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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 krátko-

zrak˘ch cílÛ. Takto zahájil F. âernick˘ valnou

hromadu „nelhostejn˘ch“.

Poté se ujala slova I. Nûmcová, aby konstato-

vala, 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 ãin-

nost publikaãní (coÏ samo o sobû je v dne‰ní dobû

vûc finanãnû nejednoduchá) je pokladna v plusu.

TéÏ ãlenské pfiíspûvky na rok 2005 jsou ponechá-

ny ve stejné v˘‰i, a to 100 Kã pro dÛchodce a stu-

dující, 200 Kã pro ãleny pracující a 50 Kã zápisné

pro ãleny nové. 

Nyní bylo moÏno pfiikroãit k samotn˘m vol-

bám, a to nejprve urãením volební komise, kam

byly jednohlasnû zvoleny dámy J. Erbanová,

H. BaÀková a K. VaÀková. V kandidátce  na no-

vou 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 ozná-

mit sloÏení nové Rady spolku: I. Nûmcová

(39 hlasÛ), J. âermák (34 hlasy) a A. Líhová-

Legnerová (33 hlasy). Následnû probûhla volba

pfiedsedy a místopfiedsedy s tímto v˘sledkem:

pfiedsedkyní Rady spolku je I. Nûmcová, místo-

pfiedsedou 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 rozjed-

nan˘ch „hork˘ch“ otázek okolo situace s parko-

váním v ulici âertovské u kostela sv. Vavfiince (viz

texty Poznámky k parkování), ve Svatováclavské

ulici a na Vyhlídce. S tím vyvstala i potfieba zfií-

dit 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 sdruÏe-

ní Hudba-Divadlo-Poezie – pod vedením F. âer-

nického. Pro nejbliÏ‰í akce byly jmenovány koor-

dinátory: 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‰ova-

n˘ch v oblasti kultury, které by bylo moÏno vyu-

Ïít 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 mûsí-

ci 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, kte-

rou vyjádfiilo svÛj názor na zam˘‰lené roz‰ífiení

parkovi‰tû Na Vyhlídce nûkolik set obãanÛ mûsta. 

Valnou hromadu ukonãil pan F. âernick˘ po-

dûkováním ctûnému spolku za hojnou úãast

a pozváním na vernisáÏ fotografií J. âermáka do

Galerie ve vûÏi na 1. bfiezna 2005.

zapsala A. Líhová-Legnerová

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

VALNÁ HROMADA
Mûlnického osvûtového a okra‰lovacího spolku 24. února 2005

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

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

SVATOTROJICKÁ

POUË
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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 ‰i-

rokou vefiejnost se zámûrem vytváfiet vztah k mí-

stu, kde Ïijeme a za které máme spoluzodpovûd-

nost. Spolek chce ‰ífiit pochopení pro ochranu

historick˘ch památek jako jednoho ze zdrojÛ po-

znání minulosti a duchovního obohacení pfií-

tomnosti, 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 âernic-

k˘, 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 far-

nost 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 pozd-

nû 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 koste-

la 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 mûs-

ta Mûlníka pfii pfiíleÏitosti 730. v˘roãí mûs-

ta. 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 augustinián-

ského klá‰tera. Tato záleÏitost je‰tû není

uzavfiena, zástupci spolku se zúãastnili

dvakrát jednání na radnici i setkání obãa-

nÛ se starostou mûsta. Dosud nebylo do-

saÏeno 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 se-

verních âech, Lapis refugii – SdruÏení pro

kolínsk˘ zámek, Obãanské sdruÏení

Zahrada.

Renata ·paãková

ZPRÁVA O âINNOSTI 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 pro-

vedl registraci na finanãním úfiadû.

Na poãáteãní rozjezd ãinnosti spolek

získal pÛjãku 5 000 Kã a také nûkolik

sponzorsk˘ch darÛ (v˘roba razítek, zare-

gistrování a zaplacení internetové domé-

ny) od zakládajících ãlenÛ. Podle stanov

hlavní pfiíjem spolku tvofií ãlenské pfiís-

pûvky, 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 po-

fiádan˘ v rámci DnÛ evropského dûdictví

a s ním spojen˘ jarmark. V˘tûÏek z celé

akce (dobrovolné vstupné, prodej pohle-

dÛ vydan˘ch k této pfiíleÏitosti) ãinil

16 949,50 Kã. Po odeãtení zbytku nákla-

dÛ na v˘robu pohledÛ byl zÛstatek

(12 919,50 Kã) pfiedán Probo‰tství

Mûlník na náklady spojené s opravami

kostela sv. Petra a Pavla na Mûlníku.

Dal‰í akcí, jejímiÏ jsme byli spolupo-

fiadateli, byl koncert z cyklu Místa zná-

má 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 koste-

la sv. Vavfiince na P‰ovce a dva se zábûry

z vûÏe kostela sv. Petra a Pavla na

Mûlníku) a které se stále prÛbûÏnû pro-

dávají, byly jiÏ uhrazeny (5 950 Kã).

Ve‰keré dal‰í zisky z prodeje tûchto po-

hledÛ budou na základû rozhodnutí pfií-

pravného 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 ãi-

nil 3 198 Kã.

Ilona Nûmcová

FINANâNÍ ZPRÁVA za rok 2004
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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 to-
nul v zeleni. Napfiíklad od Karlova námûs-
tí 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 cent-
ra 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 sa-
dy, 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 mûs-
ta. Argumentem tohoto absurdního roz-
hodnutí je „oÏivení cestovního ruchu
a rozvoje podnikatelsk˘ch aktivit v na‰em
mûstû“. Tak díky tomu zmizí jedna z nej-
star‰ích mûlnick˘ch zelení, ubude nám
pfiíleÏitosti mít si kde posedût a pokochat
se  kouzelnou vyhlídkou na soutok, ho-
fiínsk˘ park a panoráma hory ¤íp. A na-
proti tomu se zv˘‰í jiÏ tak velk˘ dopravní
ruch, pfiibude hluku a otravování ovzdu‰í.
Zatímco v jin˘ch mûstech se snaÏí co nej-
více 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 vozi-
del do Svatováclavské ulice, která slouÏila
jiÏ za minulého reÏimu jako pû‰í zóna.

Pfiitom není nutné za kaÏdou cenu par-
kovat 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 par-
kovi‰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 sebe-
men‰í zelené místo je proto stále dÛleÏi-
tûj‰í a musíme si ho chránit. âlovûk by si
tak mûl koneãnû uvûdomit, Ïe pro kousek
pohodlí si pod sebou fieÏe vûtev své vlast-
ní existence.

PhDr. Bedfiich Marjanko

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…“

První akcí, kde se vefiejnû pfiedstavil
Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek,
bylo 15. srpna 2004 znovuotevfiení koste-
la sv. Vavfiince v Mûlníku – P‰ovce, po‰ko-
zeného 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 vy-
budovalo hned u parãíku, snad jediné ve-
fiejné oázy klidu v této ãásti mûsta, parko-
vi‰tû. Proto jsme se zúãastnili jednání za-
stupitelstva mûsta 12. fiíjna 2004
a 19. dubna 2005, proto jsme psali panu
starostovi Mgr. M. Neumannovi, absolvo-
vali 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 po-
zváni na dvû jednání na mûlnickou radni-
ci. Zatím bez v˘sledku. Jsme svûdky necit-
livého 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 zúãast-
nûné – tedy obyvatele P‰ovky, ¤ímskoka-
tolickou farnost Mûlník – P‰ovka, památ-

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 dohodnu-
to, Ïe budou zpracovány návrhy fie‰ení,
které budou pfiedloÏeny k rozhodnutí za-
stupitelstvu 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

Kauza parkovi‰tû v âertovské ulici na P‰ovce u kostela sv. Vavfiince

âertovská ulice, ãervenec 2004
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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 posu-
zována podle zákona ã. 361/2000 Sb., o pro-
vozu 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. (sta-
vební zákon) ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Domníváme se, Ïe z dvoumûsíãního pozoro-

vání provedené zmûny vypl˘vá, Ïe se sice zlep‰i-
ly podmínky pro prÛjezd vozidel, av‰ak z hle-
diska bezpeãnosti chodcÛ je toto fie‰ení zcela ne-
vyhovující. Nadále trváme na tom, Ïe realizo-
vaná zmûna je krajnû necitlivá k prostfiedí kos-
tela sv. Vavfiince, resp. k areálu klá‰tera, jehoÏ
je kostel souãástí.

Na schÛzce s Vámi bylo navrhováno alter-
nativní kompromisní fie‰ení (zúÏení chodníku
a zachování podélného stání, pfiíp. zfiízení par-
kovacích míst dále v âertovské ulici, tj. nikoli
v bezprostfiední návaznosti na parãík u koste-
la), které v‰ak zatím nebylo akceptováno.

Závûrem nám dovolte citovat Va‰e úvodní
slova ze sborníku Mûlník – P‰ovka, kter˘ byl
vydán Mûstem Mûlník k ukonãení obnovy kos-
tela 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‰tûvo-
vat, aÈ jiÏ pfii církevních nebo kulturních udá-
lostech.“ Zcela se s Vámi ztotoÏÀujeme a vûfiíme,
Ïe je spoleãnû budeme naplÀovat.

