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společnost
FruntiškaBílkÍ

JičiÚki panitki

na Fmntišk. BÍ|k!

váo|avPotoček
ý. 1'-é|s|.ěcn15zP&1y nás s.známih n!š. zvěčně|{vácná Donl
MÚie
'loklÓIka
Plvlikoví s úplnýmvýčtemnánrcbk na o|š.nský.hhřbitov@h,klďé jsou dilem
Ffutiška
Bílka' Nd{|a ji.h osm' Poiidil jsem si snimckk!ždého
z nioh'a by| !o lcnkrÁl ifupu|so Dďní
přI!ůglgkk Íé Řalé en ické lbjrce sepu|kálni p|aíi|g od lohoto 1vie. zallm tÓliŽ
obšdhÓvdajen snimky |ři níh@btúod FfanliškeBilka snimiž jseí s Už od svýoh
cll|apeckýchlel sákáw| na vyšéhradském
hřbitdě. Pak snimtúpřiťDlElo,b*é zís|Uhou
zíj.zdú sp.|ďnoíi FŘnlišk. Bílka: pomíkt a íáhÍÓbnísély Ý chý'Óvě, v P9l|ťimově'
v Jaoměiioioh nailRo|tytlou'''
A l.k s. přihodilo'Ž.jsm s. dověděIi Ó vl,nikajíclmdíle,lfté F. Bílekstvořj|v JiěIně:
Náš oMiv (múja mépoí) kvýtvené knís. a myšlonkové
hloubcoelého Bilkďa di|r se
gnoznejmě sb| i 1émfunlecrfuý.h Bzp!áv.t s příl9li a aámými' J.dni lohob Ó*dhu'
' má k Bílkovi
panIsvatav. součkÓvÁz lFhy' ín byla mile pňelaapena:
''vílE ž. n!še.odina
j.
jeho
přímoosobnívz|.I? Máne vJičiněhloblo, kteií
pEcI'.' Při nejbliŽšIpllIežibÍi lÓ
dÓI.Éilaněkolik snímkyz odinnéhoaÍonivu! doplnilovlc sým qŤfávěÍíÍ'kteézde. sica
.žzdÚbérukv dumÓóim'
ots pei součtovéol*e HBbý byl jičiDskýmučiteld' sán pak byl s}Ťsláhlho
'c.jchňbM' Ey € rÍ{bé.\o'Toho pÓtkdl smuhý 6ud lěch, hďýn bylo $Uřno přažitsvé
ditě...Měl dFru Božontu'lto.á s. narcdiIarku 1393'al. na pÉhuvldšbl s.nostatné6ty
ávotom,jako dÝaÉli|.ií rcku 19lJ Émřcla'on' ot.. .d.š.l MvždyaŽÍÓku1930'
ponítlo ýé milovÚó n|adšÍsty á pÓjál úmysl
Uči6l Hrubýcntd
'ěčnil
nčjákýmiÍořádíý Íáhbbeli
v ódině se t'duje' žénalÓ bylavěnwás pníYěl! ós|ka,
'lditjl
l\1eB
něl! bý. Božq1ěiným
věnem''.
v pŽĎs'aloíi jičÍns*ébo
8jenaziáInlho gofesom FÉntiš*'Kaky sénďlÓ švě'ectví'
jak ktomu došlo'Kolem rcku 1940totiŽ Mváal prcsťednictvím
učible Hdbéhoplsgmný
jélě'
(Dddejňé
konlakl s Fúntjš*em
Bílkem'
á Fí IGsk! a o.ta. Hrubý by|i spofuár]
o rcku 1900 mluÍÓvali na jičínském
smnáziÚ.) Pm Pbf6or KBIo velmi @éslnÁva]y
úEhy' jak si má ryIožilsymbolikuhrobkyÍodinyHrubých'Pávda,jéštějýD Új nenazndčiI.
jak vTadá lle i ru to dojdo'Tok1edy:Mis|r BlIekFlutišku (.skovi odpovědělv dopis.,kl.rý
p.sl.I olakáru Hnbému20.iij!' l 9a0 Napg|:
ý91ňi dú|e,i,tn' rcni a]e leh@
','''sáň váš jičksbi pmik je po ml Mu
jej
ptÓb
jsen prudiášk,ni aýoň 50
š?ifuýde|é
zdalekd
slaýn
obcházeli'
Přošel
řís|,pnýfr'
hžý. ýžd,jg| o |úlo Púfriku hlwil' a sie lak jak ý ýa| š|dk.n|:Přišel k2 hhě Páh
(Míněnj. p' uóilc] Hfubý') Pd'dl: ,Uí,řéld hl s6fu d nád b'ch ózh,čílfukb kneja
p@hMi|q pofuLrin'n . rseýfu' s.ýfu,'' B,|} ,Pýry.hvě.d,.. PÓýIdáht ,ž y ÉEa|ězdřib)
ý 1sii .ýs|fa.hýěia. dala
spasi|el.:nazi evopd.ini Pllhlehi zaaiřjb 'e!tyhýězó'''
",in zqjb. B,|a i @1ósouhýězdi'klflj zdtj|aa pruýžc,zaponk,<
ba i ň.i i,diónshjni ýýruni
Nópis n]š|qb ýěřiI jeÚ fidin,u La\reni: .Jehjasné Nci braní uři ndši */l'!,: ož
zopodnefu'op]š.freeku rb]ÚhÓud..,hu:věl|ru' ..*.,L.ue aiřici,, .,
v j!.4,ce lohodopisupoaivámélrránliškaBiIka'&k jak Ýíiúíne ÓdÍazjehohyšIÓnive
vš*hjeho pmÍcn.Ty obÁly ''sé|ry.hvězdy'''.bÉďin@i'''jichŽ zd. Mise uŽívÁupÓmííají
na
.s6liebo|csti'''
sV' FÉn.iškázÁsisi, kbď mluvíÓ ''bratu dutrci''' "bmťU'véfu'''
''s.sďo.
smÍti''ald. Byla to pryn|inspiE*. a|eja( uv]dínca óvlli' všehnaslovazláo pNonli
myš|ákynapomník!
nejsou'

