdy nepasovali do role, Ïe
hovoﬁíme za vût‰inu obãanÛ.
za MOOS
PhDr. Ilona Nûmcová, pﬁedsedkynû
ing. Jiﬁí âermák, místopﬁedseda

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

vydání pohlednic kostela sv. Petra a Pavla
DNY EVROPSKÉHO DùDICTVÍ
MÍSTA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ, dva koncerty s prÛvodním slovem
SETKÁNÍ IV, tentokrát s Karlem âapkem (HDP)
spolkové setkání v dobû adventní, spojené s promítáním filmu
MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

ob asník_kveten

9.6.2005 8:14

Stránka 7

Z A K C Í M ù L N I C K É H O O S V ù T O V É H O A O K R A · L O VA C Í H O S P O L K U

DEN

PRO VùÎ

11. ZÁ¤Í 2004
DNY EVROPSKÉHO
Od roku 1991 se v Evropû konají pod
zá‰titou Rady Evropy Dny evropského
dûdictví (EHD) s cílem „roz‰íﬁit a zv˘‰it
v‰eobecné povûdomí o kulturním dûdictví
a jeho ochranû a dále zlep‰it informovanost o jin˘ch kulturách“ a vést tak ke
vzájemnému respektování se. V âeské republice se konají druh˘ záﬁijov˘ víkend,
jejich hlavním garantem je SdruÏení
historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska,
jehoÏ je mûsto Mûlník ãlenem.
V prÛbûhu DnÛ jsou pro veﬁejnost
otevﬁeny jindy bûÏnû nepﬁístupné objekty a jejich náv‰tûvníci mohou vidût památky obnovené i památky
chátrající, byÈ je vyvíjena snaha tento
proces zastavit.
Mûlník se pﬁihlásil v roce 2004 ke
DnÛm evropského dûdictví 11. záﬁí,
kdy byly zpﬁístupnûny kostely sv.
Petra a Pavla, âtrnácti svat˘ch pomocníkÛ, sv. Ludmily a sv. Vavﬁince.
Zatímco kostel pﬁi b˘valém augustiniánském klá‰teﬁe na P‰ovce pﬁedstavuje památku, jejíÏ obnova (vãetnû
mobiliáﬁe) probíhá, chrám sv. Petra
a Pavla, dominanta mûsta i kraje na
soutoku, zatím na v˘raznûj‰í pomoc
ãeká. Proto se stal doprovodnou akcí
EHD v Mûlníku Den pro vûÏ. My‰lena
byla velká gotická vûÏ, jiÏ by veﬁejnost vidûla ráda trvale pﬁístupnou,
av‰ak její technick˘ stav toto neumoÏÀuje. MoÏnost vystoupat na její
ochoz a podívat se na svût z nadhledu
je tak zatím pouze v˘jimeãnou záleÏitostí.
Tuto pﬁíleÏitost mûli trpûliví zájemci v dlouhé frontû právû 11. záﬁí
v rámci Dne pro vûÏ. Jeho dal‰ími

Vystoupení TenSingu Mûlník
foto: Jiﬁí âermák
MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

DùDICTVÍ V

MùLNÍKU

souãástmi byly Jarmark tradiãních ﬁemesel, na kter˘ bylo dobrovolné
vstupné v˘mûnou za mal˘ keramick˘
dárek pro ‰tûstí, v jiÏní lodi chrámu
byla umístûna v˘stava fotografií z vûÏe, den zpﬁíjemnili mladí hudebníci
(Rhiannon, TenSing Mûlník). ZároveÀ byly uvedeny do prodeje dvû nové pohlednice se snímky z vûÏe. Na
zaãátek i konec akce nebylo tﬁeba mít
hodinky, v devût hodin z ochozu zahájili Den pro vûÏ trubaãi, v sedmnáct
hodin vzduch rozechvûl hlas v‰ech tﬁí
zvonÛ na vûÏi.
Nevíme, kolik pﬁesnû pﬁi‰lo náv‰tûvníkÛ. Reáln˘ odhad v chrámu sv.
Petra a Pavla je 2 000 osob. Jejich pﬁíchod je dokladem zájmu o kulturní
dûdictví, jejich finanãní pﬁíspûvky byly vûnovány na opravy kostelÛ.
Pﬁehled získan˘ch pﬁíspûvkÛ:
Dobrovolné vstupné na vûÏ
12 622 Kã
Prodej pohlednic, fotografií,
dobrovolné vstupné na jarmark
16 949,50 Kã
Celkem:

29 571,50 Kã

Z této ãástky pﬁipadlo 4 030 Kã
Mûlnickému osvûtovému a okra‰lovacímu spolku, kter˘ vydal dvû pohlednice vûnované kostelu sv.
Vavﬁince a chrámu sv. Petra a Pavla
a tímto mûl pokryty náklady na jejich
vydání. Ve‰ker˘ v˘tûÏek z dal‰ího
prodeje je urãen pro obû zmínûné památky.

Dûkujeme v‰em, kteﬁí pomohli pﬁi
zaji‰Èování EHD 2004 v Mûlníku.
Byli to:
• SoÀa Svobodová a v˘tvarníci
• Regionální muzeum Mûlník
• manÏelé Sládeãkovi (hotel Rytíﬁ)
• trubaãi a zvoníci
• mladí hudebníci
• dobrovolníci v kostelích a na vûÏi
Dûkujeme také v‰em, kteﬁí pﬁi‰li
a podpoﬁili nás, organizátory (Mûlnick˘
osvûtov˘ a okra‰lovací spolek, ¤ímskokatolická farnost - Probo‰tství Mûlník,
¤ímskokatolická farnost Mûlník P‰ovka, Mûsto Mûlník), a pﬁedev‰ím
památky, jeÏ nás potﬁebují.

Zájemci o pohled z vûÏe
foto: Jiﬁí âermák
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2005

DNE

PAMÁTEK A HISTORICK¯CH SÍDEL

Ve Dni mûlnick˘ch památek jsme
jiÏ mohli navázat na zku‰enosti, které
jsme získali ve Dni pro vûÏ. Nechceme
v‰ak Mûlnick˘m a náv‰tûvníkÛm mûsta stále stejn˘ program. A tak
jsme vedle sakrálních památek soustﬁedili svou pozornost na stﬁedovûké
opevnûní mûsta Mûlníka. I vzhledem
k oblibû vûÏí, k touze podívat se na
mûsto z nadhledu, jsme ke zpﬁístupûn˘m památkám pﬁidali v Den mûlnick˘ch památek PraÏskou bránu
a Vodárenskou vûÏ, na níÏ mûla vût‰ina zájemcÛ moÏnost vystoupat poprvé. Ty také pﬁedstavují nejviditelnûj‰í
pozÛstatky opevnûní, vytváﬁejí zdaleka viditelnou siluetu mûsta, kde od
Vodárenské vûÏe je moÏné stoupat
k PraÏské bránû a dále je‰tû v˘‰e k vûÏi kostela sv. Petra a Pavla. Tuto moÏnost mûli v‰ichni, kteﬁí se na Den mûlnick˘ch památek vydali a byli ochotni
absolvovat i urãit˘ sportovní v˘kon.
Nabídnuta byla také moÏnost nav‰tívit
poslední dochovanou parkánovou
ba‰tu – aÈ jiÏ seshora (pﬁes Regionální
muzeum Mûlník – objekt v Ostruhové
ulici), ãi zespoda, tedy z prostoru b˘valého hradebního pﬁíkopu, dnes bûÏnû nepﬁístupného (soukromé pozemky). Zájemci dostávali materiál, kter˘
je provedl po zachovan˘ch zbytcích
opevnûní. Získali tak i pﬁedstavu o velikosti stﬁedovûkého mûsta sevﬁeného
v hradbách a mohli ji konfrontovat
s jeho dne‰ní rozlohou.
Kdo byl je‰tû zvídavûj‰í, mohl pﬁijmout pozvání do PraÏské brány, kde
byla v tento den otevﬁena v patﬁe s hodinov˘m strojem malá expozice
k opevnûní mûsta, jiÏ pﬁipravili a nainstalovali ãlenové spolku. Úvodní slovo
pﬁednesl pan Franti‰ek âernick˘:
Dne‰ní zahájení v˘stavy o opevnûní
na‰eho mûsta by mohlo b˘t velmi krátké
a i tak zcela dostateãné. Navíc by toto
úvodní sdûlení mohlo b˘t pro náv‰tûvníky
i nadûjnou zprávou o pﬁíchodu racionalizace do ãasového rozsahu vernisáÏí.
Staãilo by ﬁíci: VáÏení, dívejte se a ãtûte!
V roce 2003 byla vydána mûstem
Mûlníkem publikace „Mûlnické poklady“.
Veﬁejnost se seznámila - vedle zasvûcen˘ch
textÛ Franti‰ka Pur‰e – téÏ s fotografiemi
Jiﬁího âermáka. On je jak˘msi panem
Bystrozrak˘m. Vidí to, co my nevidíme,
8

aãkoliv na to hledíme. Uãí nás pozornûji
dívat se kolem sebe.
Obdobné zvlá‰tní pocity z novû objevovaného vznikaly pﬁi ãetbû historick˘ch ãrt
Josefa Stáhlíka, ﬁeditele mûlnického gymnázia. Ten byl v‰eobecnû povaÏován témûﬁ
za „veleknûze“ mûlnické historie. Zapaloval ‰tafetu touhy k nalézání nov˘ch poznatkÛ o na‰em kraji. Pﬁevzali ji mnozí
následovníci. Je tﬁeba uvést alespoÀ dvû
jména: Franti‰ek Pur‰ a Renata ·paãková. Prohlédneme-li si „Mûlnická zastavení I“ a „Mûlnické poklady“ zjistíme, Ïe
kontinuita existuje. Jiﬁí âermák a Aida
Legnerová tam ve sv˘ch pﬁíspûvcích fotografického a v˘tvarného umûní objevují
pﬁekvapující krásy mûsta, elektrizující sílu
historie. Texty Franti‰ka Pur‰e a Renaty
·paãkové svou precizností dotváﬁejí úplnost informace k zvolenému tématu. T˘m
neúnavn˘ch nad‰encÛ (za podpory mûsta
a mûlnického probo‰tství) nám pﬁipravil
dnes „Den mûlnick˘ch památek“, jehoÏ
souãástí je tato expozice k opevnûní mûsta.
Na‰i pﬁedchÛdci se opevnûním hodlali
bránit moÏn˘m nebezpeãím. Josef Stáhlík

pí‰e: „...pohnutá doba tﬁicetileté války sáhla zas neblaze v jeho osudy – mûsto
chudlo a hynulo rok od roku. Konfiskací
statkÛ, stál˘m ubytováním vojska, vpádem sask˘m (1631–32) i opûtovn˘mi invazemi ‰védsk˘mi (1639–40, 1643,
1645–46) trpûlo neménû neÏ ranou morovou (1679–80) a ãast˘mi poÏáry (1646,
1652, 1681, 1765). Ani hrÛz vojny sedmileté (1756–63) a svízelÛ válek napoleonsk˘ch nezÛstalo u‰etﬁeno….“ Konec citátu.
Dennû chodíme kolem zbytkÛ fortifikace
(tj. opevnûní) a v˘stava nabízí podrobnûj‰í pohled i poznání. Na‰e zemû se snaÏila
opevnûními, aÈ stﬁedovûk˘mi ãi nedávno
vybudovan˘mi, ãelit moÏn˘m nebezpeãím.
V˘sledky tûchto snah jsou známé. Jak se
bude souãasník bránit dne‰ním nebezpeãím? Îijeme v epo‰e 21. století, obklopeni
obrovskou vlnou netu‰ené úrovnû techniky
a vûdeck˘ch v˘bojÛ v‰eho druhu.
Mahátmá Gándhí, neÏ v r. 1948 opustil
tento svût, zanechal varování o existenci sedmero smrteln˘ch hﬁíchÛ (chcete-li nebezpeãích) soudobé civilizace. Pojmenoval je takto: Bohatství bez práce. PoÏitek bez svûdomí.
Znalosti bez charakteru. Obchod bez morálky. Vûda bez lidskosti. NáboÏenství bez milosrdenství. Politika bez principÛ.
Zdá se, Ïe bychom pﬁec jen mûli stavût
opevnûní. Nikoliv ta tradiãní, ale nová.
V nás sam˘ch.
Má to souãasník opravdu uãinit?
Nepronikly metastázy pﬁíli‰ hluboko do
tûla spoleãnosti a kdosi stojí jiÏ pﬁed branami ¤íma? ¤íká se, Ïe nebezpeãné jsou ne-

Parkánová ba‰ta v Jungmannov˘ch sadech, foto: Vladimír Legner
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dostatky, o kter˘ch nevíme, ale nejnebezpeãnûj‰í jsou ty, na které jsme si zvykli.
PomÛÏe nám moudrost a zku‰enost historie ukonãit prokletí sisyfovské marnosti?
Nabízí se recept pro souãasn˘ svût, byÈ je
star‰ího data. V˘robek pochází z 6. století
pﬁed n. l. a dosud nemá pro‰lou lhÛtu
pouÏitelnosti. Zní takto: „Ovládat se tak,
abychom si dovedli váÏit sebe jako jin˘ch
a jednat s nimi tak, jak chceme, aby oni
jednali s námi – to je moÏno nazvat prav˘m uãením o lásce k ãlovûku. Nad to uÏ
není nic vy‰‰ího.“ Konec receptu.
Pﬁedstavme si jen, kdybychom se ráno
probudili a zjistili, Ïe to nebyl sen, ale Ïe
to ten moudr˘ âíÀan LAO-C’ k nám skuteãnû propa‰oval.
Jsme-li u toho pa‰ování a zároveÀ i na
konci slibovaného a nesplnûného krátkého zahájení v˘stavy ãili vernisáÏe:
Omluvte prosím mou slibovou nespolehlivost, jakoÏ i po‰etilou víru v to, Ïe nûkdy
i úsmûv mÛÏe se stát branou, kterou lze
propa‰ovat do ãlovûka i nûco dobrého.
A snad i tou branou mûlnickou, jeÏ je
zvána PraÏská. VáÏení, dívejte se a ãtûte!
Dûkuji za pozornost a trpûlivost.
Na zpﬁístupnûn˘ch památkách náv‰tûvníci dobrovolnû pﬁispívali na
2. etapu opravy zvonice v areálu kostela sv. Ludmily.