Ing. Jifií Klaudy, CSc., PhDr. Ilona Nûmcová
28. prosince 2004

âertovská ulice, duben 2005

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 pa-
nelového 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 posí-
lí 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 au-
tomobilÛ, kterou je tak hojnû argumento-

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 roz-
poãtov˘ch prostfiedkÛ mûsta, ale z dotace
poskytnuté zfiejmû z fondÛ nûkteré z eu-
rounijních institucí. Cel˘ zámûr rady mûs-
ta 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 mûsí-
cích ãervenci a srpnu r. 2004. V ní vyjád-
fiilo 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˘ zá-
mûr pfiehodnocen a bylo zváÏeno, zda je
stavba skuteãnû ve vefiejném zájmu mûs-
ta. 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 uve-
denému 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 do-
tãené 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 pro-
jektové dokumentace i pfies své pfiedcho-
zí 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 takové-
ho parkovi‰tû do uvádûné lokality vÛbec
vhodné a smysluplné. V závûru roku se
vyjadfiovala a své pfiipomínky do územ-
ního fiízení vzná‰ela fiada dal‰ích úãast-
níkÛ fiízení, zejména vlastníkÛ nemovi-
tostí bezprostfiednû sousedících s parko-
vi‰tûm. Jejich pfiipomínky ke stavbû byly
vesmûs kritické, kaÏd˘ z nich argumen-
toval více ãi ménû v tûch intencích, v ja-
k˘ch se nesla jiÏ zmínûná petice a v ja-
k˘ch prezentovali své názory ohlednû
této vûci ãlenové  petiãního v˘boru.

Setkání starosty mûsta s obãany
9. prosince 2004

Zaãátkem mûsíce prosince 2004 pro-
bûhlo 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 zá-
stupcÛ mûsta, vãetnû pana ¤ízka jako
vedoucího dopravní komise mûsta,
vzbuzovaly ve tváfiích pfiítomn˘ch disku-
térÛ z fiad obãanÛ úsmûv a nevûfiícné
kroucení hlavou. 

Jednání vedení mûsta 
se ãleny petiãního v˘boru

Za pozitivní v˘sledek uvedeného setká-
ní 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 par-
kovi‰tû a za pfiítomnosti nûkolika pracovní-
kÛ mûstského úfiadu a ãlenÛ rady se poku-
sí vzájemnû si objasnit zásadní stanoviska
obou stran a dospût ke kompromisnímu
fie‰ení. K uvedené schÛzce skuteãnû zaãát-
kem ledna 2005 do‰lo a pan starosta na ní
pfiislíbil, Ïe celou záleÏitost opûtovnû je‰tû
pfied vydáním územního rozhodnutí pro-
jedná rada mûsta a Ïe o v˘sledku jejího ro-
kování 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 zdravot-
ním problémÛm pana starosty bude celá
vûc s ohledem na jeho momentální nepfií-
tomnost opût  projednávána kolem polovi-
ny 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 nepo-
chopiteln˘ch osobních ambicí a zcestn˘ch
názorÛ. 

Územní rozhodnutí
„Vystfiízlivûní“ petiãního v˘boru i ostat-

ních 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 úfia-
dem), kter˘m bylo povoleno umístûní
stavby parkovi‰tû Na Vyhlídce. Stavební
úfiad „vyhovûl“ námitkám úãastníkÛ tak,
Ïe z pÛvodního zámûru, aby na parko-
vi‰ti bylo stání pro 7 autobusÛ, bude
parkovi‰tû mít „pouze“ stání pro autobu-
sy ãtyfii. Podstata námitek v‰ech úãastní-
kÛ 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 ce-
lá). I pfies deklarovanou snahu pana sta-
rosty 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 roz-
hodnutí 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 nûkoli-
ka 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 jednotli-
v˘ch úãastníkÛ, protoÏe v nejobecnûj‰í
rovinû není podle zavedené praxe dÛvo-
du umístûní stavby nepovolit, jestliÏe je
taková stavba v souladu se schválen˘m
územním plánem. Toto hledisko není ji-
stû hlediskem jedin˘m, nicménû pod-
statn˘m. Je ale nutno konstatovat, Ïe
ani územní plán není nepfiekonatelné
dogma a není absolutní hodnotou, kte-
rou 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 do-
by aÏ do minulého roku objektivní, ne-
zbytná 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 par-
kovi‰tû - obraznû fieãeno - ani korunu.
Dal‰í „vûcné“ argumenty svûdãící pro rea-
lizaci 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 je-
ho radním, kdyÏ celou vûc má ve své plné
kompetenci uÏ jen stavební úfiad. Omyl! Je
to právû samo Mûsto Mûlník, nikoli sta-
vební úfiad, kdo podal návrh na zahájení
územního fiízení a kdo má také nezadatel-
nou moc vzít takov˘ návrh bez dal‰ího
zpût. Rada mûsta tedy není bez odpovûd-
nosti ani bez moÏnosti do probíhajícího fií-
zení jako jeho navrhovatel zasahovat ãi ho
dokonce dovést k zastavení. Ani po vydání
územního rozhodnutí není bez dal‰ího po-
vinností mûsta poÏádat o vydání stavební-
ho povolení a stavbu realizovat. I nadále
proto zÛstává vûcí obãanÛ, aby na své rad-
ní a zastupitele pÛsobili a pokraãovali ve
vefiejné diskusi o uvedeném problému.

Druh˘m poznatkem je, Ïe mûsto
Mûlník, jak ostatnû vefiejnû pfiiznal po-
ãátkem kvûtna 2005 ãlen rady mûsta pan
¤ízek jako odpovûdná osoba, nemá Ïád-
nou koncepci fie‰ení dopravní situace
a parkování v centru Mûlníka, neexistu-
jí Ïádná pravidla, v˘hledy ani dlouhodo-
bé cíle a varianty jejich fie‰ení. Otázka
potom zní: fie‰í v‰echny problémy mûsta
skuteãnû odborníci? Pokud si zfiejmû „vá-
Ïen˘“ podnikatelsk˘ subjekt poÏádá
o udûlení v˘jimky a zfiízení vyhrazeného
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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 usmys-
lí, Ïe si zfiídí parkovi‰tû ãásteãnû na cizím
pozemku, pak tomu není schopen zabrá-
nit ani mûstsk˘ úfiedník, natoÏ sám vlast-
ník dotãeného pozemku, na jehoÏ stano-
visko k vybudování parkovi‰tû nikdo ne-
ãekal (kauza parkovi‰tû v âertovské ulici
u kostela sv. Vavfiince na P‰ovce). To jsou
konkrétní v˘sledky práce konkrétních vo-
len˘ch pfiedstavitelÛ mûsta! Není to jen
neschopnost systémové práce a neúcta
k zákonu a právÛm ostatních obãanÛ
a právnick˘ch osob, ale rovnûÏ neschop-
nost ãi neochota reflexe jejich názorÛ
a oprávnûn˘ch potfieb, neschopnost v fia-
dû pfiípadÛ odli‰it zájmy soukromé od zá-
jmÛ vefiejn˘ch, stejnû jako neodbornost
jdoucí ruku v ruce s neúctou k historic-
k˘m hodnotám na‰eho mûsta a jeho kul-
turnímu dûdictví. Jak jinak si totiÏ vysvût-
lit, Ïe mûstská rada hodlá zmûnit ve vyas-
faltovanou plochu jedineãné místo v cent-
ru 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 zá-
jem o vûci vefiejné, jakkoli se konkrétní
záleÏitost mÛÏe zdát b˘t vûcí daleké bu-
doucnosti nebo relativnû malé skupiny
obãanÛ na‰eho mûsta. Souãástí na‰eho zá-
jmu by se mûla stát vefiejná kontrola vole-
n˘ch zástupcÛ a v˘konného aparátu, hod-
nocení 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‰e-
ní dopravní situace a parkování v centru
mûsta.“ Tzn., Ïe je ãinûna fiada dílãích ne-
systémov˘ch rozhodnutí, a to bez schopnos-
ti posuzovat vûc v ‰ir‰ích souvislostech (z ví-
ce hledisek). Proto mohlo vzniknout parko-
vi‰tû u kostela sv. Vavfiince v âertovské uli-
ci, proto na Mûlníku de facto neexistuje pû-
‰í zóna (Svatováclavskou ulicí se nûkdy „ne-
dá projít“ a kfiíÏe vyznaãující parkovací mís-
ta zde, na pû‰í zónû, asi nemají nikde jinde
obdobu). Proto se mohl objevit nápad na vy-
budování parkovacích míst na jedné stranû
PraÏské ulice, vãetnû úvahy o likvidaci
vzrostl˘ch bfiíz (zaznûlo na vefiejném zase-
dání 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 vy-
louãit. Na druhou stranu má historické cent-
rum urãitá specifika a omezení vypl˘vající
z jeho utváfiení od stfiedovûku, coÏ jsou sku-
teãnosti bez devastace nepfiekroãitelné.
Posouzení problému v‰ak patfií odborníkÛm,
ktefií budou fie‰it dopravu ve mûstû jako jed-
nu z mnoha souãástí Ïivota obyvatel mûsta
a s respektováním jeho hodnot.

Poznámka
pod ãarou

Druhé ãíslo t˘deníku TEP (11. kvûtna

2005) pfiineslo informace o setkání sta-

rosty mûsta s obãany v MKD 3. kvûtna

2005 pod názvem „Nestrann˘ divák

musel odejít“. Musel odejít poté, co

vyslechl poÏadavek, „Ïe v ulicích ko-

lem kulturního domu by mûl b˘t zákaz

parkování, aby vynikla jejich urbanis-

tická 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

v druhé polovinû 30. let 20. století bu-

dován.

Ulice 28. fiíjna smûfiuje na vchod MA-

SARYKOVA kulturního domu a osa je

zavr‰ena sochou prezidenta – osvobo-

ditele. Cel˘ koncept je oslavou vzniku

samostatného âeskoslovenska a jejího

zakladatele. Proto ten majestátní ná-

stupní prostor a vstup, proto majestát-

ní schodi‰tû k Makovského so‰e TGM,

které prochází pomysln˘m „vítûzn˘m

obloukem“. 

Parkovat se tedy nemá dle na‰eho ná-

zoru na plo‰e pfied kulturním domem,

ov‰em parkování ve v‰ech ulicích ko-

lem nûj nic nebrání. 