Už cdy něco o podoběnófuobku'Má podobuj.kéhosilřídého a jck:lto chiánku'
kléqýse zdvihá n! kruhoviÉmíy]obaluo dvou ílpních, a všch slnn ot.vřcnéhqzDl.du
ob|Óuto\itěw|ioJ.ncho.s p|o.hou
ýkchou. Ý|aín.nmÓu' Td !poč\ana s|oJNh á;idra
h.try v1sokých'kteé majl podÓbu,i.'/'cÁoui.' km.nú'b.z paúy i hlalicÓ. vpniÓ.|l je
skaždés|mnypo jednÓn blovéo íoupu' zadnl rh sva!'ňky lrtóřji
sloupy dvli sbúy
n.stojíbezprcíř.dněná l9|ob6tu'nýbržnamohut]éD
sok|u*gménlovéhÓ
saru' r$oké( ;i
a0 ..ntin.ťů' l( lionúlíim íoupůmpřiléhi,jí
dBky o ftjné yýšces s|oupy]si hd. šnÓké
alvÓii b* přodnIstěnuchnánku'spočlvajlna týcbžsok|€h jalÓ ó6a íoupy áÍou ozdob..y
Uvniri, ;dično Šříškou
chrámku'j. tr! podstlvciv}šokén125cm Uňíslňo bonavé
poP.sia p.d níhjév kamenipodsbv€ Wt*jno:
svATÉ PAMÁTCE BoŽE{l{Y
Ná eni pied podstavemje brcn@vásvíi]nás Íápk.m]

svĚTto v TEMNosTEcHsvÍTÍ
Á TMY Ho NmBSÁHLY
svitilM stojí na pod|ouIrlé
brnavé Pod|ožce,zdobon. lipoi'mi ÉlÓl*lmi, bké
zbMa'
Mod.l podobizny'j.,jž
Mislr Bl|.l Žbóm Jlil . í.jně lll svÍtilnu
',yfuoři| FBnts A1',žlzdu pomDítu
iPř!|B.nsN| . prc:|u|ioEdr) \Ó\Ó|ije
na |e!édeÝ. Jr
skbmný.sror sehrí(i nÁpis'
BoŽ.NKÁ H]lt'BÁ .|&ol.|9ll
A nyni si pbhknnénere|ié^,'
Ná le\é:|En.sp.lfujeme
arupá[Jaio by Ý. vo|némprcíoru
ýÁúrusevaas.l|c|ch.
. hvšzdaňinld hlovoJ' st.jněbr ndpTv. oBe vid|ň. n.kÓ|jk posv' tste rche r výs|nach
plynÓUcícha s hvěŽdmj nld h|avou,a|eÓbliěejédÓlůs.hýlenéi c.léuzpúsbenltěIIl.zučují,
želno bytostitIes.jíshoE do|ú,
bajúM z íich dopadhažt eni' Pod levýmEl'éfomčleme:
HvĚzDY: .'AsNÉNocI BnÁTňj, Uzřj NAŠIKRÁSU
N. pnvéstončj. pÓkúčÓvání:

AŽ2APADNEMqoPiŠrMECELÝMKosMEM sToPUáfucl
Panprfeso. K6ka sépo |ébvmc.| k tomub náfuÓbkua potouše|se dÓmyíď v}bam
jeho symbo|iky.Myslel m Misťovas|ov!'jimiž|iii|j.ho Vaik' v nkÓpjšíém
článku
vjeho
p.áshlosti lalézánré
ql. úvany:
,H|e'

jahé lú.d šfu, fuefiýčl ý nttd /"|é|.oýě'
Wýá žód6l a ,áhfubek pra
'esha'
nlae
jdk
by něl ý k,W"i ý1jádř
wž
úo ýsny.dIýly ý néjbá'nějšiň kýé|ý
Př.kýšlél,
žiwh' ,blhahÚe ad |ÓhÓ|o jdndliýého přípÓdu a'ňn
před jeho dušeýninznk.n deJiluje hred
cel|j řada ž4, 2 hb|ti. hórýh
i ft?|'ňý,
k|é|éý zjeýil, na úně žiýala'jako Mý zn
n@| zQáii M obtox lLhe h.z^ n.bo p'udk hel?o|)' MI"' l t^z .arúfuu
J6nih
zak.ch4i za !?ba' nř aL ýape' !o"hÓ patma, IC^ jolisi ňlabfun čt lsp? apo'hPa\ú
FEnlišek Kašká pak spaliová| v ženski.h pB1evách na |.vémreIiéfupí.dsbvitcll] čt'ř
ýěladl|ů' jejichž p.mátka šú|.žije.v jeho pi.nsvě píní pos|avovl.rc podl. řockéhoíě€su
je kněž*. P'{hie z ieckých Delf a fodíŽzistupkyně EfÓpn v chráDu Apol|onově u
ryrrženi
vydáv'la |idcm véštby.ce|á sb|eli NaIe déva těchb věšlkyň, kniÚŽ se utíkeli no po|.z
|ií|ovezce|ého
'.hdy7náného$eE' a|.j{no! ptce nad&|neodvŘbi \onec'. DruhižflJ
s dě|n!reř' don|rujil oÝ'h'r' je P5. Pmn' MiÍia 7eij\kho NMÉtu' kle'á d'|'.vélu
sp.\i|e|e . Ťfh oo'ot|e. p.j". d můf q pod|..s ptského
ule'u AÍribra lnld dď'
'c' /no| VoJn.ot'
l''aónola' \Erá Ahnótrib
.
pod|e
o
nm|'\neli'
ŇÓn..nÉ ilhí
]
úíbje a ptaěichperve v|asechpo 4ůsobúindi{nském
'.rs
zsfupuj. Am.ňku.ld.jiždívno před

jgjímobj.reňiÍ EmPány klá|a vlspělÁku|fulanapř'Inků,u niclúj islě i nnohož.nproíu|o
a Ži|oješlěd|ouhoposoíi v pGnícha z*úkÁchýéhokmonc
Na pl.ýémreUéfU(ask' špdnovlljatéhosisvělce' snad Franliš&azA$isi' je'ž by|
duchÓvnló Ólcem sv' Kláie a Šv,Anežcec.s*é' LÍeéobě.j'toŽo př.ds|.vméřÁdudÓved|y
kolom s.b. scskupilnnoho žena dÍveknejénkslužbě BÓží'nýbIži kprÓk'nvÁni skulků
mi|6rden!íi' \,l lono.!:|.os7bolu

'

|'ĎíÚ3.k K6{'

áp9a|:

.Břani je! nui jýn ti, kdo mji pachapqi pra velebnost,e*oneěného
ýégntru'
pfuou nje!
rej|épe
rcci, w niliany hýězdm
bári hlásojísIóW o bý Týnrcaýu'
"ebesk:kdhdli Lvi'ou hyězda jejich
kd! se člaýěk.íli
,,ohin. Ju |akové
sc doýedou
Pauti
"afuíh,ě
kóýEn' 9zjnz lokjou |o amni 'hýěznyžqy.ki li' M. chópa! nyýeriun,žiw|d,ženou
'
Prcs!řédíicelmolakad t'Íubého
daIKaská svúje|abÓiót k nehlédnuliMisEu Bi|kovi.
Tei po ilaseodpoÝ&ěl. by|oto dvá a pú|měď€ př.dj.ho skÓnen\ 29' óflence l94l . ! zdÁlo
s, á byIfuchu mnřn:
"n,$šlakapMi*u ý \'Mád,|i ,édá:a pofult ý,tn š@ŠlahsépřibližíjenÓn |Ón'
k'doýžrniluje. 'JMé rcci brdní.!Ja,nile v,al"1re ,joýé(' doýM
ýd,chowl ýaě
yaýý opak Rdfuěž.deraÍnfufuýa.'.FdišetzÁŠišť''Kjára,,'Aňežk,. doýedouiejÚ
púýbi|i zdd.k ý h1!š|úce
pomIfu'
Jok negaha ký ý,ýaL"íli ňa Índeku a ch|í|iý,tláddi ljdéúo Bah, a.lbhdníň
fu!!ě' w Búh2 ělděkÁ nezíróa tzokl 2 d@hMiho ýělo nenI'y |ohja ýeÚhÚaě kr, fuer)
přraLp4e k ndšéňu
Yibfuéfu sl.ýu sJdeň; Itfu*a,lk'nu a njěeho.e,alefuí.''
ka.ój
fuine
lýě|' ýeýén sýě1ě,|áb.
ýlděn{i Noji řeě' Jd mÓhb nékldl; 'w a pl,cl
'ýúj
'ýé přkáií p@ Ili.ka!,
-ěř
@nuýi!
sloýy niěeha$ iepoi; po|o.un,ěai
Fmtišok (6k!' j.hož subj.kivní př.dsilvy F'mtišck BIlékÝ|.íně odĎíl' vš.* byl
nato|ikěgstÚ o objekivní,žei tolo odmíhutípooti}'ěapsal a zchoval- Íak€nná vlastnost
a vácný pownoýýrys' bkto přjjimlt nsoú|6ný !'a. druhéno
čbvěk|
vykrÓěne všá*dÓ $učanÓíi' Tib uněl@ky nejoennějŠí
hrcbko byIa prch|ášeM
IotumI pánátkÓU jejim vlashíkém
s stdlom&1ÓJiěín'v |oiskiE ooo misto oýěddilo,jdl
' v rcce 1999totižhyl! bustaBožonkyHfubéodciEna . ne;v]al*hme
sj léb pÚá|ky ráži:
tcnb afc'DifiUs! ' bylasPríě ukÉdém
nÓnánýň vrnddm, ajiný sprGťá&'snadv nějaké
jj
sběně baÍ.vnýchkov|], Ód něj ncjspíš
a lfuiný Pníz koupil,jlko by š|oo kuskovu'z|odéj
si !s' koupil alkoho|nebodrcgunobonahá&l zis* do hmolhÓaubmtu, a kupe kradené
!,ěÓ'
jo známo'ž. v lalovim iďězoi j. vždyckyj.íě třell lump'kteý si lakový
naníwděld ' neboť
aí9fík1Óbshrá do svésbí y a v. sk'}fu se s nin sob&h/ rěší. neboťkr.d.!á věc nesn6e
světlov.řejnosi' Tďoých přlběhrl3. užÓdch'á|n. vš.chhibifuch hezpočd'
NeŽ waťm.ý do JiěIn''
Édni@bez !áhíni uvo|nilaproíředky,a tfuréby|a
poiizenakopi. dÍvč'iyblsty ! i! 'ičíÍská
od loňského
lét'opě|zdobíl.nto náhÓbnífoonumonl'
Komtrlení Jidi! domovem,aťneopomene
při svébÍ.jen krdtkénávšlěvěsj'édnoul
'cnto
památíík'NaleŽnojaj JádnÓ' půjdé
Ij pÓ hlaÝnihibhÓvni *iě a U býva|émáÍnie odbÓěi
míněvpmvo'Užz dá]kyspďřl chaŘk@rklickou
si|uclu'kl.rá mupliponénc
typické
Bí]kovo
tvarcs|o!í.
aámélejenzji!ýh lrobek,aleizjinÍh mist víc.ěimině Edá|elěpiipomíná
nlpříkIadHusůvpÓmníkv ŤáboÉ'neboi smu Bi|kÓÝu vi|ku na pmžskýchHÍ ěan*h' e
M8L vd& rob* o9I) je ndidd.
polo|fuÍporcjvJc abývd lriMklin
limfuB jmsďid obdo' Íódífro o'rc

. fuu|3úi!