Zvonice prochází opravou od minulého roku, a to po etapách, protoÏe není k dispozici dostatek finanãních
prostﬁedkÛ, aby celá akce mohla probûhnout najednou. Postupnû je vymûÀována její ‰indelová krytina.
První etapa, v˘mûna ‰indelÛ na spodním plá‰ti zvonice, probûhla jiÏ v roce 2004, druhá, v˘mûna krytiny na
stﬁe‰e, probûhne letos, a to díky pﬁíspûvku Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje, Mûsta Mûlník a v‰ech
dobrovoln˘ch dárcÛ. Ti v Den mûlnick˘ch památek vûnovali na opravu
zvonice ãástku 18 616,50 Kã. V‰em
dûkujeme.
Do budoucnosti chceme nabídku
zpﬁístupnûn˘ch památek roz‰iﬁovat,
není v‰ak jednoduché zabezpeãit
v nich dozor, kter˘ dobrovolnû vykonávají ãlenové spolku a studenti mûlnického gymnázia.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám vy‰li
pﬁi pﬁípravû Dne mûlnick˘ch památek vstﬁíc:
• Mûstu Mûlník za umoÏnûní nakopírovat materiály k jednotliv˘m
nav‰tûvovan˘m objektÛm; za poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ na
poﬁízení materiálu pro expozici
v PraÏské bránû; za zhotovení

Vodárenská vûÏ vítá náv‰tûvníky
foto: Vladimír Legner

schÛdkÛ umoÏÀujících snadn˘ nástup do Vodárenské vûÏe (nadále
budou pﬁi obdobn˘ch akcích vyuÏívány)
• panu Janu Soukupovi za umoÏnûní
pﬁístupu k ba‰tû v Jungmannov˘ch
sadech

MÍSTA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
aneb Hudebnû literární putování po v˘znamn˘ch
kulturnû historick˘ch objektech Mûlnicka
Mnoho pﬁíznivcÛ si na‰el cyklus chrámov˘ch koncertÛ poﬁádan˘ pravidelnû v létû v chrámu sv. Petra
a Pavla v Mûlníku. Zb˘vající ãást roku potom nabízí jiÏ spí‰e ojedinûlé akce soustﬁedûné povût‰inou do období
adventu. V minulém roce v‰ak vznikl nov˘ projekt pana Franti‰ka ·Èastného s názvem Místa známá
i neznámá, s podtitulem Hudebnû literární putování po v˘znamn˘ch kulturnû historick˘ch objektech
Mûlnicka. Na rÛzn˘ch místech regionu budou moci lidé naslouchat hudbû doplnûné mluven˘m slovem, které
jim prostﬁedí, v nûmÏ se právû budou nacházet, pﬁiblíÏí. Nûkdy si moÏná nûkterá místa posluchaãi pouze
pﬁipomenou, nûkdy moÏná s pﬁekvapením zjistí, Ïe místo dnes jiÏ pozapomenuté má svou ne zcela nezajímavou
minulost.
V minulém roce se uskuteãnily
dva koncerty: 3. ﬁíjna 2004 v kostele
sv. Vavﬁince v Mûlníku - P‰ovce
a 24. ﬁíjna 2004 v hudebním sálu
mûlnického zámku LobkowiczÛ.
V první ãásti cyklu úãinkovali
Robert Hugo (cembalo, varhany;
program: Kerll, Kuhnau, Bach,
Vivaldi)
a
Gabriela
Filippi
(prÛvodní slovo), v druhé zaznûly
v podání komorního souboru
Concerto Praha a Romana Fed-

MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

chuka (housle sólo) skladby
Mozartovy a Vivaldiho âtvero
roãních období, prÛvodní slovo
pﬁednesli Ilona Nûmcová a Franti‰ek âernick˘ (HDP pﬁi MOOS).
Texty zpracovala Renata ·paãková. V Obãasníku je otiskujeme
v nezkrácené pÛvodní podobû, která byla mûnûna z dÛvodu nutnosti
vytvoﬁit vyváÏen˘ celek hudby
a mluveného slova.

9

ob asník_kveten

9.6.2005 8:14

Stránka 10

KOSTEL SV. VAV¤INCE
V MùLNÍKU - P·OVCE
3. ﬁíjna 2004
„Velk˘ jsi, Hospodine, a v‰í chvály
hodn˘, velikost Tvá je nev˘stiÏná a moudrost Tvá nemÛÏe b˘ti zmûﬁena! A Tebe
chváliti chce ãlovûk, tak malá ãást Tvého
stvoﬁení! âlovûk, sténající pod bﬁemenem
smrtelnosti, sténající pod svûdectvím svého
hﬁíchu, svûdectvím, Ïe se py‰n˘m protiví‰.
A pﬁece chváliti Tebe chce ãlovûk, tak malá ãást Tvého stvoﬁení! Ty povzbuzuje‰ ãlovûka, aby Tû s radostí chválil, neboÈ stvoﬁil jsi nás pro sebe a nepokojné jest srdce
na‰e, dokud nespoãine v Tobû!“
Aurelius Augustinus:
Vyznání; kniha první, hlava první – Velikost BoÏí

Sv. Augustin, biskup a uãitel církve, „Uãitel milosti“, nejvût‰í církevní
otec kﬁesÈanského západu, od jehoÏ
narození 13. listopadu 2004 uplynulo
1650 let, mnoho proÏil, pﬁem˘‰lel
a trpûl, dokud nena‰el cíl a smysl
vlastní existence.
Od mladíka s nepokojn˘m srdcem,
Ïijícím povrchním Ïivotem spûl k ãlovûku, kter˘ se setkává s BoÏí milostí
cestou vnitﬁního Ïivota a s pomocí
modliteb jeho matky, sv. Moniky.
V roce 387 pﬁijal kﬁest, o ãtyﬁi roky
pozdûji byl vysvûcen na knûze a zaloÏil komunitu bratﬁí, pro niÏ kolem roku 400, tehdy jiÏ jako biskup, pí‰e ﬁeholi. V téÏe dobû uveﬁejÀuje svá vyznání – svÛj vlastní Ïivotopis.
Jím sepsanou ﬁeholí se ﬁídí ¤ád
bratﬁí sv. Augustina, Ordo Fratrum
Sancti Augustini, kter˘ byl zaloÏen
roku 1256 a krátce na to uveden do
âech. Prvními klá‰tery ﬁádu byly
PivoÀ a Svatá Dobrotivá, které ov‰em
pÛvodnû náleÏely vilemitÛm, a tak je
klá‰ter na P‰ovce prvním klá‰terem
u nás zaloÏen˘m pﬁímo pro novû
vznikl˘ augustiniánsk˘ ﬁád.
Pamûtní kniha poﬁízená roku 1712
pﬁevorem Benignem Sichrovsk˘m
ke vzniku klá‰tera uvádí: „…byl zaloÏen ãi zaãal b˘t zakládán léta Pánû 1264
dvûma urozen˘mi rytíﬁi Smilem z Cítova
a Pavlem z Lu‰tûnic, kteﬁí k nûmu pﬁipo-
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jili svÛj dûdiãn˘ majetek, totiÏ pole, pastviny, pﬁevozné na Labi a ml˘n, leÏící nad
potÛãkem P‰ovkou, zvlá‰tû v‰ak mu odevzdali kostel sv. Vavﬁince muãedníka, star‰í
neÏ sám klá‰ter.“
Nejstar‰í prameny pro oznaãení
klá‰tera neuÏívají název P‰ovka, ten
je oznaãován jako klá‰ter sv. Vavﬁince
pod Mûlníkem, nûkdy dokonce jako
klá‰ter v Mûlníce. V‰ak také nechybûlo mnoho a mohli jsme, slovy archeologa Petra Meduny, dnes jezdit
na P‰ovce po námûstí a nikoli po kruhovém objezdu, neboÈ archeologické
nálezy dokazují pﬁesuny obyvatel
mezi oblastí kolem potoka P‰ovky
a areálem hradi‰tû na mûlnickém
kopci.
A kdo byl sv. Vavﬁinec? Byl Ïákem
a pomocníkem papeÏe Sixta II., kter˘
se stal obûtí pronásledování kﬁesÈanÛ
za císaﬁe Valeriána. Je‰tû pﬁed smrtí
svûﬁil nûkteré drahocennosti, tedy
pﬁedmûty cenné pro kﬁesÈany, svému
arcijáhnovi Vavﬁinci. Císaﬁsk˘ námûstek v‰ak chtûl, aby poklad odevzdal.
A protoÏe pro Vavﬁince byl nejvût‰ím
pokladem kﬁesÈansk˘ lid, shromáÏdil
pﬁed císaﬁsk˘m palácem 10. srpna roku 258 své vûﬁící, v pﬁedních ﬁadách
mrzáky a nemocné. Valerianus reagoval okamÏitû. Vavﬁinec byl hnán na
pahorek Viminale, ze v‰ech stran biãován a nakonec na ro‰tu nad ohnûm
umuãen.
O star‰ím období p‰oveckého klá‰tera nemáme mnoho vûrohodn˘ch
zpráv, z doby pﬁedhusitské pocházejí
pﬁedev‰ím zprávy o jeho majetku,
vãetnû dvou sporÛ, které augustiniáni vedli s mûstem Mûlník.
První se t˘kal hory, lidovû zvané
Svinû, pﬁed branou mûsta Mûlníka –
rozumûj Labskou branou. Roku
1374, za císaﬁovny Eli‰ky, bylo rozhodnuto, Ïe hora má nadále patﬁit
klá‰teru, kter˘ si na ní novû zﬁídil vinici.
Druh˘ spor, v roce 1402, se t˘kal
krãem a vûcí, které se prodávaly kolem klá‰tera a kostela na svátek sv.
Vavﬁince a po celou jeho oktávu, tedy
v prÛbûhu osmidenní oslavy. Mj. je
tento spor dokladem, Ïe jiÏ tehdy byl
svátek patrona kostela i klá‰tera velkou událostí, která pﬁitahovala poutníky i prosté náv‰tûvníky.
Husitské války znamenaly pro p‰oveck˘ klá‰ter, stejnû jako pro vût‰inu
ãesk˘ch klá‰terÛ, zánik, o nûmÏ v‰ak
nevíme nic urãitého. Klá‰terní komunita pﬁestala existovat ve chvíli, kdy
Mûlniãtí pﬁijali husitsk˘ program,
ãtyﬁi praÏské artikuly, tedy na pﬁelomu bﬁezna a dubna roku 1421.