Mylná informace v‰ak poznamenala

celé vyznûní pfiíspûvku. V nûm také za-

znûlo, Ïe na setkání vystupovali ãleno-

vé MOOS, pod fotografií bylo uvede-

no: „Mluví v‰ak za vût‰inu obãanÛ?“

K tomu dodáváme, Ïe zdaleka ne v‰ich-

ni 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

V˘hled dal‰í ãinnosti
29. ãerven vydání pohlednic kostela sv. Petra a Pavla

9. záfií DNY EVROPSKÉHO DùDICTVÍ

podzim MÍSTA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ, dva koncerty s prÛvodním slovem

24. listopad SETKÁNÍ IV, tentokrát s Karlem âapkem (HDP)

prosinec spolkové setkání v dobû adventní, spojené s promítáním filmu

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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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 informo-
vanost o jin˘ch kulturách“ a vést tak ke
vzájemnému respektování se. V âeské re-
publice 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 ob-
jekty a jejich náv‰tûvníci mohou vi-
dût 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 po-
mocníkÛ, sv. Ludmily a sv. Vavfiince.
Zatímco kostel pfii b˘valém augusti-
niánském klá‰tefie na P‰ovce pfiedsta-
vuje 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 vefiej-
nost vidûla ráda trvale pfiístupnou,
av‰ak její technick˘ stav toto neu-
moÏÀuje. MoÏnost vystoupat na její
ochoz a podívat se na svût z nadhledu
je tak zatím pouze v˘jimeãnou záleÏi-
tostí.

Tuto pfiíleÏitost mûli trpûliví zájem-
ci v dlouhé frontû právû 11. záfií
v rámci Dne pro vûÏ. Jeho dal‰ími

souãástmi byly Jarmark tradiãních fie-
mesel, na kter˘ bylo dobrovolné
vstupné v˘mûnou za mal˘ keramick˘
dárek pro ‰tûstí, v jiÏní lodi chrámu
byla umístûna v˘stava fotografií z vû-
Ïe, den zpfiíjemnili mladí hudebníci
(Rhiannon, TenSing Mûlník). Záro-
veÀ byly uvedeny do prodeje dvû no-
vé pohlednice se snímky z vûÏe. Na
zaãátek i konec akce nebylo tfieba mít
hodinky, v devût hodin z ochozu za-
hájili 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 pfií-
chod je dokladem zájmu o kulturní
dûdictví, jejich finanãní pfiíspûvky by-
ly 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‰lo-
vacímu spolku, kter˘ vydal dvû po-
hlednice 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 pa-
mátky.

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, ¤ímsko-
katolická farnost - Probo‰tství Mûlník,
¤ímskokatolická farnost Mûlník -
P‰ovka, Mûsto Mûlník), a pfiedev‰ím
památky, jeÏ nás potfiebují.

Vystoupení TenSingu Mûlník 
foto: Jifií âermák

Zájemci o pohled z vûÏe 
foto: Jifií âermák

Z AKCÍ MùLNICKÉHO OSVùTOVÉHO A OKRA·LOVACÍHO SPOLKU

DEN PRO VùÎ
11. ZÁ¤Í 2004
DNY EVROPSKÉHO DùDICTVÍ V MùLNÍKU
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DEN MùLNICK¯CH PAMÁTEK
16. DUBNA 2005
V RÁMCI 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‰tûvní-
kÛm mûsta stále stejn˘ program. A tak
jsme vedle sakrálních památek sou-
stfiedili svou pozornost na stfiedovûké
opevnûní mûsta Mûlníka. I vzhledem
k oblibû vûÏí, k touze podívat se na
mûsto z nadhledu, jsme ke zpfiístupû-
n˘m památkám pfiidali v Den mûlnic-
k˘ch památek PraÏskou bránu
a Vodárenskou vûÏ, na níÏ mûla vût‰i-
na zájemcÛ moÏnost vystoupat popr-
vé. Ty také pfiedstavují nejviditelnûj‰í
pozÛstatky opevnûní, vytváfiejí zdale-
ka viditelnou siluetu mûsta, kde od
Vodárenské vûÏe je moÏné stoupat
k PraÏské bránû a dále je‰tû v˘‰e k vû-
Ïi kostela sv. Petra a Pavla. Tuto moÏ-
nost mûli v‰ichni, ktefií se na Den mûl-
nick˘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 bûÏ-
nû nepfiístupného (soukromé pozem-
ky). Zájemci dostávali materiál, kter˘
je provedl po zachovan˘ch zbytcích
opevnûní. Získali tak i pfiedstavu o ve-
likosti stfiedovûkého mûsta sevfieného
v hradbách a mohli ji konfrontovat
s jeho dne‰ní rozlohou.

Kdo byl je‰tû zvídavûj‰í, mohl pfii-
jmout pozvání do PraÏské brány, kde
byla v tento den otevfiena v patfie s ho-
dinov˘m strojem malá expozice
k opevnûní mûsta, jiÏ pfiipravili a nain-
stalovali 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 racionali-
zace 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,

aãkoliv na to hledíme. Uãí nás pozornûji
dívat se kolem sebe.

Obdobné zvlá‰tní pocity z novû objevo-
vaného vznikaly pfii ãetbû historick˘ch ãrt
Josefa Stáhlíka, fieditele mûlnického gym-
názia. Ten byl v‰eobecnû povaÏován témûfi
za  „veleknûze“ mûlnické historie. Zapalo-
val ‰tafetu touhy k nalézání nov˘ch po-
znatkÛ o na‰em kraji. Pfievzali ji mnozí
následovníci. Je tfieba uvést alespoÀ dvû
jména: Franti‰ek Pur‰ a Renata ·paãko-
vá. Prohlédneme-li si „Mûlnická zastave-
ní I“ a „Mûlnické poklady“ zjistíme, Ïe
kontinuita existuje. Jifií âermák a Aida
Legnerová tam ve sv˘ch pfiíspûvcích foto-
grafického a v˘tvarného umûní objevují
pfiekvapující krásy mûsta, elektrizující sílu
historie. Texty Franti‰ka Pur‰e a Renaty
·paãkové svou precizností dotváfiejí úpl-
nost 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 sá-
hla zas neblaze v jeho osudy – mûsto
chudlo a hynulo rok od roku. Konfiskací
statkÛ, stál˘m ubytováním vojska, vpá-
dem sask˘m (1631–32) i opûtovn˘mi in-
vazemi ‰védsk˘mi (1639–40, 1643,
1645–46) trpûlo neménû neÏ ranou moro-
vou (1679–80) a ãast˘mi poÏáry (1646,
1652, 1681, 1765). Ani hrÛz vojny sedmi-
leté (1756–63) a svízelÛ válek napoleon-
sk˘ch nezÛstalo u‰etfieno….“ Konec citá-
tu. 

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 nebezpe-
ãím?  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 sed-
mero smrteln˘ch hfiíchÛ (chcete-li nebezpe-
ãích) soudobé civilizace. Pojmenoval je tak-
to: Bohatství bez práce. PoÏitek bez svûdomí.
Znalosti bez charakteru. Obchod bez morál-
ky. Vûda bez lidskosti. NáboÏenství bez mi-
losrdenství. 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 brana-
mi ¤íma? ¤íká se, Ïe nebezpeãné jsou ne-

Parkánová ba‰ta v Jungmannov˘ch sadech, foto: Vladimír Legner
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MÍSTA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
aneb Hudebnû literární putování po v˘znamn˘ch 

kulturnû historick˘ch objektech Mûlnicka

dostatky, o kter˘ch nevíme, ale nejnebez-
peãnûj‰í jsou ty, na které jsme si zvykli.
PomÛÏe nám moudrost a zku‰enost histo-
rie 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 pra-
v˘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 sku-
teãnû propa‰oval. 

Jsme-li u toho pa‰ování a zároveÀ i na
konci slibovaného a nesplnûného krátké-
ho zahájení v˘stavy ãili vernisáÏe:
Omluvte prosím mou slibovou nespolehli-
vost, 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 ná-
v‰tûvníci dobrovolnû pfiispívali na
2. etapu opravy zvonice v areálu kos-
tela sv. Ludmily. 

Zvonice prochází opravou od minulé-
ho roku, a to po etapách, protoÏe ne-
ní k dispozici dostatek finanãních
prostfiedkÛ, aby celá akce mohla pro-
bûhnout najednou. Postupnû je vy-
mûÀována její ‰indelová krytina.
První etapa, v˘mûna ‰indelÛ na spod-
ním plá‰ti zvonice, probûhla jiÏ v ro-
ce 2004, druhá, v˘mûna krytiny na
stfie‰e, probûhne letos, a to díky pfiís-
pûvku Krajského úfiadu Stfiedo-
ãeského kraje, Mûsta Mûlník a v‰ech
dobrovoln˘ch dárcÛ. Ti v Den mûl-
nick˘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 vyko-
návají ãlenové spolku a studenti mûl-
nického gymnázia.

Dûkujeme v‰em, ktefií nám vy‰li
pfii pfiípravû Dne mûlnick˘ch pamá-
tek vstfiíc:
• Mûstu Mûlník za umoÏnûní nako-

pírovat materiály k jednotliv˘m
nav‰tûvovan˘m objektÛm; za po-
skytnutí finanãních prostfiedkÛ na
pofiízení materiálu pro expozici
v PraÏské bránû; za zhotovení

schÛdkÛ umoÏÀujících snadn˘ ná-
stup do Vodárenské vûÏe (nadále
budou pfii obdobn˘ch akcích vyuÏí-
vány)

• panu Janu Soukupovi za umoÏnûní
pfiístupu k ba‰tû v Jungmannov˘ch
sadech

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-

chuka (housle sólo) skladby
Mozartovy a Vivaldiho âtvero
roãních období, prÛvodní slovo
pfiednesli Ilona Nûmcová a Fran-
ti‰ek âernick˘ (HDP pfii MOOS).