&jh &ské

Fnntišck BÍck t jcbo llÚsív ponÍík v Táboř€

(pamáe čl.i!ín společtrdift'tr'išk' BÍ|kap&Íd. Mldl PaYllkovt! dr. Libu.i Šuóňovl]
Llbobí. Miř.jrvský

c.lý pmc6 vaiku, po'shveni s odhsl.nl pomnlk! M. JM Husa p.ýsa|a pani Květ.
KÓia|ková vc švéúólínku v Č€kém ápóše v Me 1998.') Jc z něhÓ Žřgjmé,žehybnou si|ou
vzniku bholo dí|abyl spÓlek p@ poíevrí Husm pÓm.fiu v Tábořo' činnoí tohoto spoIku
Ód j.Irc a|ož€n i v prcsinci l 904, kdy byly schvál.ny j.ho sbovy, !ž do kone !Mí sv;iové
váll.y podÓhně popisuje Rudolf T4| w švéP:íoi H6M výíah vTáboře Ďtu 1906 a její
}ýaam pÍó D}dIgnI.aMea čes|cEfome. ,)
M]4|Úlu vznitu spoll' ryslovi|a pr|á'rce prc nj získ| MUDÍ' lGď Pavtil.(l8óJ |a6). ob|lb.ný l v,.Ú
]íkil uibohký Pochá?| zKliáíe* u Poé.|.| M Č.*monv
e
rysočině' vyÍosll v .vÚaelickém prcsř.dl, j.ho ful*á byh weg.|iěka' v. sfuovdó spolkú
* pnti: .'spo|(Uphna|.'-]phd.v{lm Ullzl D.ly pmmé pÉvd).víip( J. v m'6| lidu, ve
sv.fr okÓli rczšÍIil vědonoýi o nich' b. kde ony dosud *háŽl. nebď jen |.hd) !omí|}
Hu5ůvpriponínďi bude re|*. m},.hnt) Husovy' budouti nyslenky ty bké du{mim
Ač}oIi .'ú..|emspo|la by|o ňdi' M'Jmu HÚovi Doín& v ríboE.' bylo nuldé
r}bmoh' myšlenlo|. se Mly .duslvnrn mjdrem |idu"' zj l'm úřIefi by|á UspriÁd'n'
'byh.rá si 7l*fi pomoí ! podpón vNh.cku iv. vŽdllďéfu
Hu$w ÝBlaw 1906'
s*otsku'.' o HusÓvýó !]rccrch bý' áníjeny poLtě M Koá hnde\ Me iídíLíucil.| Jďl
sEhb znÁ.il s svyni žlb' Ýždyo prázdniná.h. tl*opárl9 a rc}oíiEu*.i ?by1kůtétotodnl
tl@. Na lěcnb pouích vyfupow|i viamnÍ l.&Ici. Pbfer
T. c' MšrÍyk fu o9lo)
vyslovi|aÁmou vtfo''.|ábÚj. n!! prcgM'" t''' Plv|Í*pii jinéprí|ďiloíl M p'.s|ovi|
po2d.ji v}dsl súj pr;év Jm Hus
K@im hiíd*U' Kd'z pozdéji bovÓiil ŠM'Bi|\efi
'o pÓmftU: pos@val my.lo*u'
'e
být vyáaéqc ,pojrcí Hush
! Konm
'E "ms'
spo|*noí sisbovi|4 4 pomdft'íUs' bý doI@nčftdo |e|ť. do jubil.jnlhobku
-'
byb vypslna loulěŽ m ponniL fuovóy
její podnÍíry
ponnit mi
rcáoddutd
zrěloňÓvd myq|ňku ''Dusi Mrci'a". ze !ou|&e vys.| vIt.aé' návŤfisochlh '. Kď|' Kube.e
7 TáboÉ u
Jojfs Moyía 7 Pžhy' oriBinit mod.lu se nanow|
o pomnÍkneb)|
@Iiavin'. '4hh.tt
Prcj.k pl.ru3i|'pmísvé|owvÁlka'a