Po husitsk˘ch válkách byl klá‰ter
pomûrnû brzy obnoven, nepochybnû
existoval jiÏ v roce 1453. Období vzestupu je spojeno se jménem pﬁevora
Fridricha z Michalovic, kter˘ ve
funkci pÛsobil mimoﬁádnû dlouhou
dobu 33 let, v letech 1560 – 1593.
Dbal nejen o vlastní klá‰ter a jeho
hospodáﬁské budovy, ale také se v˘znamnû zapsal do v˘voje klá‰terní vsi
P‰ovky zaloÏením nové vsi Michalovice, která pozdûji s P‰ovkou splynula. Za nûj Zdislav Berka z Dubé
a z Lipého na Mûlníce a Jablonném
obnovil kapli Nav‰tívení Panny
Marie, jeÏ mûla slouÏit jako místo posledního odpoãinku berkovského rodu.
Dal‰í v˘znamnou osobností augustiniánského ﬁádu, která v nûm zastávala v˘znamné postavení, byl
Benignus Sichrovsk˘, v˘znamn˘ barokní teolog, autor knihy rozjímání
na základû spisÛ sv. Augustina, pﬁekladatel - z latiny do ãe‰tiny pﬁeloÏil
napﬁ. Augustinovu ﬁeholi, pﬁevor
klá‰tera
v
P‰ovce
v
letech
1710 – 1713 a 1716 – 1718. ZaloÏil jiÏ
zmínûnou klá‰terní pamûtní knihu,
dal sepsat klá‰terní urbáﬁ.
Tehdy uÏ mûl klá‰ter na P‰ovce za
sebou neklidné 17. století, poznamenané nejen událostmi tﬁicetileté války. JiÏ roku 1611 byl totiÏ klá‰ter vydrancován mûlnick˘mi odvedenci.
Klá‰terní pamûtní kniha cituje zprávu pﬁevora Caribdia, kter˘ pusto‰ení
líãil následovnû: „Právû uplynulého roku 1611 dne 17. února byl klá‰ter sv.
Vavﬁince, leÏící pod mûstem Mûlníkem,
nekﬁesÈansky a stra‰nû ozbrojenou rukou
pﬁepaden rÛznou nevázanou verbeÏí, kterou mûsto poslalo k odvodu. Klá‰ter byl
obsazen, vyplundrován, v‰echno, co uvidûli, rozbili, prastaré oltáﬁe rozsekali na
kusy, Nejsvûtûj‰í Svátost i se schránkou
odnesli a roztloukli, mnoho vzácn˘ch svat˘ch ostatkÛ po‰lapali, hroby mrtv˘ch
otevﬁeli, tûla vytáhli, ozdoby a klenoty,
které na nich nalezli, si vzali s sebou,
a tak bez pﬁíãiny ﬁeãen˘ chud˘ klá‰ter do
základÛ zniãili a zpusto‰ili, Ïe by se kamení slitovalo.“ Následující obnova dala
kostelu dnes pﬁevaÏující podobu.
Rozsáhlé stavební aktivity, a to
pﬁedev‰ím obnova klá‰terních hospodáﬁsk˘ch budov, jsou pozdûji spojeny
s pﬁevorem Augustinem Maffayem,
kter˘ stál v ãele klá‰tera v letech
1744 – 1754. Rok pﬁed jeho nástupem do‰lo k události, která jistû
ovlivnila náboÏensk˘ Ïivot P‰ovky
a okolí. 4. ãervna 1743 bylo zaloÏeno
pﬁi klá‰teﬁe arcibratrstvo Panny
Marie Utû‰itelky. Celou slavnost popisuje pamûtní kniha: „JiÏ na svátek
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Letnic, jenÏ tehdy pﬁipadl na 2. ãerven,
bylo veãer z klá‰terního kostela vedeno do
mûlnického dûkanského kostela procesí
s obrazem Panny Marie Utû‰itelky, kter˘
tam byl vystaven na oltáﬁi v presbytáﬁi,
naãeÏ se pﬁed ním konaly slavnostní zpívané ne‰pory. Vlastní slavnost zaãala aÏ
4. ãervna ranní m‰í v dûkanském kostele,
kterou slouÏil pﬁevor praÏského augustiniánského klá‰tera u sv. Kateﬁiny. O deváté hodinû dorazila procesí z Liblice,
NebuÏel, Vysoké, Záboﬁí, LuÏce, Vrbna,
Vlinûvsi a Libûchova a o pÛl desáté
v‰echna tato procesí spolu s procesím
mûlnick˘m vyrazila do klá‰terního kostela v P‰ovce, kde mûl ãeské kázání mûlnick˘ dûkan Václav Ko‰ín, zatímco pﬁed kostelem kázal pro nûmecké poutníky ﬁepínsk˘ faráﬁ Eliá‰ Havlata. Poté byla pﬁeãtena bula potvrzující zaloÏení arcibratrstva, bylo zvoleno jeho pﬁedstavenstvo,
naãeÏ slouÏil slavnou m‰i staroboleslavsk˘ dûkan a asesor praÏské konzistoﬁe
Jan Frick. Pak uÏ pﬁi‰lo jen poho‰tûní
a veãer slavnost uzavﬁel ambroziánsk˘
hymnus.“
Arcibratrstvo Panny Marie Utû‰itelky bylo zru‰eno Josefem II., stejnû
jako roku 1795 samotn˘ klá‰ter.
Konvent zaãal b˘t vyuÏíván pro potﬁeby lobkowiczkého panství, kostel
sv. Vavﬁince se stal farním. Poslední
pﬁevor, BlaÏej Marek, se stal faráﬁem,
ov‰em na krátkou dobu. Zemﬁel zde
9. ﬁíjna 1791 „za zvuku zvonÛ zvoucích
lid k vyslechnutí m‰e svaté“.

V srpnu roku 2002, za velké povodnû, vtrhla rvavû do kostela spodní voda a po‰kodila stavbu samu i barokní
mobiliáﬁ. Následovala celková obnova
kostela vãetnû restaurování mobiliáﬁe,
které odstraÀovaly nejen po‰kození
zpÛsobená povodní, ale také dÛsledky
dlouhodobû zanedbané údrÏby.
Souãasná podoba kostela sv.
Vavﬁince je v˘sledkem staletí trvajícího
stavebního v˘voje. Jeho poãátky spadají do období rané gotiky, dne‰ní podobu mu vtisklo pﬁedev‰ím baroko.
Mnohé prvky jednotliv˘ch stavebních
etap byly po dlouhou dobu ukryty. AÏ
oprava plá‰tû kostela v roce 1996 pﬁinesla objev velkého gotického okna ve
v˘chodním prÛãelí kostela, obnova po
povodni odhalila ranû gotické sedile
s vloÏenou mlad‰í ranû barokní úpravou, dále renesanãní sanktuarium
a koneãnû v lodi byly objeveny pod
dﬁevûn˘mi oltáﬁi barokní iluzivní oltáﬁe s v˘jevy UkﬁiÏování a Sv. Jan
Nepomuck˘ (viz pﬁíspûvek M. Mádla
Nástûnné malby Jana Ezechiela
VodÀanského v kostele sv. Vavﬁince
v P‰ovce u Mûlníka).
Obnova pﬁispûla také k tomu, abychom si uvûdomili pozapomenutou
augustiniánskou minulost kostela. Sv.
Augustin na nás shlíÏí na hlavním oltáﬁi, kter˘ doplÀují sochy sv. Fulgence
a sv. Tomá‰e z Villanovy. Nad svatostánkem je umístûn obraz Panny
Marie, Matky dobré rady. Na boãním

oltáﬁi stále je – od roku 1734 – obraz
Panny Marie, Matky potû‰ující.
Zobrazení dal‰ích svat˘ch a blahoslaven˘ch v augustiniánském ﬁádu zvlá‰tû ctûn˘ch teprve na svÛj návrat ãekají, obnova je‰tû nebyla dokonãena. Ale
tady je jiÏ ãas ukonãit na‰e vyprávûní
o klá‰teﬁe obut˘ch augustiniánÛ
v Mûlníku – P‰ovce, místû ponûkud
pozapomenutém, které se z centra obce P‰ovky stalo nezaslouÏenû po jejím
pﬁipojení k tzv. Velkému Mûlníku v roce 1923 místem kdesi na pﬁedmûstí.
P‰ovka ale má svou bohatou minulost
a je na ãase ji respektovat.
A na sam˘ závûr je‰tû jednou slova
Aurelia Augustina: „Od Tebe, mÛj BoÏe,
jsem se nauãil rozeznávati dar od ovoce. Dar
jest vûc sama, kterou dává, kdo udílí potﬁebné, jako peníze, pokrm, nápoj, ‰at, pﬁístﬁe‰í a podobnou pomoc; ovoce jest dobr˘
a správn˘ úmysl dárcÛv.“
Aurelius Augustinus:
Vyznání; kniha tﬁináctá, hlava dvacátá‰está
– Radost a uÏitek ze skutkÛ milosrdenství

PouÏitá literatura:
Aurelius Augustinus
Vyznání
Praha, Kalich 1990
Mûlník - P‰ovka, sborník vydan˘ pﬁi
pﬁíleÏitosti znovuotevﬁení kostela
sv. Vavﬁince v Mûlníku - P‰ovce
obnoveného po povodni roku 2002,
Mûlník, Mûsto Mûlník 2004

KONCERTNÍ SÁL
MùLNICKÉHO ZÁMKU
24. ﬁíjna 2004

Tys propasti dno, svr‰ek,

Já kvílení, bublání,

já nejmen‰í krÛpûjíãka,

tys zpûv, zvuk, pûkné varhany,

ty jsi slunce okr‰lek,

touÏení, naﬁíkání,

já jeho malá jiskﬁiãka,

proníká‰ na v‰ecky strany.

ty jsi kvûtu sam˘ kvût,
já jsem jen pejﬁí polední,

Tys svûtlem, já temnosti,

rosy’s rosa, nov˘’s svût,

já bláto, a tys ãistota,

já pak bublínka veãerní.

tys milost, já tesknosti,

tys bezpeãnost, a já psota.
Já mlha, mráz, kruh ledu,
tys radosti neskonãenost,
náchyln˘ k bídám, k pádu,
tys pak pevná trvánlivost.
Já jsem krouÏek bolesti,
ty jsi stalostalá pevnost,
já jsem kolo Ïalosti,
ty jsi neskonãená radost.
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Ty jsi sladkost a já jed,
tys lahodn˘, já kysel˘,
já Ïluã, hoﬁkost, a tys med,
já smutn˘, a tys vesel˘,
já nemoc, tys zhojení,
já zimníce, tys uzdravení,
já hﬁích, ty odpu‰tûní,
já nepravost, tys spasení.

Co BÛh? âlovûk? táÏe se Bedﬁich
Bridel v neklidném pozemském svûtû
uprostﬁed 17. století, v období nabitém rozpory, které vedly k náboÏenské, politické i územní roztﬁí‰tûnosti
Evropy.
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Místa známá a neznámá v koncertním sále mûlnického zámku
foto: Aida Legnerová - Líhová

Doba mûla svÛj odraz v umûní.
V 17. století vzniká poslední univerzální umûleck˘ sloh naz˘van˘ baroko. Barokní umûní se vymanilo ze sevﬁetí renesanãních umûleck˘ch zásad, pﬁineslo dynamiku, pohyb, dramatiãnost, a tím i schopnost uchvátit
lidskou du‰i. Baroko pﬁineslo skvûlou
podívanou v reÏii geniálních umûlcÛ.
I z Mûlníka zaznívá hlas pln˘ obav
z pozemského bytí spojen˘ s prosbou
ke v‰emohoucímu Bohu:
Rok svou konãí uÏ pouÈ;
raã uãinit konec i strastem,
Kriste, by z pÛdy nám vzkvet’
radostn˘ pokoj a mír,
aby uÏ obãany suÏovat pﬁestali
vojín a koﬁist.
Nov˘ kdyÏ nastává rok,
nové i ‰tûstí se zroì!
Tento rok 1678
dejÏ, BoÏe, ‰Èastnej, pokojnej
vlasti na‰í, zemi âesk˘,
spravuj, ﬁiì, chraÀ obce mûstsk˘,
zahlaì, zaÏeÀ nepﬁátely;
ty, kteﬁíÏ by koliv chtûli
neb myslili nám ‰koditi
a nás v svou moc podmaniti,
zemi s lidmi, mûsta v‰ecka
zkaziti, zru‰ v‰emoc boÏská.
V tomto pak mûstû Mûlníce
svornost, láska mnohem více,
zpÛsob, aÈ na dal‰í léta
upﬁímná, stálá trvá ta,
pﬁednû ke cti, chvále boÏí,
potom k rozmnoÏení zboÏí
celé obci, aÈ Tû chválí,
Tebe, slavn˘ Kriste králi!
Jan Hynek Vidimsk˘, mûlnick˘ radní písaﬁ

Strasti provázely nejen Mûlnické,
ale vût‰inu Evropy v dÛsledku tﬁicetiletého váleãného konfliktu. AlespoÀ
v krátkosti naznaãme, co se ve mûstû
odehrávalo.
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Místa známá a neznámá v koncertním sále mûlnického zámku
foto: Aida Legnerová - Líhová