Texty zpracovala Renata ·paãko-
vá. V Obãasníku je otiskujeme
v nezkrácené pÛvodní podobû, kte-
rá byla mûnûna z dÛvodu nutnosti
vytvofiit vyváÏen˘ celek hudby
a mluveného slova.

Vodárenská vûÏ vítá náv‰tûvníky
foto: Vladimír Legner

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. 
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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 moud-
rost 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 ma-
lá ãást Tvého stvofiení! Ty povzbuzuje‰ ãlo-
vûka, aby Tû s radostí chválil, neboÈ stvo-
fiil 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 círk-
ve, „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 ãlo-
vûku, 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 zalo-
Ïil komunitu bratfií, pro niÏ kolem ro-
ku 400, tehdy jiÏ jako biskup, pí‰e fie-
holi. V téÏe dobû uvefiejÀuje svá vy-
znání – 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 zalo-
Ïen ãi zaãal b˘t zakládán léta Pánû 1264
dvûma urozen˘mi rytífii Smilem z Cítova
a Pavlem z Lu‰tûnic, ktefií k nûmu pfiipo-

jili svÛj dûdiãn˘ majetek, totiÏ pole, pastvi-
ny, pfievozné na Labi a ml˘n, leÏící nad
potÛãkem P‰ovkou, zvlá‰tû v‰ak mu odevz-
dali 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 nechy-
bûlo mnoho a mohli jsme, slovy ar-
cheologa Petra Meduny, dnes jezdit
na P‰ovce po námûstí a nikoli po kru-
hovém 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˘ námûs-
tek v‰ak chtûl, aby poklad odevzdal.
A protoÏe pro Vavfiince byl nejvût‰ím
pokladem kfiesÈansk˘ lid, shromáÏdil
pfied císafisk˘m palácem 10. srpna ro-
ku 258 své vûfiící, v pfiedních fiadách
mrzáky a nemocné. Valerianus rea-
goval okamÏitû. Vavfiinec byl hnán na
pahorek Viminale, ze v‰ech stran bi-
ãován 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 augustiniá-
ni 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 roz-
hodnuto, Ïe hora má nadále patfiit
klá‰teru, kter˘ si na ní novû zfiídil vi-
nici.

Druh˘ spor, v roce 1402, se t˘kal
krãem a vûcí, které se prodávaly ko-
lem 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 vel-
kou událostí, která pfiitahovala pout-
níky i prosté náv‰tûvníky.

Husitské války znamenaly pro p‰o-
veck˘ klá‰ter, stejnû jako pro vût‰inu
ãesk˘ch klá‰terÛ, zánik, o nûmÏ v‰ak
nevíme nic urãitého. Klá‰terní komu-
nita pfiestala existovat ve chvíli, kdy
Mûlniãtí pfiijali husitsk˘ program,
ãtyfii praÏské artikuly, tedy na pfielo-
mu bfiezna a dubna roku 1421.

Po husitsk˘ch válkách byl klá‰ter
pomûrnû brzy obnoven, nepochybnû
existoval jiÏ v roce 1453. Období vze-
stupu 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 Micha-
lovice, která pozdûji s P‰ovkou sply-
nula. Za nûj Zdislav Berka z Dubé
a z Lipého na Mûlníce a Jablonném
obnovil kapli Nav‰tívení Panny
Marie, jeÏ mûla slouÏit jako místo po-
sledního odpoãinku berkovského ro-
du.

Dal‰í v˘znamnou osobností augus-
tiniánského fiádu, která v nûm zastá-
vala v˘znamné postavení, byl
Benignus Sichrovsk˘, v˘znamn˘ ba-
rokní teolog, autor knihy rozjímání
na základû spisÛ sv. Augustina, pfie-
kladatel - 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, pozname-
nané nejen událostmi tfiicetileté vál-
ky. JiÏ roku 1611 byl totiÏ klá‰ter vy-
drancován mûlnick˘mi odvedenci.
Klá‰terní pamûtní kniha cituje zprá-
vu pfievora Caribdia, kter˘ pusto‰ení
líãil následovnû: „Právû uplynulého ro-
ku 1611 dne 17. února byl klá‰ter sv.
Vavfiince, leÏící pod mûstem Mûlníkem,
nekfiesÈansky a stra‰nû ozbrojenou rukou
pfiepaden rÛznou nevázanou verbeÏí, kte-
rou mûsto poslalo k odvodu. Klá‰ter byl
obsazen, vyplundrován, v‰echno, co uvi-
dûli, rozbili, prastaré oltáfie rozsekali na
kusy, Nejsvûtûj‰í Svátost i se schránkou
odnesli a roztloukli, mnoho vzácn˘ch sva-
t˘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 kame-
ní slitovalo.“ Následující obnova dala
kostelu dnes pfievaÏující podobu.

Rozsáhlé stavební aktivity, a to
pfiedev‰ím obnova klá‰terních hospo-
dáfisk˘ch budov, jsou pozdûji spojeny
s pfievorem Augustinem Maffayem,
kter˘ stál v ãele klá‰tera v letech
1744 – 1754. Rok pfied jeho nástu-
pem 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 po-
pisuje 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 zpí-
vané ne‰pory. Vlastní slavnost zaãala aÏ
4. ãervna ranní m‰í v dûkanském kostele,
kterou slouÏil pfievor praÏského augusti-
niánského klá‰tera u sv. Katefiiny. O de-
váté 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 koste-
la v P‰ovce, kde mûl ãeské kázání mûlnic-
k˘ dûkan Václav Ko‰ín, zatímco pfied kos-
telem kázal pro nûmecké poutníky fiepín-
sk˘ faráfi Eliá‰ Havlata. Poté byla pfieãte-
na bula potvrzující zaloÏení arcibratr-
stva, bylo zvoleno jeho pfiedstavenstvo,
naãeÏ slouÏil slavnou m‰i staroboleslav-
sk˘ dûkan a asesor praÏské konzistofie
Jan Frick. Pak uÏ pfii‰lo jen poho‰tûní
a veãer slavnost uzavfiel ambroziánsk˘
hymnus.“

Arcibratrstvo Panny Marie Utû‰i-
telky bylo zru‰eno Josefem II., stejnû
jako roku 1795 samotn˘ klá‰ter.
Konvent zaãal b˘t vyuÏíván pro po-
tfieby 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 povod-
nû, vtrhla rvavû do kostela spodní vo-
da 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 spa-
dají do období rané gotiky, dne‰ní po-
dobu mu vtisklo pfiedev‰ím baroko.
Mnohé prvky jednotliv˘ch stavebních
etap byly po dlouhou dobu ukryty. AÏ
oprava plá‰tû kostela v roce 1996 pfii-
nesla objev velkého gotického okna ve
v˘chodním prÛãelí kostela, obnova po
povodni odhalila ranû gotické sedile
s vloÏenou mlad‰í ranû barokní úpra-
vou, dále renesanãní sanktuarium
a koneãnû v lodi byly objeveny pod
dfievûn˘mi oltáfii barokní iluzivní oltá-
fie 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, aby-
chom si uvûdomili pozapomenutou
augustiniánskou minulost kostela. Sv.
Augustin na nás shlíÏí na hlavním oltá-
fii, kter˘ doplÀují sochy sv. Fulgence
a sv. Tomá‰e z Villanovy. Nad sva-
tostánkem 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 blahosla-
ven˘ch v augustiniánském fiádu zvlá‰-
tû ctûn˘ch teprve na svÛj návrat ãeka-
jí, 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 ob-
ce P‰ovky stalo nezaslouÏenû po jejím
pfiipojení k tzv. Velkému Mûlníku v ro-
ce 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 po-
tfiebné, jako peníze, pokrm, nápoj, ‰at, pfií-
stfie‰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 nejmen‰í krÛpûjíãka,

ty jsi slunce okr‰lek,

já jeho malá jiskfiiãka,

ty jsi kvûtu sam˘ kvût,

já jsem jen pejfií polední,

rosy’s rosa, nov˘’s svût,

já pak bublínka veãerní.

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.

Já kvílení, bublání,

tys zpûv, zvuk, pûkné varhany,

touÏení, nafiíkání,

proníká‰ na v‰ecky strany.

Tys svûtlem, já temnosti,

já bláto, a tys ãistota,

tys milost, já tesknosti,

tys bezpeãnost, a já psota.

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 nabi-
tém rozpory, které vedly k náboÏen-
ské, politické i územní roztfií‰tûnosti
Evropy. 
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Doba mûla svÛj odraz v umûní.
V 17. století vzniká poslední univer-
zální umûleck˘ sloh naz˘van˘ baro-
ko. Barokní umûní se vymanilo ze se-
vfietí renesanãních umûleck˘ch zá-
sad, pfiineslo dynamiku, pohyb, dra-
matiãnost, 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 tfiicetile-
tého váleãného konfliktu. AlespoÀ
v krátkosti naznaãme, co se ve mûstû
odehrávalo.