Mûlník byl pﬁed Bílou horou tradiãnû kali‰nick˘, bohosluÏby se konaly
v chrámu sv. Petra a Pavla a v kostelíku sv. Ludmily na PraÏském pﬁedmûstí. Do ãeského stavovského povstání se
zapojil umírnûnû – pÛjãkami finanãních prostﬁedkÛ direktorÛm i uznáním
volby Fridricha Falckého, roku 1620
koupil zkonfiskované panství augustiniánského klá‰tera v P‰ovce. Trestem
za úãast v povstání byla pro královské
mûsto nad soutokem konfiskace ﬁady
nemovitostí vãetnû v˘mazu klá‰terního statku z desk zemsk˘ch, zaãala postupná rekatolizace realizovaná rÛzn˘mi prostﬁedky: vypovídacími dekrety,
pÛsobením jezuitÛ ãi povûstn˘mi dragonádami, tedy dosazením vojska.
V˘sledkem je v roce 1628 pﬁeváÏnû
katolické mûsto, jemuÏ císaﬁ obnovil
privilegia a navrátil mu konfiskované
statky. Ne v‰ichni v‰ak s katolickou vírou byli vnitﬁnû ztotoÏnûni, coÏ se projevilo napﬁ. v dobû saského vpádu v letech 1631 – 1632, kdy byly obnoveny
bohosluÏby podobojí a kdy se také vrací nûkteﬁí emigranti. Tehdy do‰lo
k události, o které se mÛÏeme doãíst
na jednom z náhrobníkÛ v kostele sv.
Petra a Pavla. Z náboÏensk˘ch dÛvodÛ
zemﬁel násilnou smrtí mûlnick˘ mû‰Èan, katolík Melichar Schulz, kter˘Ïto
ãin pﬁipomínal dlouhou dobu kﬁíÏ
u zámecké brány (dnes v zámecké kapli). S nepﬁátelsk˘mi vojensk˘mi vpády spojen˘mi s pﬁíchodem evangelick˘ch knûÏí se musel Mûlník vypoﬁádávat v prÛbûhu 30 váleãn˘ch let nûkolikrát, naposledy za obléhání Prahy
‰védsk˘mi vojsky v roce 1648. O dva
roky pozdûji Mûlniãtí obdrÏeli od místodrÏících list, v nûmÏ se oznamuje, Ïe
je císaﬁskou vÛlí, aby v‰ichni, bez rozdílu stavu, kteﬁí chtûjí Ïít v království,
byli katolického vyznání. V˘razem naplnûní této vÛle byla také obnova ·védy zniãeného kostela sv. Ludmily a obnova kaple sv. Barbory v mûlnické
radnici.

Po‰kození kostela a radnice nebylo
jedinou újmou, kterou mûsto Mûlník
v prÛbûhu války utrpûlo. „Ke zkáze pﬁi‰la ‰kola, ‰pitál, zádu‰í, hradby a jiné stavby, zpusto‰ena byla pole, vinice neobdûlány.“ Dílo zkázy dovr‰ily poÏáry v letech
1646, 1652 a 1681, v jejichÏ dÛsledku
byly opraveny a pﬁestavûny mûstské
domy i zámek v barokním slohu.
Tehdy v‰ak mûsto muselo ãelit je‰tû
jedné hrozbû.
Rok ten (1680) ‰Èastnû sme skonali,
mnozí v strachu jej pﬁeãkali.
Rána morová ukrutná
nav‰tívila místa mnohá:
na vejchodu i západu,
poledni i na ne‰poru (tj. na severu).
Melník, mûsto cejsaﬁové
vûnní, bylo i ve mdlobû;
ztratilo kolik hlav vzáctn˘ch
z raddy, mûstu pohodln˘ch.
Matûj Bernard Vojáãek, mûlnick˘ radní písaﬁ

"
2. ledna 1446 zastavil Ferdinand III.
mûlnické panství vãetnû zámku hrabûti HE¤MANU âERNÍNOVI Z CHUDENIC, zakladateli moci ãernínského
rodu, v˘znamnému ãeskému politikovi a diplomatu. V císaﬁsk˘ch sluÏbách
pÛsobil od dob Rudolfa II. Matyá‰em
byl roku 1616 povûﬁen vedením poselstva k osmanskému sultánovi, které bylo úspû‰né, dosáhlo uzavﬁení pﬁímûﬁí na dobu 20 let. Z Caﬁihradu si
pﬁivezl jako císaﬁsk˘ vyslanec dary, jejichÏ ãást mÛÏete spatﬁit v dne‰ní zámecké expozici, v pracovnû Augusta
Longina Lobkowicze. Vûrn˘ zÛstal
Heﬁman císaﬁi i za stavovského povstání, na jeho stranû bojoval na Bílé
hoﬁe. Zatímco na staromûstském popravi‰ti skonãili svÛj Ïivot HeﬁmanÛv
star‰í bratr Divi‰ i jeho pﬁítel Kry‰tof
Harant z PolÏic a BezdruÏic, s nímÏ se
Heﬁman vydal na konci 16. století pﬁes
MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005
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Benátky do Jeruzaléma a Káhiry,
Heﬁman sám stoupal po Ïebﬁíãku vysok˘ch dvorsk˘ch funkcí a bohatû
roz‰íﬁil rodinné majetky.
Jak vypadal mûlnick˘ zámek v dobû, kdy se âernínové stali jeho zástavními drÏiteli, tedy v polovinû 40. let
17. století? „V zámku nejsou Ïádná okna,
kamna ani dveﬁe, ba i kamenná ostûní dveﬁí byla vojáky zniãena, pod ta‰kovou stﬁechou byly odﬁíznuty nûkteré trámy a stﬁecha
byla na dvou místech proraÏena.“
Heﬁman âernín neprodlenû zahájil
nejnutnûj‰í opravy, ale roku 1651
bezdûtn˘ zemﬁel. Hlavním dûdicem
ãernínského majetku se stal jeho synovec HUMPRECHT JAN, ãlovûk vychovan˘ v jezuitsk˘ch kolejích a ãerpající zku‰enosti z cest jiÏní a západní
Evropou, kde se mu otevﬁela dÛleÏitá
duchovní stﬁediska souãasné evropské
vzdûlanosti, která byla po v‰ech stránkách protikladem válkou zchudlému
domácímu prostﬁedí. Roku 1650 vstupuje na vídeÀsk˘ dvÛr ovládan˘ italskou hudbou, italsk˘m divadlem, italsk˘m písemnictvím. KdyÏ potom zdûdil po svém prastr˘ci velk˘ majetek,
stává se mecená‰em italsk˘ch literátÛ, sám se pokou‰í o italskou básnickou tvorbu a nakonec si nachází
manÏelku v mladé italské mark˘ze,
dvorní dámû císaﬁovny, Marii Dianû
Hippolitû z Gazolda. Ovlivnûn tûmito
zku‰enostmi, stává se Humprecht Jan
zakladatelem ãernínské sbírky obrazÛ
i inciátorem stavby ãernínského paláce.
Za jeho drÏení se stává mûlnick˘
zámek obyvateln˘. Roku 1677 byl
vymalován v loggii prvního patra severního kﬁídla erb âernínÛ s dvojím
nápisem, ãesk˘m a nûmeck˘m, obsahující cel˘ titul tehdej‰ího drÏitele:
„Humprecht Jan svaté ﬁí‰e ﬁímské hrabû
âernín z Chudenic, první drÏitel ãernínského fideikomisu, skuteãn˘ pán na
Gieshüblu, Nejdeku, Vinoﬁi, Velichovkách, Schönhofu, Ledcích, VliÀovsi,
Kosti, Kosmonosech, Schmidberce, Land‰teinû, Kostomlatech, Îìáﬁe, Radonicích,
Tyni‰ti, Stakoﬁích a Schlüsselburce, rytíﬁ
zlatého rouna, J. M. C. a K. skuteãn˘ tajn˘ rada, nejprvnûj‰í komorník, kr. místodrÏící a soudce zemsk˘ v kr. â., ke snûmu
jiÏ po osmé principální komisaﬁ, po tﬁi léta u Benátské republiky cís. ambasiator
a král. panství a zámku Mûlníka zástavní
drÏitel.“
Do tváﬁe tohoto muÏe mÛÏete pohlédnout tady na mûlnickém zámku,
neboÈ jeho podobu zachytil asi roku
1668 na rozmûrném plátnu Karel
·kréta.
Roku 1681 postihl Mûlník jiÏ zmínûn˘ poÏár, pﬁi nûmÏ lehlo popelem
témûﬁ celé mûsto a postiÏen byl i kostel a zámek – jeho stﬁecha, pÛda hlavMùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

ní budovy, dﬁevûná stavba nad branou, hostinec Peklo a stavby mezi
hostincem a severním (renesanãním)
kﬁídlem zámku.
Rok nato umírá Humprecht Jan
a Mûlník zdûdil jeho nejstar‰í syn
HE¤MAN JAKUB. Otcova smrt ho
zastihla na cestû po Evropû, kam byl
vyslán, aby mu byla zaji‰tûna dÛkladná odborná a aristokratická pﬁíprava,
aby získal schopnost rychle a samostatnû se orientovat, protoÏe, slovy
jeho otce Humprechta Jana, „neexistuje pro v‰echny stejné pravidlo, ale rozum musí sám umût v‰e poznat, coÏ pﬁijde
nejenom s vûkem, ale mÛÏe se ãásteãnû
umûle rozvinout; je tedy nutné rozum pûstovat a cviãit, hlavnû pﬁem˘‰lením a hlubok˘m uvaÏováním nad tím, co je dobro
a zlo ve v‰ech skutcích, které kaÏd˘ z nás
musí vykonat nebo jimÏ se musí vyhnout.
Rozum (kter˘ je jedin˘ pán domu, a pokud je dobr˘, nemÛÏe v‰echno dopadnout
jinak neÏ dobﬁe) se zvût‰í také cviãením
a opatrnou konverzací s moudr˘mi lidmi
a hlavnû ãetbou.“
Peãlivû pﬁipravená cesta Heﬁmana
Jakuba vedla pﬁes Nûmecko do Itálie,
dále projel Savojsko a jiÏní Francii,
poté pokraãoval do ·panûlska
a Portugalska. Z náv‰tûvy Anglie se‰lo v dÛsledku otcovy smrti. Mlad˘
âernín si vedl deník, a to v jazyce zemû, kde se právû nacházel. Krátce jím
zalistujme: ¤ím – „po m‰i v jedné z kaplí pod kostelem sv. Petra jsem si spolu
s rÛzn˘mi nûmeck˘mi kavalíry prohlédl
papeÏovy komnaty ve Vatikánu; zahradu
plnou soch; galerii, která je více neÏ ãtyﬁi
sta krokÛ dlouhá; knihovnu, kde se nachází kromû jin˘ch vzácností Star˘ zákon,
knihovna Martina Luthera, Vergilius,
Terencius… • prohlédli jsme si palác
BorghesÛ, ve kterém jsou v pﬁízemí nádherné komnaty, celé vyzdobené na nejvy‰‰í míru mramory a jin˘mi velmi cenn˘mi
kameny, deskami ze stﬁíbra, zrcadly, obrazy a dal‰ími cenn˘mi vûcmi • nav‰tívil
jsem ﬁádového dÛstojného pána, kter˘ je
povaÏován za velmi dobrého v disputaci.
Nabídl mi, Ïe bude rozmlouvat, a snad,
jestli se mu to podaﬁí, obrátí mého sluhu
z luteránské víry na víru katolickou. • ‰li
jsme do sv. Pavla. V tomto kostele se nachází pozlacen˘ dﬁevûn˘ strop, nejkrásnûj‰í v celém ¤ímû, a ﬁíká se, Ïe odtud ìábel
odnesl sloup do Prahy. Tento sloup je k vidûní v kostele sv. Petra a Pavla na
Vy‰ehradû. • Benátky - pﬁed polednem
jsem si prohlédl nejprve velk˘ palác San
Marco a tam jsem vidûl velice okázalé sály vyzdobené nádhern˘mi malbami, v nichÏ se konají porady… V tûchto pûti sálech
byly vystaveny práce z dílen rÛzn˘ch národÛ… Poté jsem si prohlédl kostel sv.
Marka, kter˘Ïto je povaÏován za div svûta,
neboÈ jeho stûny jsou obloÏeny nádhernû

zhotoven˘mi mozaikami. • protoÏe byl
svátek sv. Marka, vidûl jsem nejprve v paláci slavobrány pﬁipravené pro hostinu,
kterou dóÏe kaÏdoroãnû o tomto svátku poﬁádá, a pak jsem vyslechl m‰i, pﬁi níÏ hrála nádherná hudba, a vidûl jsem procesí
a dal‰í slavnosti konané v kostele sv.
Marka.“
V deníku najdeme i záznam setkání s hrabûtem Morzinem, tedy pﬁíslu‰níkem rodu, jenÏ hrál roli i v Ïivotû Antonia Vivaldiho. Ten Václavu
Morzinovi v roce 1725 dedikoval cyklus dvanácti houslov˘ch koncertÛ
op. 8, na jehoÏ poãátku stojí snad nejoblíbenûj‰í Vivaldiho hudba – âtvero
roãních období.

"
Po vynuceném návratu se Heﬁman
Jakub ujímá roku 1682 ãernínského
majetku, jehoÏ souãástí se stalo mûlnické panství i zámek, které roku
1687 prodal císaﬁ Leopold I. âernínÛm do dûdiãného vlastnictví.
Heﬁman Jakub chtûl ze zámku uãinit
místo, které by mohlo dÛstojnû plnit
úlohu obãasného sídla majitele - nikoli stálého, neboÈ âernín zároveÀ
budoval praÏsk˘ a vídeÀsk˘ palác
a vlastnil více zámkÛ, vãetnû sÀatkem novû nabytého Jindﬁichova
Hradce.
Od roku 1690 probíhaly na zámku
po‰kozeném válkami i poÏárem rozsáhlé stavební práce, které dost zmûnily jeho podobu. Adaptovány byly
stávající ãásti zámku, nad branou vyrostla nová budova, pﬁedev‰ím pak
bylo vystavûno nové jiÏní kﬁídlo, v jehoÏ sále, zvaném koncertní, se na‰e
akce konala. Nejzajímavûj‰í ãástí tohoto prostoru je západní stûna, která
nese pÛvodní sgrafitovou v˘zdobu
západního kﬁídla s vyobrazením delfínÛ a okﬁídlen˘ch ptákÛ, kteﬁí jsou
prostﬁídáni vázami. Autorem stavby
jiÏního kﬁídla, které mûlo mít pÛvodnû pouze jedno patro, byl ãernínsk˘
architekt Giovanni Battista Maderna,
kter˘ roku 1690 opakovanû na
Mûlníku pob˘val. Mûlnické pﬁestavby se patrnû také úãastnil dal‰í ãernínsk˘ architekt Domenico Edigio
Rossi, stavební práce vedli postupnû
dva stavitelé, a to mladoboleslavsk˘
Francesco Ceresola, s jehoÏ jménem
se setkáváme i pﬁi obnovû kostela sv.
Ludmily, a Giovanni Battista Allio.
Roku 1695 se Heﬁman Jakub rozhodl, jak pí‰e v pozdûj‰ím listû, obnovit ze zvlá‰tní úcty ke sv. Ludmile
„prastarou kapli, jeÏ podle obecného názoru lidí byla sv. Ludmily a v níÏ byla sv.
Ludmila pokﬁtûna“. V následujícím roce se jiÏ pracovalo na vnitﬁním vyba13
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vení kaple, oltáﬁní obraz s námûtem
Kﬁtu sv. Ludmily namaloval kadaÀsk˘
malíﬁ Franti‰ek Maxmilián Schieffer.
Je‰tû téhoÏ roku, tedy 1696, bylo Ïádáno
o její vysvûcení. Kaple se dodnes nachází v severozápadním rohu zámku v prvním patﬁe.
Heﬁman Jakub hrabû âernín zemﬁel
roku 1710. V té chvíli byli oba jeho synové je‰tû nezletilí. Rozdûlen˘ majetek spravovaly jejich poruãnice. Mûlník pﬁipadl
Franti‰ku Antonínovi, av‰ak panství vedla jako poruãnice jeho matka Antonie
Josefa, rozená Khünburgová. I s ní se
mÛÏeme na mûlnickém zámku díky dochovanému portrétu dodnes setkat.
Franti‰ek Antonín zemﬁel jako devûtadvacetilet˘ v roce 1739, dûdiãkou mûlnického panství se stala jeho jediná dcera Marie Ludmila, která uzavﬁela roku
1753 sÀatek s Augustem Antonínem
Josefem kníÏetem z Lobkowicz, ãímÏ
Mûlník pﬁe‰el do majetku lobkowiczkého rodu. Nejedná se ale o jedinou zmûnu, která v této dobû nastává. Majitelé
panství totiÏ stále více dávali pﬁednost
pﬁed sídlem na mûlnickém zámku sídlu
v Hoﬁínû. Mûní se ale i spoleãnost.
Zaãíná pﬁevládat pﬁísnû rozumov˘ pﬁí-

SLAVNOSTNÍ KONCERT
V CHRÁMU
SV. PETRA
A PAVLA
1. kvûtna 2005
Zatímco v minulém
kalendáﬁním roce se
uskuteãnil slavnostní
koncert v chrámu
sv. Petra a Pavla
1. kvûtna v souvislosti se
vstupem âeské republiky do Evropské
unie, v leto‰ním roce byl uspoﬁádán
k pﬁíleÏitosti zahájení rekonstrukce
varhan tohoto kostela. Skladby
Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha zaznûly v podání Mûlnického pûveckého sboru pod vedením
Franti‰ka ·Èastného a komorního souboru Concerto Praha. Pﬁítomno bylo
na 230 posluchaãÛ.
Rekonstrukce varhan byla zapoãata
restaurováním skﬁínû positivu, která je
zasazena v kruchtû a byla jiÏ v takovém
stavu, Ïe hrozilo její zﬁícení. SkﬁíÀ byla
demontována restaurátory za asistence
varhanáﬁÛ – restaurátorÛ. Vrátit by se
na své místo mûla v záﬁí. Tato akce v‰ak
pﬁedstavuje zaãátek dlouhé a finanãnû
nákladné cesty za kvalitním hudebním
nástrojem, kter˘ si mûsto zaslouÏí.
VÏdyÈ kaÏdoroãnû poﬁádan˘ cyklus varhanních koncertÛ se stal jiÏ neodmyslitelnou souãástí mûlnického léta.
14

stup ke skuteãnosti, nastupuje osvícenství, v umûní klasicismus.
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ZPRÁVY
Stálé zpﬁístupnûní chrámu
sv. Petra a Pavla
Od 14. listopadu 2004 je kostel sv.
Petra a Pavla pro veﬁejnost pﬁístupn˘
nejen tradiãním vchodem pﬁes severní
pﬁedsíÀ, ale také od západu z vyhlídky.
Vstoupit do chrámu novogotick˘mi
dveﬁmi z doby Hilbertovy restaurace,
která objevila do té doby zazdûn˘ pozdnû gotick˘ vchod, nyní mÛÏe kaÏd˘,
a to dennû v dobû od 9 do 19 hodin
(v zimû do 16 hod.). Z dÛvodÛ bezpeãnostních není moÏná volná prohlídka interiéru, zájemce zastaví novû
osazená mﬁíÏ pod kruchtou, kterou
vykoval p. Miroslav ·váb. Mûsto
Mûlník na ni pﬁispûlo ãástkou
100 000 Kã, a tak pomohlo realizovat
cíl Probo‰tství Mûlník zpﬁístupnit kostel. Nyní sem mohou pﬁicházet náv‰tûvníci mûsta, pro nûÏ je tato pozdnû gotická památka nadregionálního
v˘znamu vyhledávan˘m cílem, jistû
sem ale zavítají i mnozí, kteﬁí touÏí
spoãinout zde chvíli v tiché modlitbû.
Pﬁed probo‰tstvím v‰ak nyní stojí
dal‰í úkoly, které vyplynuly z v˘‰e
uvedeného kroku. Pod kruchtou byl
dosud umístûn obraz Kristus

v Emauzích, kter˘ b˘val v refektáﬁi
kapucínského klá‰tera a nejednoduchou cestou se dostal na „provizorní
místo“ v kostele sv. Petra a Pavla.
Provizorium trvalo desetiletí, bûhem
nichÏ byla znaãnû naru‰ena omítka
za deskou, na níÏ byl obraz pﬁichycen. Sám obraz nemá rám a pﬁi jeho
rozmûrech (‰ 627 cm, v 177 cm) je jeho poﬁízení pomûrnû nákladnou záleÏitostí. Rozmûry v‰ak pﬁiná‰ejí dal‰í
problém, a to nové umístûní obrazu,
kter˘ se málokam vejde. Pravdûpodobnû jej budete moci spatﬁit na
severní stûnû presbytáﬁe kostela.
Mnozí z vás asi vyuÏijí moÏnosti
prohlédnout si alespoÀ právû nabízenou formou chrám sv. Petra a Pavla.
Jistû nebudete litovat. Pohled k v˘chodu (k oltáﬁi) i k západu (do volné
krajiny) potû‰í snad kaÏdého.

Oprava gotické vûÏe chrámu
sv. Petra a Pavla
V minulém roce jsme v rámci DnÛ
evropského dûdictví poﬁádali Den pro
vûÏ. Netu‰ili jsme, Ïe neÏ se rok s rokem sejde, bude vyãlenûno na její
opravu ze státního rozpoãtu 5 miliónÛ korun. Z pﬁíspûvku Mûsta Mûlník
(z v˘tûÏku vinobraní) bude financováno zpracování projektové dokuMùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005
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GALERIE VE VùÎI
TAKOV¯ JSEM JÁ
v˘stava fotografií Jiﬁího âermáka,
1. 3. – 2. 4. 2005
V mûlnické Galerii ve
vûÏi se uskuteãnila dne
1. bﬁezna 2005 v 19 hodin vernisáÏ v˘stavy fotografií Jiﬁího âermáka pod
názvem Takov˘ jsem já.
Není to poprvé, co se objevily jeho postﬁehy z cest
mûsty, putování pﬁírodou
ãi z akcí, které se uskuteãÀují v na‰em mûstû. Ve vzpomínkách na první v˘stavu bychom se
museli vydat do roku 2002, kdy jeho
zábûry detailÛ z architektury mûsta
zahajovaly ãinnost galerie Petrklíã
v ZU· Mûlník, následovala v˘stava
Co oãi pﬁehlédnou a kam nedohlédnou na mûlnické radnici v roce 2003
a v ﬁíjnu uplynulého roku v˘stava
k 10. v˘roãí souboru Jaro‰áãek opût
v ZU·.
A co nabídla v˘stava nejnovûj‰í?
Nejstruãnûji bychom ji mohli vymezit
dvûma okruhy: architektura a pﬁíroda, pﬁiãemÏ mnohdy se nám oba
mohly rÛzn˘mi zpÛsoby prolínat.
Sledovali jsme západy slunce – pokaÏdé jiné a jinde, hru svûtel a stínÛ
(balustráda kruchty kostela, zvonice
se svûtlem pronikajícím pﬁes Ïaluzie),
uvidûli jsme, nebo spí‰e jsme tu‰ili,
bijící zvony – v‰e z kostela sv. Petra
a Pavla v Mûlníku, kter˘ je neustál˘m zdrojem inspirace. Stejnû jako se
nad námi rozevﬁela klenba tvoﬁená
podzimními korunami stromÛ, pro‰li
jsme i klenbou boãní lodi kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
u Kutné Hory – v obou pﬁípadech
s pocitem nekoneãna. Z kruÏby gotického okna mûlnického kostela najednou vylétl mot˘l. A uÏ se pﬁed námi
MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

rozevﬁel vûjíﬁ schodi‰tû Santiniho genia a vzápûtí konstrukce Eifellovy vûÏe. Zrcadlení vûÏe v oknû vûÏe, pavuãina babího léta, Ïivot pískovcÛ...
MoÏná se nûkomu mohlo zdát, Ïe
podobn˘m zpÛsobem se dívá na svût
i on a mohl si ﬁíci: „Takoví jsme my.“

HUDBA – DIVADLO – POEZIE
Setkání III v Regionálním muzeu Mûlník
JiÏ potﬁetí se konalo na poãátku doby adventní v mûlnickém muzeu Setkání.
S k˘m? S hudbou, divadlem a poezií, nebo chceteli s Hudbou – Divadlem –
Poezií (HDP). V prvním nás
nav‰tívili velikáni svûtové poezie
William Shakespeare a Rabíndranát
Thákur, jimiÏ do‰lo ke spojení dvou
odli‰n˘ch ãástí svûta, druhé Setkání
bylo vûnováno lásce – mezi muÏem
a Ïenou, ale i k místu, kde jsme se narodili a kde Ïijeme. Tﬁetí bylo vûnováno „na‰emu spoluobãanu spisovateli,
básníku, pﬁekladatelovi, milovníku
rodného Mûlníka a v‰ech krásn˘ch
jevÛ, jeÏ oslavují Ïivot a lidská pﬁátelství“ – panu Vratislavu ·Èovíãkovi,
kter˘ byl jako jedin˘ v jubilejním roce mûsta Mûlníka ocenûn in memoriam Zlat˘m ﬁádem svého mûsta.
Dopﬁejme si i na tûchto ﬁádcích alespoÀ malé setkání:
Vzpomíná‰? Mûlník. Mûsto tvého mládí.
Svût zídek z opuky, hﬁáli se na nich hadi.
V trnkov˘ch keﬁích dole pod vinicí
milenci mûli tajnou zpovûdnici
pod nebem pln˘m papírov˘ch drakÛ.
Mé drahé mûsto dávn˘ch dûtsk˘ch lásek,
má‰ zadumanou tváﬁ, uÏ také plnou vrásek.
Kdo koho opustil, ty nás – nebo my tebe?
Znovu se vracíme. JenÏe uÏ v oãích zebe
‰erosvit Ïivota beze snÛ, bez zázrakÛ.
Vzpomíná‰? ¤eka... hejna taÏn˘ch ptákÛ
A srdce dokoﬁán... A nebe bez oblakÛ
To je tak dávno.

obálka publikace Nad Mûlníkem stín

mentace, které bylo svûﬁeno kanceláﬁi Hulec & ·piãka (akad. arch.
Mikulá‰ Hulec, ing. arch. Daniel ·piãka), z jejichÏ prací lze pﬁipomenout
napﬁ.: komplexní projekt záchrany
kaple BoÏího tûla v areálu chrámu sv.
Barbory v Kutné Hoﬁe, projekt architektonick˘ch a konzervaãních úprav
interiéru románské kaple chebského
hradu, projekt obnovy renesanãního
kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Horním Mar‰ovû.
S pracemi by se mûlo zaãít je‰tû
v tomto kalendáﬁním roce. Cílem je
oprava krytiny bánû, krovu, ochozu
a oprava a úpravy interiéru vûÏe s cílem jejího zpﬁístupnûní.