Mûlník byl pfied Bílou horou tradiã-
nû kali‰nick˘, bohosluÏby se konaly
v chrámu sv. Petra a Pavla a v kostelí-
ku sv. Ludmily na PraÏském pfiedmûs-
tí. Do ãeského stavovského povstání se
zapojil umírnûnû – pÛjãkami finanã-
ních prostfiedkÛ direktorÛm i uznáním
volby Fridricha Falckého, roku 1620
koupil zkonfiskované panství augusti-
niánského klá‰tera v P‰ovce. Trestem
za úãast v povstání byla pro královské
mûsto nad soutokem konfiskace fiady
nemovitostí vãetnû v˘mazu klá‰terní-
ho statku z desk zemsk˘ch, zaãala po-
stupná rekatolizace realizovaná rÛzn˘-
mi prostfiedky: vypovídacími dekrety,
pÛsobením jezuitÛ ãi povûstn˘mi dra-
gonádami, 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 ví-
rou byli vnitfinû ztotoÏnûni, coÏ se pro-
jevilo napfi. v dobû saského vpádu v le-
tech 1631 – 1632, kdy byly obnoveny
bohosluÏby podobojí a kdy se také vra-
cí 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 ka-
pli). S nepfiátelsk˘mi vojensk˘mi vpá-
dy spojen˘mi s pfiíchodem evangelic-
k˘ch knûÏí se musel Mûlník vypofiádá-
vat v prÛbûhu 30 váleãn˘ch let nûko-
likrát, naposledy za obléhání Prahy
‰védsk˘mi vojsky v roce 1648. O dva
roky pozdûji Mûlniãtí obdrÏeli od mís-
todrÏících list, v nûmÏ se oznamuje, Ïe
je císafiskou vÛlí, aby v‰ichni, bez roz-
dílu stavu, ktefií chtûjí Ïít v království,
byli katolického vyznání. V˘razem na-
plnûní této vÛle byla také obnova ·vé-
dy zniãeného kostela sv. Ludmily a ob-
nova 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 stav-
by, zpusto‰ena byla pole, vinice neobdûlá-
ny.“ 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  hra-
bûti HE¤MANU âERNÍNOVI Z CHU-
DENIC, zakladateli moci ãernínského
rodu, v˘znamnému ãeskému politiko-
vi a diplomatu. V císafisk˘ch sluÏbách
pÛsobil od dob Rudolfa II. Matyá‰em
byl roku 1616 povûfien vedením po-
selstva k osmanskému sultánovi, kte-
ré bylo úspû‰né, dosáhlo uzavfiení pfií-
mûfií na dobu 20 let. Z Cafiihradu si
pfiivezl jako císafisk˘ vyslanec dary, je-
jichÏ ãást mÛÏete spatfiit v dne‰ní zá-
mecké expozici, v pracovnû Augusta
Longina Lobkowicze. Vûrn˘ zÛstal
Hefiman císafii i za stavovského po-
vstání, na jeho stranû bojoval na Bílé
hofie. Zatímco na staromûstském po-
pravi‰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

Místa známá a neznámá v koncertním sále mûlnického zámku
foto: Aida Legnerová - Líhová

Místa známá a neznámá v koncertním sále mûlnického zámku
foto: Aida Legnerová - Líhová
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Benátky do Jeruzaléma a Káhiry,
Hefiman sám stoupal po Ïebfiíãku vy-
sok˘ch dvorsk˘ch funkcí a bohatû
roz‰ífiil rodinné majetky. 

Jak vypadal mûlnick˘ zámek v do-
bû, kdy se âernínové stali jeho zástav-
ními drÏiteli, tedy v polovinû 40. let
17. století? „V zámku nejsou Ïádná okna,
kamna ani dvefie, ba i kamenná ostûní dve-
fií byla vojáky zniãena, pod ta‰kovou stfie-
chou 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 sy-
novec HUMPRECHT JAN, ãlovûk vy-
chovan˘ v jezuitsk˘ch kolejích a ãer-
pající zku‰enosti z cest jiÏní a západní
Evropou, kde se mu otevfiela dÛleÏitá
duchovní stfiediska souãasné evropské
vzdûlanosti, která byla po v‰ech strán-
kách protikladem válkou zchudlému
domácímu prostfiedí. Roku 1650 vstu-
puje na vídeÀsk˘ dvÛr ovládan˘ ital-
skou hudbou, italsk˘m divadlem, ital-
sk˘m písemnictvím. KdyÏ potom zdû-
dil po svém prastr˘ci velk˘ majetek,
stává se mecená‰em italsk˘ch literá-
tÛ, sám se pokou‰í o italskou básnic-
kou 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 palá-
ce.

Za jeho drÏení se stává mûlnick˘
zámek obyvateln˘. Roku 1677 byl
vymalován v loggii prvního patra se-
verního kfiídla erb âernínÛ s dvojím
nápisem, ãesk˘m a nûmeck˘m, obsa-
hující cel˘ titul tehdej‰ího drÏitele:
„Humprecht Jan svaté fií‰e fiímské hrabû
âernín z Chudenic, první drÏitel ãernín-
ského fideikomisu, skuteãn˘ pán na
Gieshüblu, Nejdeku, Vinofii, Veli-
chovkách, 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˘ taj-
n˘ rada, nejprvnûj‰í komorník, kr. místo-
drÏící a soudce zemsk˘ v kr. â., ke snûmu
jiÏ po osmé principální komisafi, po tfii lé-
ta u Benátské republiky cís. ambasiator
a král. panství a zámku Mûlníka zástavní
drÏitel.“

Do tváfie tohoto muÏe mÛÏete po-
hlédnout tady na mûlnickém zámku,
neboÈ jeho podobu zachytil asi roku
1668 na rozmûrném plátnu Karel
·kréta. 

Roku 1681 postihl Mûlník jiÏ zmí-
nûn˘ poÏár, pfii nûmÏ lehlo popelem
témûfi celé mûsto a postiÏen byl i kos-
tel a zámek – jeho stfiecha, pÛda hlav-

ní budovy, dfievûná stavba nad bra-
nou, 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 dÛklad-
ná odborná a aristokratická pfiíprava,
aby získal schopnost rychle a samo-
statnû se orientovat, protoÏe, slovy
jeho otce Humprechta Jana, „neexis-
tuje pro v‰echny stejné pravidlo, ale ro-
zum musí sám umût v‰e poznat, coÏ pfiijde
nejenom s vûkem, ale mÛÏe se ãásteãnû
umûle rozvinout; je tedy nutné rozum pû-
stovat a cviãit, hlavnû pfiem˘‰lením a hlu-
bok˘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 po-
kud 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 ze-
mû, kde se právû nacházel. Krátce jím
zalistujme: ¤ím – „po m‰i v jedné z ka-
plí 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 na-
chází kromû jin˘ch vzácností Star˘ zákon,
knihovna Martina Luthera, Vergilius,
Terencius… • prohlédli jsme si palác
BorghesÛ, ve kterém jsou v pfiízemí nád-
herné komnaty, celé vyzdobené na nejvy‰-
‰í míru mramory a jin˘mi velmi cenn˘mi
kameny, deskami ze stfiíbra, zrcadly, obra-
zy 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 na-
chází pozlacen˘ dfievûn˘ strop, nejkrásnûj-
‰í v celém ¤ímû, a fiíká se, Ïe odtud ìábel
odnesl sloup do Prahy. Tento sloup je k vi-
dûní 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 sá-
ly vyzdobené nádhern˘mi malbami, v ni-
chÏ se konají porady… V tûchto pûti sálech
byly vystaveny práce z dílen rÛzn˘ch ná-
rodÛ… 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 pa-
láci slavobrány pfiipravené pro hostinu,
kterou dóÏe kaÏdoroãnû o tomto svátku po-
fiádá, a pak jsem vyslechl m‰i, pfii níÏ hrá-
la nádherná hudba, a vidûl jsem procesí
a dal‰í slavnosti konané v kostele sv.
Marka.“

V deníku najdeme i záznam setká-
ní s hrabûtem Morzinem, tedy pfií-
slu‰níkem rodu, jenÏ hrál roli i v Ïi-
votû Antonia Vivaldiho. Ten Václavu
Morzinovi v roce 1725 dedikoval cy-
klus dvanácti houslov˘ch koncertÛ
op. 8, na jehoÏ poãátku stojí snad nej-
oblíbenûj‰í Vivaldiho hudba – âtvero
roãních období.

"

Po vynuceném návratu se Hefiman
Jakub ujímá roku 1682 ãernínského
majetku, jehoÏ souãástí se stalo mûl-
nické panství i zámek, které roku
1687 prodal císafi Leopold I. âerní-
nÛm do dûdiãného vlastnictví.
Hefiman Jakub chtûl ze zámku uãinit
místo, které by mohlo dÛstojnû plnit
úlohu obãasného sídla majitele - ni-
koli stálého, neboÈ âernín zároveÀ
budoval praÏsk˘ a vídeÀsk˘ palác
a vlastnil více zámkÛ, vãetnû sÀat-
kem novû nabytého Jindfiichova
Hradce.

Od roku 1690 probíhaly na zámku
po‰kozeném válkami i poÏárem roz-
sáhlé stavební práce, které dost zmû-
nily jeho podobu. Adaptovány byly
stávající ãásti zámku, nad branou vy-
rostla nová budova, pfiedev‰ím pak
bylo vystavûno nové jiÏní kfiídlo, v je-
hoÏ sále, zvaném koncertní, se na‰e
akce konala. Nejzajímavûj‰í ãástí to-
hoto prostoru je západní stûna, která
nese pÛvodní sgrafitovou v˘zdobu
západního kfiídla s vyobrazením delfí-
nÛ a okfiídlen˘ch ptákÛ, ktefií jsou
prostfiídáni vázami. Autorem stavby
jiÏního kfiídla, které mûlo mít pÛvod-
nû pouze jedno patro, byl ãernínsk˘
architekt Giovanni Battista Maderna,
kter˘ roku 1690 opakovanû na
Mûlníku pob˘val. Mûlnické pfiestav-
by se patrnû také úãastnil dal‰í ãer-
nínsk˘ 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 roz-
hodl, jak pí‰e v pozdûj‰ím listû, obno-
vit ze zvlá‰tní úcty ke sv. Ludmile
„prastarou kapli, jeÏ podle obecného ná-
zoru lidí byla sv. Ludmily a v níÏ byla sv.
Ludmila pokfitûna“. V následujícím ro-
ce se jiÏ pracovalo na vnitfiním vyba-
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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 nachá-
zí v severozápadním rohu zámku v prv-
ním patfie.

Hefiman Jakub hrabû âernín zemfiel
roku 1710. V té chvíli byli oba jeho syno-
vé je‰tû nezletilí. Rozdûlen˘ majetek spra-
vovaly jejich poruãnice. Mûlník pfiipadl
Franti‰ku Antonínovi, av‰ak panství ved-
la jako poruãnice jeho matka Antonie
Josefa, rozená Khünburgová. I s ní se
mÛÏeme na mûlnickém zámku díky do-
chovanému portrétu dodnes setkat.

Franti‰ek Antonín zemfiel jako devû-
tadvacetilet˘ v roce 1739, dûdiãkou mûl-
nického panství se stala jeho jediná dce-
ra  Marie Ludmila, která uzavfiela roku
1753 sÀatek s Augustem Antonínem
Josefem kníÏetem z Lobkowicz, ãímÏ
Mûlník pfie‰el do majetku lobkowiczké-
ho rodu. Nejedná se ale o jedinou zmû-
nu, 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-

stup ke skuteãnosti, nastupuje osvícen-
ství, 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 vyhlíd-
ky.

Vstoupit do chrámu novogotick˘mi
dvefimi z doby Hilbertovy restaurace,
která objevila do té doby zazdûn˘ poz-
dnû gotick˘ vchod, nyní mÛÏe kaÏd˘,
a to dennû v dobû od 9 do 19 hodin
(v zimû do 16 hod.). Z dÛvodÛ bez-
peãnostních není moÏná volná pro-
hlídka 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 kos-
tel. Nyní sem mohou pfiicházet ná-
v‰tûvníci mûsta, pro nûÏ je tato pozd-
nû 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 nejednodu-
chou 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 pfiichy-
cen. Sám obraz nemá rám a pfii jeho
rozmûrech (‰ 627 cm, v 177 cm) je je-
ho pofiízení pomûrnû nákladnou zá-
leÏitostí. Rozmûry v‰ak pfiiná‰ejí dal‰í
problém, a to nové umístûní obrazu,
kter˘ se málokam vejde. Pravdû-
podobnû jej budete moci spatfiit na
severní stûnû presbytáfie kostela.

Mnozí z vás asi vyuÏijí moÏnosti
prohlédnout si alespoÀ právû nabíze-
nou 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 ro-
kem sejde, bude vyãlenûno na její
opravu ze státního rozpoãtu 5 milió-
nÛ korun. Z pfiíspûvku Mûsta Mûlník
(z v˘tûÏku vinobraní) bude financo-
váno zpracování projektové doku-

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 Sebas-
tiana Bacha zaznûly v podání Mûl-
nického pûveckého sboru pod vedením
Franti‰ka ·Èastného a komorního sou-
boru 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 var-
hanních koncertÛ se stal jiÏ neodmysli-
telnou souãástí mûlnického léta.

πππππ  g πππππ

Podûkování manÏelÛm Bettinû a Jifiímu
Lobkowiczov˘m za nezi‰tné poskytnutí prostor
zámku Mûlník na tuto akci.
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mentace, které bylo svûfieno kancelá-
fii Hulec & ·piãka (akad. arch.
Mikulá‰ Hulec, ing. arch. Daniel ·piã-
ka), z jejichÏ prací lze pfiipomenout
napfi.: komplexní projekt záchrany
kaple BoÏího tûla v areálu chrámu sv.
Barbory v Kutné Hofie, projekt archi-
tektonick˘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 cí-
lem jejího zpfiístupnûní.

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 ho-
din vernisáÏ v˘stavy foto-
grafií Jifiího âermáka pod
názvem Takov˘ jsem já.
Není to poprvé, co se ob-
jevily jeho postfiehy z cest
mûsty, putování pfiírodou
ãi z akcí, které se usku-
teãÀují v na‰em mûstû. Ve vzpomín-
kách 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 nedohléd-
nou 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 pfiíro-
da, pfiiãemÏ mnohdy se nám oba
mohly rÛzn˘mi zpÛsoby prolínat.
Sledovali jsme západy slunce – po-
kaÏdé 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 neustá-
l˘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 gotic-
kého okna mûlnického kostela najed-
nou vylétl mot˘l. A uÏ se pfied námi

rozevfiel vûjífi schodi‰tû Santiniho ge-
nia a vzápûtí konstrukce Eifellovy vû-
Ïe. Zrcadlení vûÏe v oknû vûÏe, pavu-
ãina 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 po-
ãátku doby adventní v mûl-
nickém muzeu Setkání.
S k˘m? S hudbou, diva-
dlem a poezií, nebo chcete-
li 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 na-
rodili a kde Ïijeme. Tfietí bylo vûnová-
no „na‰emu spoluobãanu spisovateli,
básníku, pfiekladatelovi, milovníku
rodného Mûlníka a v‰ech krásn˘ch
jevÛ, jeÏ oslavují Ïivot a lidská pfiátel-
ství“ – panu Vratislavu ·Èovíãkovi,
kter˘ byl jako jedin˘ v jubilejním ro-
ce mûsta Mûlníka ocenûn in memo-
riam Zlat˘m fiádem svého mûsta.
Dopfiejme si i na tûchto fiádcích ales-
poÀ 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.

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 tom-
to kontinentû. Smyslem oslav a vzpo-
mínkov˘ch akcí ve v‰ech demokratic-
k˘ch státech, kter˘ch se tato dosud
nejvût‰í tragédie ve vût‰í ãi men‰í mífie
dotkla, bylo ocenit hrdinství bojovní-
kÛ, ktefií se postavili se zbraní, ale ãas-
to i s hol˘ma rukama, nacistické snaze
o zotroãení, nebo dokonce likvidaci ev-
ropsk˘ch národÛ. Mnozí z tûchto sta-
teãn˘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 zahra-
niãním 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 ob-
ãané. Mûsto Mûlník zvolilo pro toto dí-
kÛvzdání 10. kvûten, neboÈ právû v ten-
to den zde skonãila pfiíchodem rusk˘ch
a polsk˘ch vojsk druhá svûtová válka.

Pro pamûÈ budoucím, ktefií neproÏi-
li hroznou dobu okupace, a jako podû-
kování aktivním úãastníkÛm odboje
vydalo mûsto Mûlník publikaci „Stín
nad Mûlníkem“ s podtitulem od
Mnichova 1938 do kvûtna 1945.
Pfiílohou této publikace je reedice so-
kolského dokumentu z roku 1945
z pera Josefa Stáhlíka, fied. reálného
gymnázia.

Cílem v‰ech, ktefií na publikaci „Stín
nad Mûlníkem“ pracovali, bylo zachy-
tit „sine ira et studio“ – objektivnû –
události let 1938 – 1945. Velk˘ dík pat-
fií panu Franti‰ku âernickému, kter˘
práci sestavil, i jeho spolupracovníkÛm
z redakãní rady. Práce je urãena v‰em
obãanÛm. Pamûtníci si oÏiví své proÏit-
ky, 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 spolu-
pracovníci v‰ak mysleli hlavnû na na‰i
mládeÏ, a proto se obracejí na uãitele
dûjepisu v‰ech stupÀÛ ‰kol, aby vyuÏí-
vali tohoto dokumentu k trvalému pfii-
pomínání ÏákÛm a studentÛm, jak
rychle jsme svobodu ztratili, kolik obû-
tí stálo potom její znovuzískání a varo-
vali pfied extremistick˘mi, zatím sice
okrajov˘mi, ale potencionálnû velmi
nebezpeãn˘mi organizacemi. I Hitler
zaãínal na okraji tehdy je‰tû kfiehké nû-
mecké demokracie.

Mgr. Franti‰ek Pur‰

ππππππ  g  ππππππ
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Po poniãení kostela a klá‰tera fiádu
obut˘ch augustiniánÛ pfiistoupil v le-
tech 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˘znam-
nûj‰ího soudobého ãeského umûlce,
PraÏana Karla ·kréty (1610 – 1674).
Námût byl zvolen v souladu se zasvû-
cením kostela. Sv. Vavfiinec byl mu-

ãedník raného kfiesÈanství v dobû vlá-
dy 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 jáh-
nÛ, pokraãoval ve své ãinnosti ‰ífiení
slova boÏího a také kfitil. Do úschovy
dostal Vavfiinec drahocenné nádoby,
které slouÏily pfii liturgick˘ch obfia-
dech a o které jako jáhen asistující

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.