STÍN NAD MùLNÍKEM
– nov˘ pﬁíspûvek k regionální historii
Pozornost Evropy byla v minul˘ch
dnech obrácena k v˘znamnému v˘roãí
ukonãení druhé svûtové války na tomto kontinentû. Smyslem oslav a vzpomínkov˘ch akcí ve v‰ech demokratick˘ch státech, kter˘ch se tato dosud
nejvût‰í tragédie ve vût‰í ãi men‰í míﬁe
dotkla, bylo ocenit hrdinství bojovníkÛ, kteﬁí se postavili se zbraní, ale ãasto i s hol˘ma rukama, nacistické snaze
o zotroãení, nebo dokonce likvidaci evropsk˘ch národÛ. Mnozí z tûchto stateãn˘ch poloÏili za svobodu svou i tûch
druh˘ch Ïivoty.
V den státního svátku 8. kvûtna byla
na mûlnické radnici slavnostnû pﬁedána
osobnostem, které se podílely na zahraniãním i domácím odboji, vyznamenání
– Zlaté a Stﬁíbrné ﬁády mûsta Mûlníka in
memoriam. Vzpomínka na jejich obûti
byla dÛstojnû uctûna pietními akty
u památníkÛ, které postavili vdûãní obãané. Mûsto Mûlník zvolilo pro toto díkÛvzdání 10. kvûten, neboÈ právû v tento den zde skonãila pﬁíchodem rusk˘ch
a polsk˘ch vojsk druhá svûtová válka.
Pro pamûÈ budoucím, kteﬁí neproÏili hroznou dobu okupace, a jako podûkování aktivním úãastníkÛm odboje
vydalo mûsto Mûlník publikaci „Stín
nad Mûlníkem“ s podtitulem od
Mnichova 1938 do kvûtna 1945.
Pﬁílohou této publikace je reedice sokolského dokumentu z roku 1945
z pera Josefa Stáhlíka, ﬁed. reálného
gymnázia.
Cílem v‰ech, kteﬁí na publikaci „Stín
nad Mûlníkem“ pracovali, bylo zachytit „sine ira et studio“ – objektivnû –
události let 1938 – 1945. Velk˘ dík patﬁí panu Franti‰ku âernickému, kter˘
práci sestavil, i jeho spolupracovníkÛm
z redakãní rady. Práce je urãena v‰em
obãanÛm. Pamûtníci si oÏiví své proÏitky, tûm ‰Èastnûj‰ím, kteﬁí tuto dobu
znají jen z podání uãebnic a z doslechu,
se dostane autentick˘ch fundovan˘ch
informací. Autor a v‰ichni jeho spolupracovníci v‰ak mysleli hlavnû na na‰i
mládeÏ, a proto se obracejí na uãitele
dûjepisu v‰ech stupÀÛ ‰kol, aby vyuÏívali tohoto dokumentu k trvalému pﬁipomínání ÏákÛm a studentÛm, jak
rychle jsme svobodu ztratili, kolik obûtí stálo potom její znovuzískání a varovali pﬁed extremistick˘mi, zatím sice
okrajov˘mi, ale potencionálnû velmi
nebezpeãn˘mi organizacemi. I Hitler
zaãínal na okraji tehdy je‰tû kﬁehké nûmecké demokracie.
Mgr. Franti‰ek Pur‰
15
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POZNÁMKA K OBRAZU
Karla ·kréty z kostela sv. Vavﬁince v P‰ovce
Sylva Dobalová, Ústav dûjin umûní AV âR
Restaurování obrazÛ hlavního oltáﬁe kostela sv. Vavﬁince v Mûlníku - P‰ovce po
povodni v roce 2002 odhalilo zapomenuté kvality obou maleb. V nástavci oltáﬁe se
nachází men‰í obraz sv. Augustina, jehoÏ ﬁeholi augustiniáni pﬁijali; hlavní v˘jev
ukazuje scénu ze Ïivota sv. Vavﬁince, jemuÏ je kostel od stﬁedovûku zasvûcen.
Tento pﬁíspûvek se snaÏí upﬁesnit pﬁíbûh obrazu sv. Vavﬁince, kter˘ byl naposledy
pﬁiblíÏen ve velmi kvalitním sborníku, vydaném ku pﬁíleÏitosti znovuotevﬁení kostela
v roce 2004.
Po poniãení kostela a klá‰tera ﬁádu
obut˘ch augustiniánÛ pﬁistoupil v letech 1659 – 1662 pﬁevor Sebald
Wendelius k pﬁestavbû. V té dobû konkrétnû roku 1661 - vznikl i nov˘
hlavní oltáﬁ (nezachovan˘), pro kter˘
byla objednána malba od nejv˘znamnûj‰ího soudobého ãeského umûlce,
PraÏana Karla ·kréty (1610 – 1674).
Námût byl zvolen v souladu se zasvûcením kostela. Sv. Vavﬁinec byl mu-

ãedník raného kﬁesÈanství v dobû vlády císaﬁe Valeriána. Ten zaãal opût
kﬁesÈany pronásledovat a naﬁídil, aby
knûÏí opustili ¤ím. PapeÏ Sixtus II.
byl uvûznûn a popraven, Vavﬁinec
v‰ak, jako nejvy‰‰í ze sedmi jeho jáhnÛ, pokraãoval ve své ãinnosti ‰íﬁení
slova boÏího a také kﬁtil. Do úschovy
dostal Vavﬁinec drahocenné nádoby,
které slouÏily pﬁi liturgick˘ch obﬁadech a o které jako jáhen asistující

130. V¯ROâÍ OD UVEDENÍ PRODANÉ NEVùSTY V MùLNÍKU
4. dubna roku 1875 byla v sále hotelu Vykysal (dÛm U Zlatého hroznu
na námûstí Míru) uvedena Smetanova
Prodaná nevûsta – poprvé na venkovû
v podání ochotníkÛ, byÈ mírnû zkrácená v nejnároãnûj‰ích ãástech. Pﬁipomenutím této v˘znamné události kulturního Ïivota mûsta byl 4. kvûtna
2005 slavnostní koncert v Masarykovû
kulturní domû v Mûlníku, na nûmÏ zaznûla díla znám˘ch ãesk˘ch i svûtov˘ch skladatelÛ v podání pﬁedních
umûlcÛ. Úvodní slovo pﬁednesl pan
Franti‰ek âernick˘:
Dámy a pánové, váÏení spoluobãané,
v listopadu loÀského roku jsme vzpomínali v˘znamného, 730. v˘roãí na‰eho mûsta. V MKD byl uspoﬁádán slavnostní koncert ãlenÛ opery Národního divadla. âetní
mûlniãtí obãané, úãastníci slavnostního veãera, zﬁetelnû vyjadﬁovali své dojmy a pocity uspokojení. Bylo snadné pochopit vyznání BoÏeny Nûmcové o tom, Ïe „hudba je
sladká, líbezná mluva, kaÏdému srdci srozumitelná.“
DÛvod k uspoﬁádání dne‰ního koncertu
je znám. Uplynulo 130 let od doby, kdy
v na‰em mûstû poprvé zaznûly tóny árií ze
Smetanovy „Prodané nevûsty“. Co asi pﬁivedlo na‰e pﬁedchÛdce k tûmto kulturním
aktivitám? Zﬁejmû poznali, Ïe Bedﬁich
Smetana pﬁedstavuje svou programovou
pﬁedstavou ãeské opery cosi v˘znamného, co
z opery ãiní hlavní nástroj k povznesení ãeské hudby, literatury i v˘tvarného umûní; Ïe
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Karel ·kréta
Svat˘ Vavﬁinec, hlavní oltáﬁ kostela sv. Vavﬁince
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se z ní stává v oné dobû takﬁka nejdÛleÏitûj‰í ãinitel kulturního v˘voje vÛbec. Smetana
spatﬁoval v opeﬁe mimoﬁádnû dÛleÏit˘ prostﬁedek posilování národního sebevûdomí,
kter˘ mûl navenek, pﬁed cizinou, reprezentovat tvoﬁivé schopnosti národa. Z toho vyvodil jak její aktuální umûlecké úkoly, tak
spoleãenské poslání. PﬁipomeÀme si jen sled
jeho nejznámûj‰ích dûl: Braniboﬁi v âechách, Prodaná nevûsta, Dalibor, Libu‰e,
Dvû vdovy, âeské tance, cyklus Má vlast,
Hubiãka, Tajemství, âertova stûna. Pﬁi tom
âeské tance, ãásteãnû cyklus Má vlast a poslední tﬁi opery tvoﬁil v dobû, kdy jiÏ zcela
ztratil sluch. Rozsáhlé dílo vznikalo v ãasovém rozmezí let 1863 – 1882. Nevlídn˘
osud mu umoÏnil zaãít tuto práci aÏ jako
ãlovûku témûﬁ ãtyﬁicetiletému. ZaslouÏen˘ch
poct se mu dostalo s velk˘m zpoÏdûním.
V r. 1876 pﬁi premiéﬁe Hubiãky, v r. 1882
pﬁi sté repríze Prodané nevûsty, pﬁi souborném provedení Mé vlasti v r. 1882 a pﬁi
dvojím otevﬁení Národního divadla
v r. 1881 a 1883, kdy zaznûla Libu‰e. Rok
nato jiÏ umírá.
Zatímco ochotnické divadlo na Mûlníce
zaãíná, za podpory Jana Franti‰ka rytíﬁe
z Neuberku, pÛsobit od bﬁezna 1833
(v hostinci Vincence Hoffmanna ve
Svatováclavské ulici), tak Zpûváck˘ spolek
nabízí svÛj nejv˘znamnûj‰í kulturní v˘kon
ve dnech 4. a 18. dubna 1875, tj. pﬁed
130 lety v domû U Zlatého hroznu, v sále
u VykysalÛ. Prodaná nevûsta mûla velk˘
úspûch a doãkala se vysokého ocenûní a po-

chvaly i u kritiky v praÏsk˘ch listech.
Vrchol obrozeneckého snaÏení se projevil
i u nás. V r. 1884 Zpûváck˘ spolek uspoﬁádal
koncert ze skladeb B. Smetany na oslavu jeho 60. narozenin. Ale i pozdûj‰í kulturní
aktivity mûlnick˘ch hudebníkÛ a divadelníkÛ byly povzbuzující. V r. 1914 uspoﬁádán
„SmetanÛv koncert“ k 30. v˘roãí jeho smrti;
v r. 1922 byla hrána Pûvecko-hudebním
spolkem spolu s ãleny Vojana Prodaná nevûsta v hoﬁínském parku, a to tﬁikrát s velk˘m úspûchem. V r. 1928 Mûlník hostil âeskou filharmonii, kdy za ﬁízení Václava
Talicha byla provedena Má vlast.
Mûlnick˘ hﬁbitov je místem posledního
odpoãinku dvou hudebních velikánÛ. Na
prosté desce ãteme jména: Jaroslav
Krombholc a Maria Tauberová. Jejich vynikající interpretace Smetanov˘ch dûl
(Dalibora, Libu‰e, Prodané nevûsty, Dvou
vdov, Hubiãky a Mé vlasti) stala se více neÏ
dÛstojnou oslavou Smetanova génia.
VáÏení pﬁátelé, dne‰ní koncert má pﬁipomenout nejen ono 130. v˘roãí zdej‰ích
kulturních snah a zu‰lechÈujících aktivit
mûlnick˘ch obãanÛ. Bylo by skvûlé nalezlali by i souãasná doba své „nové obrozenecké“ období, pomohla-li by zjasÀovat tak
ãasto zasmu‰ilou tváﬁ dne‰ního svûta, vlévat sílu a nadûji do lidsk˘ch srdcí.
VáÏená paní BoÏeno Nûmcová, pochopíli opravdovû souãasník Va‰e slova „hudba
je sladká, líbezná mluva, kaÏdému srdci
srozumitelná“ a ztotoÏní-li se s nimi, bude
to dobrá zpráva pro nás pro v‰echny.

MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

ob asník_kveten

9.6.2005 8:14

Stránka 17

knûzi jiÏ dﬁíve peãoval, a místo toho,
aby tento „církevní poklad“ vydal císaﬁi, rozdal cennosti chud˘m. Pﬁed císaﬁsk˘m palácem pak shromáÏdil vûﬁící v ãele s mrzáky a ukázal je císaﬁi
jako nejvût‰í poklad církve. Za to byl
posléze biãován a upálen na Ïelezném ro‰tu, kter˘ se stal jeho atributem (10. srpna 258).
Na obraze nicménû vidíme v umûní
málo bûÏnou scénu, která postrádá atributy typické pro sv. Vavﬁince. Mlad˘
svûtec v bílé albû a ãervené ‰tole nebo
dalmatice je obklopen davem vûﬁících,
zejména starcÛ, Ïen a dûtí, o které se jako jáhen staral. Odehrává se zde zﬁejmû
navrácení zraku nemocnému ﬁímskému vojákovi nebo jeho léãení, mohlo
by se pﬁípadnû jednat i o kﬁest. V pozadí mÛÏeme tu‰it vûzení, kde je vidût
vztyãenou postavu, snad papeÏe, a ohni‰tû. V˘jev souzní s hlavním posláním
ﬁádu augustiniánÛ, kter˘m je duchovní
správa, a ãiny sv. Vavﬁince poukazují na
vzdání se bohatství a následování chudého Spasitele, jak je vyznává tento
Ïebrav˘ ﬁád.
Archivní pramen o datu vzniku obrazu, jak byl publikován Pavlem
Zahradníkem ve zmínûném sborníku,
je dÛleÏit˘m a nov˘m svûdectvím stejnû jako zde publikovan˘ koncept zápiskÛ sestaven˘ch po roce 1729, kter˘ také upozorÀuje na obraz z „ruky sl. malíﬁe p. Karla ·kréty“. Pﬁesto je tﬁeba dát tyto zprávy do souvislosti s jiÏ dﬁíve publikovan˘m názorem legendárního historika umûní Jaroslava Neumanna,
kter˘ se Karlem ·krétou do hloubky
zab˘val. Neumann upozornil na to, Ïe
obraz na hlavním oltáﬁi kostela
v P‰ovce je pravdûpodobnû dílem Karla
·kréty mlad‰ího (1646 – 1691). V tomto smyslu se o nûm vyjádﬁil jiÏ v katalogu z roku 1974, kde jej jen letmo pﬁipomnûl v souvislosti se ·krétovou odli‰nû komponovanou kresbou sv.
Vavﬁince z Národní galerie, která ukazuje právû dramatick˘ v˘jev pálení
Vavﬁince na Ïelezném ro‰tu.
Ve své novûj‰í knize ·krétové se potom Neumann blíÏe vûnoval právû
opominutému synovi Karla ·kréty.
Karel ·kréta ml. byl spolupracovníkem
a následovníkem svého otce. Jeho obrazy se od otcovy tvorby odli‰ují vût‰í
lyriãností, typikou hlav, zpÛsobem práce se ‰tûtcem, nûkdy ale také vût‰í schematiãností záhybÛ rouch nebo ponûkud klopotn˘mi davov˘mi scénami
s postavami drobnûj‰ího mûﬁítka a tûlesn˘ch proporcí. Nûkteré z jeho obrazÛ jsou jiÏ v duchu novû nastupujícího
v˘tvarného názoru ovlivnûny dramaMùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

Karel ·kréta
Svat˘ Vavﬁinec, hlavní oltáﬁ kostela sv. Vavﬁince v Mûlníku - P‰ovce, detail
foto: Petr Bare‰

tiãtûj‰ím temnosvitem. Mimo sv˘ch
prací v otcovû dílnû, kdy lze jejich podíl
velmi tûÏce rozeznat, a cestû do umûním proslulé Itálie vystudoval ·kréta
ml. práva, stal se úﬁedníkem a získal
hodnost rady Nejvy‰‰ího purkrabského
soudu, zemﬁel ale jiÏ ve vûku 45 let.
Mezi jeho známá díla patﬁí napﬁ. obraz
Zvûstování Pannû Marii z kostela sv.
Jindﬁicha na Novém Mûstû v Praze; dal‰í Zvûstování spolu s pûti obrazy
Mariánského cyklu mÛÏeme vidût v kostele sv. Havla na Novém Mûstû, v litomûﬁickém dómu se nachází jeho
Archandûl Rafael s mal˘m Tobiá‰em.
Národní galerie v Praze vlastní jeho obraz Uzdravení slepého Tobiá‰e dﬁíve pﬁipisovan˘ ·krétovi star‰ímu, v expozici
v klá‰teﬁe sv. Jiﬁí na PraÏském hradû je
vystaven pÛsobiv˘ citliv˘ obraz
Zvûstování P. Marii, kter˘ malovali otec
i syn dohromady.
S mûlnick˘m obrazem Sv. Vavﬁince
lze srovnat zejména Obûtování P. Marie
v mariánském kostele ve Staré
Boleslavi, kde oba malíﬁi opût spolupracovali a kter˘ vznikl zﬁejmû v roce
1674. Zajímav˘ je detail Ïenské tváﬁe
v ‰átku (skryta v davu), kter˘ je na
obou obrazech velmi podobn˘.
Neumann v pﬁípadû obrazu v Boleslavi
navrhuje, Ïe by se mohlo jednat
o umûlcovu Ïenu, resp. matku ·kréty
ml., a domnívá se, Ïe jsou zde zpodobeni také oba malíﬁi (·kréta st. zhruba ve
stﬁedu obrazu, tváﬁ vedle knûze, ·kréta
ml. z pohledu diváka po levû stranû
a pod ním paní ·krétová). Popudem
k takovéto interpretaci mu bylo to, Ïe
tyto tﬁi postavy na sebe upozorÀují vyhlíÏením z obrazu a Ïe jejich tváﬁe jsou
znaãnû netradiãní a mají portrétní ráz.

Anal˘za malíﬁského stylu mûlnického obrazu, kter˘ navíc Neumann znal
jako velmi ztemnûl˘ a takﬁka neãiteln˘,
nebyla ale jedin˘m dÛvodem, proã se
domníval, Ïe obraz namaloval ·kréta
mlad‰í. Urãil jej díky pozÛstalostnímu
inventáﬁi, kter˘ byl vyhotoven nedlouho po smrti umûlce, 3. záﬁí 1691. Velmi
peãlivû jsou v nûm sepisovány vûci nalezené v umûlcovû domû. Pod poloÏkou
ã. 153 byl zapsán „Velk˘ obraz, na
nûmÏ sv. ·tûpán od neb. pana starého
·kréty malovan˘, kter˘ v‰ak poru‰en˘
jest a náleÏel do klá‰tera na ·opku pod
Mûlníkem“. Pod následujícím ã. 154 se
nacházel: „V té velikosti t˘Ï obraz v novû kopírovan˘, kter˘ na místû téhoÏ na
·opku pﬁijíti má.“ Je tedy zﬁejmé, Ïe
syn maloval podle poniãeného obrazu
otcova stejnû velkou kopii, záhadou ale
zÛstává, jak mohl b˘t pÛvodní obraz po
tﬁiceti letech poniãen˘. Mohlo k tomu
snad dojít následkem nûjaké ne‰Èastné
události v kostele. Ze zprávy není ale
zﬁejmé, zda-li byla kopie zcela dokonãena (zdá se, Ïe spí‰e ne); a nûkdo tedy
musel obraz dokonãit alespoÀ nanesením závûreãn˘ch vrstev ochrann˘ch lazur. Tak by snad mohla b˘t vysvûtlena
zhor‰ená kvalita malby ve ztemnûlé
partii s vûzením, kam byl pozdûji domalován letící andílek, sÀat˘ v roce
2004 restaurátory.
Peãliv˘ ãtenáﬁ pﬁedchozích ﬁádkÛ si jistû uvûdomil, Ïe inventáﬁ hovoﬁí o obraze sv. ·tûpána a nikoliv sv. Vavﬁince.
K zámûnû Vavﬁince za ·tûpána mohlo
nicménû pro stejné obleãení dojít snadno, jak uvaÏuje i Neumann. Z archivního v˘zkumu p. Zahradníka ve sborníku
Mûlník - P‰ovka vypl˘vá sice, Ïe
v 17. století byly v kostele v hlavní lodi
17
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zﬁízeny celkem tﬁi oltáﬁe, pﬁiãemÏ na
jednom z vedlej‰ích byl obraz s tématem Kamenování sv. ·tûpána, ale v zápise
není, narozdíl od zkoumané malby na
hlavním oltáﬁi, uveden jako práce
·kréty. ·tûpán byl stejnû jako Vavﬁinec
jáhen a ãasto se vyskytují pospolu; po
objevení ·tûpánova hrobu v roce 415
byly jeho ostatky pﬁeneseny do ¤íma
a uloÏeny do hrobu ke sv. Vavﬁincovi;
podle legendy se Vavﬁinec pohnul
k jedné stranû, aby udûlal místo.
Uveden˘ zápis z inventáﬁe ukazuje,
Ïe vûc t˘kající se P‰ovky byla v dobû
smrti ·kréty ml. aktuální a Ïe prÛvodce
zapisující komise s ní byl obeznámen;
v inventáﬁi nenajdeme jinou tak podrobnou zprávu. Umûlec navíc zemﬁel
zﬁejmû neãekanû bûhem rozdûlané práce. Obraz tedy musel b˘t umístûn zpût
v P‰ovce po roce 1691. Zﬁejmû v první
tﬁetinû 18. století pak byl vyhotoven
nov˘ oltáﬁ, kter˘ je nyní na místû, a obraz se stûhoval znovu, aby byl vloÏen
do nového oltáﬁe. Zápis v inventáﬁi
a obraz sám je také základním dÛkazem
pro to, Ïe ·kréta ml. maloval rozmûrná
oltáﬁní plátna a nebyl pouh˘m kreslíﬁem grafick˘ch pﬁedloh nebo spolupracovníkem stárnoucího otce, za jakého
b˘val povaÏován. Pﬁes tento podrobnû
vyprávûn˘ pﬁíbûh je nicménû zﬁejmé,
Ïe mûlnick˘ v˘jev se sv. Vavﬁincem
nám pﬁes velk˘ pﬁíspûvek archivního
bádání a kunsthistorické intuice v‰echna svá tajemství je‰tû neodhalil.
PouÏitá literatura:
Petr Bare‰ – Jiﬁí Brodsk˘
Restaurování dvou obrazÛ z hlavního
oltáﬁe kostela sv. Vavﬁince v Mûlníku
- P‰ovce. In: Renata ·paãková (ed.),
Mûlník – P‰ovka
Mûlník 2004, s. 88 – 91.
Pavel Zahradník
Dûjiny klá‰tera obut˘ch augustiniánÛ
v P‰ovce u Mûlníka
Ibidem, s. 7 – 35 (zejména s. 21).
Jaromír Neumann
Karel ·kréta (1610 – 1674)
Praha 1974
(s. 204, ãk. 118 a obr. ã. 142).
Jaromír Neumann
·krétové
Praha 2000 (zejména s. 143 – 144).
Pp. Petr Bare‰ a Jiﬁí Brodsk˘, akademiãtí malíﬁi, kteﬁí restaurovali oltáﬁní
obraz kostela sv. Vavﬁince, se neztotoÏÀují s názorem na autorství Karla
·kréty ml.
18