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

4. dubna roku 1875 byla v sále ho-
telu Vykysal (dÛm U Zlatého hroznu
na námûstí Míru) uvedena Smetanova
Prodaná nevûsta – poprvé na venkovû
v podání ochotníkÛ, byÈ mírnû zkráce-
ná v nejnároãnûj‰ích ãástech. Pfiipo-
menutím této v˘znamné události kul-
turního Ïivota mûsta byl 4. kvûtna
2005 slavnostní koncert v Masarykovû
kulturní domû v Mûlníku, na nûmÏ za-
znûla díla znám˘ch ãesk˘ch i svûto-
v˘ch skladatelÛ v podání pfiedních
umûlcÛ. Úvodní slovo pfiednesl pan
Franti‰ek âernick˘:
Dámy a pánové, váÏení spoluobãané,

v listopadu loÀského roku jsme vzpomí-
nali v˘znamného, 730. v˘roãí na‰eho mûs-
ta. V MKD byl uspofiádán slavnostní kon-
cert ãlenÛ opery Národního divadla. âetní
mûlniãtí obãané, úãastníci slavnostního ve-
ãera, zfietelnû vyjadfiovali své dojmy a poci-
ty uspokojení. Bylo snadné pochopit vyzná-
ní BoÏeny Nûmcové o tom, Ïe „hudba je
sladká, líbezná mluva, kaÏdému srdci sro-
zumitelná.“

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 pfii-
vedlo 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 ães-
ké hudby, literatury i v˘tvarného umûní; Ïe

se z ní stává v oné dobû takfika nejdÛleÏitûj-
‰í ãinitel kulturního v˘voje vÛbec. Smetana
spatfioval v opefie mimofiádnû dÛleÏit˘ pro-
stfiedek posilování národního sebevûdomí,
kter˘ mûl navenek, pfied cizinou, reprezen-
tovat tvofiivé schopnosti národa. Z toho vy-
vodil jak její aktuální umûlecké úkoly, tak
spoleãenské poslání. PfiipomeÀme si jen sled
jeho nejznámûj‰ích dûl: Branibofii v âe-
chách, 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 po-
slední tfii opery tvofiil v dobû, kdy jiÏ zcela
ztratil sluch. Rozsáhlé dílo vznikalo v ãaso-
vém 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 soubor-
ném 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 je-
ho 60. narozenin. Ale i pozdûj‰í kulturní
aktivity mûlnick˘ch hudebníkÛ a divadelní-
kÛ 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 ne-
vûsta v hofiínském parku, a to tfiikrát s vel-
k˘m úspûchem. V r. 1928 Mûlník hostil âes-
kou 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 vy-
nikající 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 pfii-
pomenout nejen ono 130. v˘roãí zdej‰ích
kulturních snah a zu‰lechÈujících aktivit
mûlnick˘ch obãanÛ. Bylo by skvûlé nalezla-
li by i souãasná doba své „nové obrozene-
cké“ období, pomohla-li by zjasÀovat tak
ãasto zasmu‰ilou tváfi dne‰ního svûta, vlé-
vat sílu a nadûji do lidsk˘ch srdcí.

VáÏená paní BoÏeno Nûmcová, pochopí-
li 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.

130. V¯ROâÍ OD UVEDENÍ PRODANÉ NEVùSTY V MùLNÍKU πππ g  πππ
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knûzi jiÏ dfiíve peãoval, a místo toho,
aby tento „církevní poklad“ vydal cí-
safii, rozdal cennosti chud˘m. Pfied cí-
safisk˘m palácem pak shromáÏdil vû-
fiící v ãele s mrzáky a ukázal je císafii
jako nejvût‰í poklad církve. Za to byl
posléze biãován a upálen na Ïelez-
ném ro‰tu, kter˘ se stal jeho atribu-
tem (10. srpna 258).

Na obraze nicménû vidíme v umûní
málo bûÏnou scénu, která postrádá atri-
buty 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 ja-
ko jáhen staral. Odehrává se zde zfiejmû
navrácení zraku nemocnému fiímské-
mu vojákovi nebo jeho léãení, mohlo
by se pfiípadnû jednat i o kfiest. V poza-
dí mÛÏeme tu‰it vûzení, kde je vidût
vztyãenou postavu, snad papeÏe, a oh-
ni‰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 chu-
dého Spasitele, jak je vyznává tento
Ïebrav˘ fiád.

Archivní pramen o datu vzniku ob-
razu, jak byl publikován Pavlem
Zahradníkem ve zmínûném sborníku,
je dÛleÏit˘m a nov˘m svûdectvím stej-
nû jako zde publikovan˘ koncept zápis-
kÛ sestaven˘ch po roce 1729, kter˘ ta-
ké upozorÀuje na obraz z „ruky sl. malí-
fie p. Karla ·kréty“. Pfiesto je tfieba dát ty-
to zprávy do souvislosti s jiÏ dfiíve pub-
likovan˘m názorem legendárního his-
torika 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 tom-
to smyslu se o nûm vyjádfiil jiÏ v kata-
logu z roku 1974, kde jej jen letmo pfii-
pomnûl v souvislosti se ·krétovou od-
li‰nû komponovanou kresbou sv.
Vavfiince z Národní galerie, která uka-
zuje právû dramatick˘ v˘jev pálení
Vavfiince na Ïelezném ro‰tu. 

Ve své novûj‰í knize ·krétové se po-
tom Neumann blíÏe vûnoval právû
opominutému synovi Karla ·kréty.
Karel ·kréta ml. byl spolupracovníkem
a následovníkem svého otce. Jeho ob-
razy se od otcovy tvorby odli‰ují vût‰í
lyriãností, typikou hlav, zpÛsobem prá-
ce se ‰tûtcem, nûkdy ale také vût‰í sche-
matiãností záhybÛ rouch nebo ponû-
kud klopotn˘mi davov˘mi scénami
s postavami drobnûj‰ího mûfiítka a tû-
lesn˘ch proporcí. Nûkteré z jeho obra-
zÛ jsou jiÏ v duchu novû nastupujícího
v˘tvarného názoru ovlivnûny drama-

tiãtûj‰ím temnosvitem. Mimo sv˘ch
prací v otcovû dílnû, kdy lze jejich podíl
velmi tûÏce rozeznat, a cestû do umû-
ním 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 kos-
tele sv. Havla na Novém Mûstû, v lito-
mûfiickém dómu se nachází jeho
Archandûl Rafael s mal˘m Tobiá‰em.
Národní galerie v Praze vlastní jeho ob-
raz Uzdravení slepého Tobiá‰e dfiíve pfiipi-
sovan˘ ·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 spolupra-
covali 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 zpodobe-
ni 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 vy-
hlíÏením z obrazu a Ïe jejich tváfie jsou
znaãnû netradiãní a mají portrétní ráz.

Anal˘za malífiského stylu mûlnické-
ho 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 nedlou-
ho po smrti umûlce, 3. záfií 1691. Velmi
peãlivû jsou v nûm sepisovány vûci na-
lezené 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 no-
vû 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 dokon-
ãena (zdá se, Ïe spí‰e ne); a nûkdo tedy
musel obraz dokonãit alespoÀ nanese-
ním závûreãn˘ch vrstev ochrann˘ch la-
zur. Tak by snad mohla b˘t vysvûtlena
zhor‰ená kvalita malby ve ztemnûlé
partii s vûzením, kam byl pozdûji do-
malován letící andílek, sÀat˘ v roce
2004 restaurátory. 

Peãliv˘ ãtenáfi pfiedchozích fiádkÛ si ji-
stû uvûdomil, Ïe inventáfi hovofií o obra-
ze sv. ·tûpána a nikoliv sv. Vavfiince.
K zámûnû Vavfiince za ·tûpána mohlo
nicménû pro stejné obleãení dojít snad-
no, jak uvaÏuje i Neumann. Z archivní-
ho v˘zkumu p. Zahradníka ve sborníku
Mûlník - P‰ovka vypl˘vá sice, Ïe
v 17. století byly v kostele v hlavní lodi

Karel ·kréta
Svat˘ Vavfiinec, hlavní oltáfi kostela sv. Vavfiince v Mûlníku - P‰ovce, detail
foto: Petr Bare‰
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zfiízeny celkem tfii oltáfie, pfiiãemÏ na
jednom z vedlej‰ích byl obraz s téma-
tem 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 po-
drobnou zprávu. Umûlec navíc zemfiel
zfiejmû neãekanû bûhem rozdûlané prá-
ce. 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 ob-
raz 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 kreslí-
fiem grafick˘ch pfiedloh nebo spolupra-
covníkem 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‰ech-
na 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˘, akade-
miãtí malífii, ktefií restaurovali oltáfiní
obraz kostela sv. Vavfiince, se nezto-
toÏÀují s názorem na autorství Karla
·kréty ml.

Dne‰ní podoba kostela sv.
Vavfiince pfii b˘valém klá‰tefie au-
gustiniánÛ – 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 za-
klenutím v presbytáfii pfies pozdûj‰í
úpravy uchoval v mnohém ranû go-
tick˘ ráz, kter˘ získal pfii zbudování
po polovinû 13. století. Podstatn˘m
zpÛsobem se v‰ak do jeho architek-
tury 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 podstat-
nou ãást svého mobiliáfie.2) 

Pfii nedávném restaurování koste-
la byly po odstavení dvou boãních
oltáfiÛ v chrámové lodi objeveny tor-
zálnû dochované barokní nástûnné
malby, které pfiedstavují dva iluzivní
oltáfie, malované freskovou techni-
kou.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‰tol-
ní stranû lodi je proveden obraz
UkfiiÏovaného Krista se sv. Máfií
Magdalénou kleãící u paty kfiíÏe. Na
stranû evangelijní se na stûnû nachá-
zí obraz sv. Jana Nepomuckého roz-
jímajícího 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 uka-
zovákem na ústech pfiipomíná svût-
covu legendární mlãenlivost pfii za-

chování zpovûdního tajemství. V po-
zadí spatfiujeme svûtcovo svrÏení do
Vltavy z pilífie Karlova mostu.

Nejspolehlivûj‰ími doklady autor-
ství a datace barokních maleb b˘vají
pÛvodní malífiské signatury, pfiípad-
nû 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 ba-
rokní 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 sta-
vební aktivity.4) V pfiípadû nástûn-
n˘ch maleb z kostela sv. Vavfiince je
v‰ak moÏné uãinit pokus o bliÏ‰í au-
torské urãení je‰tû rozborem malífi-
ského projevu. 

Typ iluzivnû malované oltáfiní ar-
chitektury, která pfiedstavovala cha-
rakteristick˘, divadelnû efektní pro-
jev barokní vizuální kultury (její
tvorba pfiitom byla ekonomicky mé-
nû nároãná neÏ trojrozmûrná archi-
tektura v draÏ‰ích a obtíÏnûji zpraco-
vateln˘ch materiálech, jak˘mi bylo
dfievo, nebo umûl˘ ãi dokonce prav˘
mramor) se ve stfiední Evropû ‰ífiil
od poãátku 18. století vlivem prak-
tického 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

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.

NÁSTùNNÉ MALBY
Jana Ezechiela VodÀanského 

v kostele sv. Vavfiince v P‰ovce u Mûlníka
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oltáfiní architekturu v‰ak známe mi-
mo jiné také od západoãeského ma-
lífie Franti‰ka Julia Luxe.5) Jednalo se
tedy o druh v˘zdoby, která byla
v ãesk˘ch zemích v prÛbûhu 18. sto-
letí dosti ãastá. Îádnému z právû
jmenovan˘ch umûlcÛ pfiitom malby
v P‰ovce pfiipsat nelze, pfiestoÏe na-
pfi. podstatnû vût‰ímu Hieblovu oltá-
fii z jezuitského chrámu v Klatovech
z roku 1716 se malované oltáfie z au-
gustiniánského kostela sv˘m tvarem
vcelku blíÏí.

Ani ikonografie a základní kompo-
zice nástûnn˘ch obrazÛ, které jsou
malovan˘mi oltáfiními architektura-
mi lemovány, nebudou pro urãení
autorství dostateãnû spolehliv˘m vo-
dítkem. Námûty obou totiÏ patfií v ba-
roku 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 po-
stoupit dále, musíme si v‰ímat spí‰e
takov˘ch detailÛ, jak˘mi jsou umûl-
cova práce s barvou, traktování jed-
notliv˘ch postav a zpÛsob podání tû-
lesn˘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 kritic-
k˘m a nejnároãnûj‰ím a kaÏd˘ umû-
lec je obvykle uchopil ponûkud odli‰-
n˘m zpÛsobem. Tento zpÛsob si ma-
lífi zpravidla osvojil jiÏ v poãátku své
tvorby a neopou‰tûl jej v prÛbûhu ce-
lého svého Ïivota. Gesta, jimiÏ umû-
lec uvedené detaily zobrazoval, pak
pfiedstavují jakési prÛkazné znaky
individuální tvorby, které lze rozli-
‰ovat tak jako lze odli‰it rukopis rÛz-
n˘ch pisatelÛ.

K tomu, abychom v anonymní
malbû rozpoznaly na základû malífi-
ského rukopisu konkrétního umûl-
ce, je v‰ak tfieba pomûrnû velké
mnoÏství srovnávacího materiálu
i jistou dávku ‰tûstí, abychom nalez-
ly malby pfiíbuzné a navíc takové,
u nichÏ lze autorství urãit lépe.
V pfiípadû maleb ze P‰ovky se to po-
dafiilo díky provádûné podrobné fo-
todokumentaci nástûnn˘ch maleb
v Praze a v jejím okolí.6) Teprve ne-
dávno byl rozpoznán stejn˘ autor
nástropních maleb v kostele sv.
Ignáce pfii b˘valé jezuitské koleji na
praÏském Novém Mûstû, v kfiiÏov-
nickém kostele Nanebevzetí
P. Marie a sv. Mofiice v ¤evnicích
a kapli Nejsvûtûj‰í Trojice v kfiiÏov-
nické rezidenci v ëáblicích. Ve
v‰ech jmenovan˘ch pfiípadech se

malby shodují plo‰n˘m kladením
pastelov˘ch barev, vícenásobn˘m
opakováním nûkolika figurálních
typÛ, zpÛsobem podání drapérií
a zejména pak schematicky vyjádfie-
n˘mi tûlesn˘mi partiemi.7) Tûmto
malbám se pak podstatn˘m zpÛso-
bem 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; an-
dílci blízcí dvûma andílkÛm u no-
hou sv. Jana Nepomuckého se vy-
skytují jak v chrámu sv. Ignáce, tak
v kostele fievnickém atd. V‰echny
tyto malby jsou si podobné také jed-
nodu‰e fie‰en˘m, pastelov˘m kolo-
ritem (popelavû ‰ed˘ inkarnát umu-
ãeného Kristova tûla na kfiíÏi je
ostatnû blízk˘ morbidnímu pojetí
povraÏdûn˘ch pfiíslu‰níkÛ thébské
legie v fievnickém kostele).

Autora v˘‰e uveden˘ch maleb by-
lo moÏné urãit zprvu jen hypotetic-
ky, neboÈ Ïádná z nich není signova-
ná a dal‰í pfiímé dÛkazy o jejich au-
torství také chybûly. Autor maleb
v‰ak zaãal b˘t hledán v osobû praÏ-
ského malífie Jana Ezechiela
VodÀanského (1673 – 1758), kter˘
je archivnû doloÏen ve sluÏbách je-
zuitÛ i kfiiÏovníkÛ s ãervenou hvûz-
dou, i kdyÏ v souvislosti s jin˘mi za-
kázkami, jejichÏ v˘sledky se nám
nedochovaly. Jinou, byÈ nepfiímou
indicií VodÀanského autorství je ar-
chaiãnost jeho malífiského projevu.
PfiestoÏe uvedené malby vznikly ko-
lem poloviny 18. století, jsou v˘-
tvarnû blízké projevu konce století
pfiedchozího. Malby v kostele sv.
Ignáce byly dokonce v odborné lite-
ratufie doposud kladeny do 17. sto-
letí a teprve v rámci nedávno publi-
kovaného archivního prÛzkumu
bylo moÏné jejich vznik poloÏit do
roku 1741.8) Vysvûtlení je jednodu-
ché: VodÀansk˘, kter˘ prokazatelnû
pracoval i ve svém znaãnû vysokém
vûku, se uãil malovat v 80. a 90. le-
tech 17. století a svÛj v˘tvarn˘ pro-
jev bûhem Ïivota pfiíli‰ nemûnil.

Spolehlivûj‰í dÛkaz o VodÀanského
autorství uveden˘ch dûl se podafiilo
nalézt teprve zcela nedávno, v písem-
né pozÛstalosti jiného umûlce, Jana
Quirina Jahna (1739 – 1802). Jahn,
poslední pfiedstaven˘ staromûstské-
ho malífiského cechu, byl vzdûla-

n˘m umûlcem, kter˘ cel˘ Ïivot sbí-
ral 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 pozÛ-
stalost, 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 docho-

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
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valo rukopisné pojednání o farmace-
utick˘ch pfiípravcích, drah˘ch kame-
nech a zpÛsobech pfiípravy barev, byl
v˘konn˘m a v‰estrann˘m umûlcem –
dekoratérem, kter˘ se mimo jiné vû-
noval i tvorbû doãasn˘ch dekorací,
napfi. tûch, které zdobily svatovítskou
katedrálu v dobû kanonizace sv. Jana
Nepomuckého. Z jeho monumentál-
ní tvorby je známa pfiedev‰ím v˘zdo-
ba kapitulní knihovny v Mladotovû
domû na PraÏském hradû (ta je v‰ak
provedena technikou oleje na omít-
ce, a tak se od fresek ve zmínûn˘ch
kostelech barevnou v˘stavbou obra-
zu a sv˘m celkov˘m v˘razem odli‰u-
je). Díky zji‰tûním, která byla uãinû-
na na Novém Mûstû, v ¤evnicích
a ëáblicích, i díky objevÛm maleb
v P‰ovce mÛÏeme dnes poznání o dí-
le tohoto pozapomenutého praÏské-
ho umûlce podstatn˘m zpÛsobem
roz‰ífiit.10)

1 Na tyto objevy upozornili autofii sborníku vûnova-
ného historii augustiniánského klá‰tera a jeho
kulturním a umûleck˘m hodnotám, Renata ·paã-
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2002. Mûlník 2004. Srov. téÏ Petr Macek – Pavel
Zahradník – Jan Beránek, B˘val˘ klá‰ter obut˘ch
augustiniánÛ v P‰ovce u Mûlníka. PrÛzkumy pa-
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s grantov˘m projektem „Barokní nástûnná
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upozornil Martin Mádl, Zámecká kaple
Nejsvûtûj‰í Trojice v ëáblicích a její v˘zdoba.
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maleb rokem 1741 upozornila teprve Petra
Nevímová, Novomûstská jezuitská kolej a kostel sv.

Ignáce v Praze. PraÏsk˘ sborník historick˘, XXX,
1998, s. 151 – 186; eadem, Vliv spirituality
Tovary‰stva JeÏísova na v˘zdobné programy
fiádov˘ch kostelÛ. In: Ivana âornejová (ed.), 
Úloha církevních fiádÛ pfii pobûlohorské
rekatolizaci. Sborník pfiíspûvkÛ z pracovního
semináfie konaného ve Vranovû u Brna ve dnech
4.–5. 6. 2003. Praha 2003, s. 217 – 249 (230 – 238).

9 Poznámky jsou volnû vloÏeny do sbírky Johann
Quirin Jahn, Auszug der bisher in Böhmen
bekannten Künstler. Archiv Národní galerie
v Praze, fond J. Q. Jahn, sign. AA 1222.

10 K VodÀanského dílu srov. Antonín Podlaha -
Karel Fiala, B˘val˘ dÛm dûkana metropolitní
kapitoly na Hradû PraÏském. Památky
archeologické  XXIII, 1909, s. 397 – 414; 
Pavel Preiss, Malífiství pozdního baroka a rokoka
v âechách. In: Dûjiny ãeského v˘tvarného umûní
II/2, Praha 1989, s. 751 – 789 (778); 
Tomá‰ Sekyrka - Vít Vlnas - Pavel Preiss, Umûní
a mistrovství. PraÏská malífiská bratrstva 
1348 – 1783. Katalog Národní galerie v Praze.
Praha 1997, s. 81, ã. kat. 3.3.

Jan Ezechiel VodÀansk˘: Personifikace Víry (detail nástropní malby), kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Mofiice
v ¤evnicích, po roce 1749, foto: Martin Mádl

Jan Ezechiel VodÀansk˘: UkfiiÏovan˘ Kristus (detail nástûnné malby), 

kostel sv. Vavfiince v Mûlníku – P‰ovce, foto: Magdaléna Bursová
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