NÁSTùNNÉ MALBY
Jana Ezechiela VodÀanského
v kostele sv. Vavﬁince v P‰ovce u Mûlníka
Martin Mádl, Ústav dûjin umûní AV âR
Niãivá povodeÀ, která v roce 2002 tragicky postihla ﬁadu obcí âeské republiky,
zpÛsobila závaÏné ‰kody také v prostorách b˘valého klá‰tera augustiniánÛ-eremitÛ
v P‰ovce u Mûlníka, situovaného nedaleko labského bﬁehu. Jedinû obûtav˘m úsilím
a vstﬁícností ﬁady institucí a podnikÛ, i díky osobnímu nasazení, pochopení
a citlivému postoji jednotlivcÛ, mezi nimiÏ je tﬁeba jmenovat duchovního správce
¤ímskokatolické farnosti Mûlník - P‰ovka P. Jana Juchu, MS, se bûhem pouh˘ch
dvou let podaﬁilo vzácné duchovní a kulturní stﬁedisko rehabilitovat. Bûhem obnovy
klá‰terního kostela sv. Vavﬁince a restaurování jeho umûleckého zaﬁízení navíc do‰lo
k nûkolika zajímav˘m objevÛm.1) Tímto drobn˘m pﬁíspûvkem si dovolujeme doplnit
poznatky k jeho barokní v˘zdobû.
Dne‰ní podoba kostela sv.
Vavﬁince pﬁi b˘valém klá‰teﬁe augustiniánÛ – poustevníkÛ v P‰ovce
je, podobnû jako u celé ﬁady dal‰ích
stﬁedovûk˘ch chrámov˘ch staveb,
urãena barokní adaptací pÛvodní
stﬁedovûké architektury. Chrám si
svou základní dispozicí a sv˘m zaklenutím v presbytáﬁi pﬁes pozdûj‰í
úpravy uchoval v mnohém ranû gotick˘ ráz, kter˘ získal pﬁi zbudování
po polovinû 13. století. Podstatn˘m
zpÛsobem se v‰ak do jeho architektury otiskla pozdnû barokní úprava,
jejímiÏ nejv˘raznûj‰ími v˘sledky
jsou nová kasulová okna a vestavba
varhanní kruchty. Kolem poloviny
18. století získal kostel také podstatnou ãást svého mobiliáﬁe.2)
Pﬁi nedávném restaurování kostela byly po odstavení dvou boãních
oltáﬁÛ v chrámové lodi objeveny torzálnû dochované barokní nástûnné
malby, které pﬁedstavují dva iluzivní
oltáﬁe, malované freskovou technikou.3) Malovaná oltáﬁní architektura
(stupÀovité portály s rozeklan˘mi
archivoltami, které jsou vyná‰eny
tordovan˘mi dﬁíky) rámuje na stûnû
malované oltáﬁní retábly. Na epi‰tolní stranû lodi je proveden obraz
UkﬁiÏovaného Krista se sv. Máﬁí
Magdalénou kleãící u paty kﬁíÏe. Na
stranû evangelijní se na stûnû nachází obraz sv. Jana Nepomuckého rozjímajícího nad otevﬁenou knihou
a krucifixem. âesk˘ patron levicí
ukazuje na dvojici andílkÛ, z nichÏ
jeden pﬁidrÏuje kartu‰i s ãesk˘m
zemsk˘m znakem, druh˘ pak ukazovákem na ústech pﬁipomíná svûtcovu legendární mlãenlivost pﬁi za-

chování zpovûdního tajemství. V pozadí spatﬁujeme svûtcovo svrÏení do
Vltavy z pilíﬁe Karlova mostu.
Nejspolehlivûj‰ími doklady autorství a datace barokních maleb b˘vají
pÛvodní malíﬁské signatury, pﬁípadnû archivnû dochované písemné
zprávy, napﬁ. smlouvy nebo úãty.
Jejich zachování v‰ak není Ïádnou
samozﬁejmostí a právû k malbám ze
P‰ovky nám takové doklady chybí.
Lze snad jen uvaÏovat o tom, Ïe barokní malíﬁská v˘zdoba, z níÏ se nám
do dne‰ní doby zachovalo jen malé
torzo, snad vznikla za pﬁevora
Augustina Maffaye, kter˘ stál v ãele
konventu v letech 1744 – 1754
a kter˘ zde rozvinul rozsáhlej‰í stavební aktivity.4) V pﬁípadû nástûnn˘ch maleb z kostela sv. Vavﬁince je
v‰ak moÏné uãinit pokus o bliÏ‰í autorské urãení je‰tû rozborem malíﬁského projevu.
Typ iluzivnû malované oltáﬁní architektury, která pﬁedstavovala charakteristick˘, divadelnû efektní projev barokní vizuální kultury (její
tvorba pﬁitom byla ekonomicky ménû nároãná neÏ trojrozmûrná architektura v draÏ‰ích a obtíÏnûji zpracovateln˘ch materiálech, jak˘mi bylo
dﬁevo, nebo umûl˘ ãi dokonce prav˘
mramor) se ve stﬁední Evropû ‰íﬁil
od poãátku 18. století vlivem praktického i teoretického pﬁíkladu v˘znamného italského jezuitského
malíﬁe a architekta Andrey Pozza.
Na jeho dílo pﬁímo navázali dal‰í
umûlci spjatí s ﬁádem Tovary‰stva
JeÏí‰ova. V âechách to byl zejména
Jan Hiebl a pozdûji pak bratﬁi
Kramolínové. Iluzivnû malovanou
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oltáﬁní architekturu v‰ak známe mimo jiné také od západoãeského malíﬁe Franti‰ka Julia Luxe.5) Jednalo se
tedy o druh v˘zdoby, která byla
v ãesk˘ch zemích v prÛbûhu 18. století dosti ãastá. Îádnému z právû
jmenovan˘ch umûlcÛ pﬁitom malby
v P‰ovce pﬁipsat nelze, pﬁestoÏe napﬁ. podstatnû vût‰ímu Hieblovu oltáﬁi z jezuitského chrámu v Klatovech
z roku 1716 se malované oltáﬁe z augustiniánského kostela sv˘m tvarem
vcelku blíÏí.
Ani ikonografie a základní kompozice nástûnn˘ch obrazÛ, které jsou
malovan˘mi oltáﬁními architekturami lemovány, nebudou pro urãení
autorství dostateãnû spolehliv˘m vodítkem. Námûty obou totiÏ patﬁí v baroku k tûm nejbûÏnûj‰ím a ani jejich
kompoziãní inscenaãní zpracování,
které je ostatnû velmi jednoduché,
v zásadû nepatﬁí k invenãním.
Chceme-li v urãování maleb postoupit dále, musíme si v‰ímat spí‰e
takov˘ch detailÛ, jak˘mi jsou umûlcova práce s barvou, traktování jednotliv˘ch postav a zpÛsob podání tûlesn˘ch partií, jak˘mi jsou ruce, oãi,
nos, ústa, u‰i apod. Jak bylo jiÏ dﬁíve
rozpoznáno, v˘tvarné zpracování
právû tûchto detailÛ patﬁí ke kritick˘m a nejnároãnûj‰ím a kaÏd˘ umûlec je obvykle uchopil ponûkud odli‰n˘m zpÛsobem. Tento zpÛsob si malíﬁ zpravidla osvojil jiÏ v poãátku své
tvorby a neopou‰tûl jej v prÛbûhu celého svého Ïivota. Gesta, jimiÏ umûlec uvedené detaily zobrazoval, pak
pﬁedstavují jakési prÛkazné znaky
individuální tvorby, které lze rozli‰ovat tak jako lze odli‰it rukopis rÛzn˘ch pisatelÛ.
K tomu, abychom v anonymní
malbû rozpoznaly na základû malíﬁského rukopisu konkrétního umûlce, je v‰ak tﬁeba pomûrnû velké
mnoÏství srovnávacího materiálu
i jistou dávku ‰tûstí, abychom nalezly malby pﬁíbuzné a navíc takové,
u nichÏ lze autorství urãit lépe.
V pﬁípadû maleb ze P‰ovky se to podaﬁilo díky provádûné podrobné fotodokumentaci nástûnn˘ch maleb
v Praze a v jejím okolí.6) Teprve nedávno byl rozpoznán stejn˘ autor
nástropních maleb v kostele sv.
Ignáce pﬁi b˘valé jezuitské koleji na
praÏském Novém Mûstû, v kﬁiÏovnickém
kostele
Nanebevzetí
P. Marie a sv. Moﬁice v ¤evnicích
a kapli Nejsvûtûj‰í Trojice v kﬁiÏovnické rezidenci v ëáblicích. Ve
v‰ech jmenovan˘ch pﬁípadech se
MùLNICK¯ OBâASNÍK • kvûten 2005

malby shodují plo‰n˘m kladením
pastelov˘ch barev, vícenásobn˘m
opakováním nûkolika figurálních
typÛ, zpÛsobem podání drapérií
a zejména pak schematicky vyjádﬁen˘mi tûlesn˘mi partiemi.7) Tûmto
malbám se pak podstatn˘m zpÛsobem blíÏí nástûnné obrazy z P‰ovky:
pﬁíbuzné typy k tváﬁi sv. Jana
Nepomuckého nalezneme v boãních
kaplích u sv. Ignáce i na obraze sv.
Václava nad kruchtou v ìáblické
kapli; tváﬁ, naklonûní hlavy a odûv
Máﬁí Magdalény je blízk˘ postavám
na nástropní malbû s námûtem
Nalezení sv. KﬁíÏe v ¤evnicích; andílci blízcí dvûma andílkÛm u nohou sv. Jana Nepomuckého se vyskytují jak v chrámu sv. Ignáce, tak
v kostele ﬁevnickém atd. V‰echny
tyto malby jsou si podobné také jednodu‰e ﬁe‰en˘m, pastelov˘m koloritem (popelavû ‰ed˘ inkarnát umuãeného Kristova tûla na kﬁíÏi je
ostatnû blízk˘ morbidnímu pojetí
povraÏdûn˘ch pﬁíslu‰níkÛ thébské
legie v ﬁevnickém kostele).
Autora v˘‰e uveden˘ch maleb bylo moÏné urãit zprvu jen hypoteticky, neboÈ Ïádná z nich není signovaná a dal‰í pﬁímé dÛkazy o jejich autorství také chybûly. Autor maleb
v‰ak zaãal b˘t hledán v osobû praÏského malíﬁe Jana Ezechiela
VodÀanského (1673 – 1758), kter˘
je archivnû doloÏen ve sluÏbách jezuitÛ i kﬁiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou, i kdyÏ v souvislosti s jin˘mi zakázkami, jejichÏ v˘sledky se nám
nedochovaly. Jinou, byÈ nepﬁímou
indicií VodÀanského autorství je archaiãnost jeho malíﬁského projevu.
PﬁestoÏe uvedené malby vznikly kolem poloviny 18. století, jsou v˘tvarnû blízké projevu konce století
pﬁedchozího. Malby v kostele sv.
Ignáce byly dokonce v odborné literatuﬁe doposud kladeny do 17. století a teprve v rámci nedávno publikovaného archivního prÛzkumu
bylo moÏné jejich vznik poloÏit do
roku 1741.8) Vysvûtlení je jednoduché: VodÀansk˘, kter˘ prokazatelnû
pracoval i ve svém znaãnû vysokém
vûku, se uãil malovat v 80. a 90. letech 17. století a svÛj v˘tvarn˘ projev bûhem Ïivota pﬁíli‰ nemûnil.
Spolehlivûj‰í dÛkaz o VodÀanského
autorství uveden˘ch dûl se podaﬁilo
nalézt teprve zcela nedávno, v písemné pozÛstalosti jiného umûlce, Jana
Quirina Jahna (1739 – 1802). Jahn,
poslední pﬁedstaven˘ staromûstského malíﬁského cechu, byl vzdûla-

Jan Ezechiel VodÀansk˘: Sv. Jan Nepomuck˘
(detail nástûnné malby), kostel sv. Vavﬁince
v Mûlníku – P‰ovce
foto: Jiﬁí âermák

Jan Ezechiel VodÀansk˘: Zasnoubení Anny
s Jáchymem (detail nástropní malby), kostel sv.
Ignáce na Novém Mûstû, kaple sv. Aloisia
z Gonzagy, 1741
foto: Martin Mádl

n˘m umûlcem, kter˘ cel˘ Ïivot sbíral materiály k biografiím ãesk˘ch
i zahraniãních umûlcÛ a zab˘val se
také umûleckou topografií Prahy.
V archivu Národní galerie v Praze,
kde se dnes nachází Jahnova pozÛstalost, nalezneme také struãné,
tuÏkou zbûÏnû naãrtnuté popisy v˘zdoby nûkolika praÏsk˘ch kostelÛ mimo jin˘ch také sv. Ignáce. Zde je
za autora nástropních maleb jasnû
urãen VodÀansk˘ (s v˘jimkou kaple
sv. Borgiá‰e, kterou maloval v roce
1717 Jan Hiebl).9)
Malíﬁ Jan Ezechiel VodÀansk˘,
uãen˘ umûlec, od nûhoÏ se docho19
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valo rukopisné pojednání o farmaceutick˘ch pﬁípravcích, drah˘ch kamenech a zpÛsobech pﬁípravy barev, byl
v˘konn˘m a v‰estrann˘m umûlcem –
dekoratérem, kter˘ se mimo jiné vûnoval i tvorbû doãasn˘ch dekorací,
napﬁ. tûch, které zdobily svatovítskou
katedrálu v dobû kanonizace sv. Jana
Nepomuckého. Z jeho monumentální tvorby je známa pﬁedev‰ím v˘zdoba kapitulní knihovny v Mladotovû
domû na PraÏském hradû (ta je v‰ak
provedena technikou oleje na omítce, a tak se od fresek ve zmínûn˘ch
kostelech barevnou v˘stavbou obrazu a sv˘m celkov˘m v˘razem odli‰uje). Díky zji‰tûním, která byla uãinûna na Novém Mûstû, v ¤evnicích
a ëáblicích, i díky objevÛm maleb
v P‰ovce mÛÏeme dnes poznání o díle tohoto pozapomenutého praÏského umûlce podstatn˘m zpÛsobem
roz‰íﬁit.10)
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II/2, Praha 1989, s. 751 – 789 (778);
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