v.o!e |o, mik|' n' popud pdidenb |' G' M6.oká JihMstÁ )po.ďnoí pm
z.ho\jni husitškýlhpm'le|\ se síd|emv']Ábot. . l|m {édie dobvána loo tsjci Kč'} l.
reJmipmvděpodobné.2é
bto ÚÍl.|o'lÝ|'hnNoU kFv do spo.eČnÓŠiPfu
vý\bvb j pomni|u'
vodtí sobou by op.l dí' ,osef Plv|ir keď po(hoPi|.2fvno\é MJb|.c. spr|edn;| mů2c
na{Áut fu svou předú|ečnouÓinnoí a dovéstji k. kýžeÍénucíli roko p$ní l'ot aou|a
fií'n !n( h orcÝied|ó na íal bj' L*tóty l E€ionáln |n Ílku q.zJ'láL r. sbí
ná
pomnn'
'sl]ivÁni Podlc a!Óv8n\ch sb.Ďcich'i\'inJ. pámé'2e mnohoptjaiwú Ergo!€ ] o kládne,
'm
|.íÉ Přlsúlry ý pohybÓ\a|vv rcaÝ:od 5 do l0 Kc' By|o nubé.rby
27 |.Éh pmav.
a pi]Jépd* d'' J Pst|iká ' n' nÁwh qboru a umě|*lclehni(ké-pÓ
kmke Ťo|.éno.i
roáod|o bjnoňÁdnéBlné shrcmážděníl9']' 1927o z.dání @Dílď.'

v 4dání se piíví:
budižpMve! v ápadnl poloviněRiegrÝ'lch sadů(dnos
"Ponmik
paIk
poŽn'
pÓdl.
Husův
au|oú)-'návnu uftěleva ''''r BudiŽ provedenpod|. !ív.hu
akad.ňického$chař. misÍa FBltišk. BÍ|ki!ňěIc.n samýmpod hslefi P|amenyublralise
k pBvdé.''Půlkruhovitá
14m ''' v|aýnipomllkdvoln.trcvýpÍŠkovd'
akl'dM o průměn'
(škínulo) ''' ÁÍchilékluÍaprchmovaná' fu. rzvrené ktrihy zpískov€ (škínulo) ''
s5bonrcými rclieí ''. Tii korcvé(škííúoa nahlazno)bbnňvé Í]ambony
''' spol.k
néchťprovedéqbÚdováni ž.|@bcloi.vólro spodkua úpravuoko|i vo vlgslli režii' oíatní
v.škery prÁe až do odovzdíníponniku provedeUňě|écŽ obnú Kč 130'000'Náklad a
dopmw uhBdíspo|ekUmě|ci?lfi!ě' Uňé|ecnel'ťje 2Yáz'4 aby poonik dÓdll a postlvi|
hk' aby mol bý odhalen6' ěwmP l923' Plel.bníllrůvE navliuj í:hnedpÓ ad{íi dÓžís
píní 3plÁt*a'a sico Kč43,000,Po odlitísďhy a nojméně
třl reliofó re dévámé'
dru|lágp|átká
Kč44'000 (šknnutÓa nahÍaÉno
Kě 43'000)a po odelz!ání pomliku zbýek (ručnědopsárc
|o)
Kč4.4'ooo)'Přijímá* j.dno6ysInč'..
z bhoto lákoÍiďéhoadání' bohuŽc|plávnickyávfuého' lyplýE|. pro F' BíIk! i pÍo
spo|eěnoscc|ářad. podminokk|ldnýi i repřÚonýchP.Óli póvodnlmpřcdstavánd!' J' Pav|íka'abypomnikrMadiova|vebu m*i H!s9n a
Pllm.ny ub'ati s * pBvdč''']
K@ímhiídkem,aílězila noú Bi|kÓvamyšlcnka
. Prc mistB Bílto by|ysbnov.nykrutépÓdmlnky'frÍ&nění
- měl hÍaditc.ny materiálu
(díM' hrÓn' i odměnya vgšk.ÉpiÁ€ (l hÓdjna práco kmeníka byla á Kč 9'
dúoí á Kč l2)' o č6ovéomeEni (dÓ kÓnÉěeÚni ]923)'
. Á'i prc společno*nébylÓjédnodlché
zlsk.| polt€b.é p.nlp prc uměloea joíě na
pÓmník']'e|tm ví@než20o.o00Kč.
wbudoÝáííp.dsbvc. a o*o|Í

StNb! ponrtuu l9t6 - 1923
lé ŽoIa přiMné, ž. při z{měrulohotoEehu muselodojí lr celéiádě nefuází.Bí|ek
pBe sp.l.čnosti:,'Děloji vóJÍ a vš*hn! váši p&i o pomlk' kéžjfi !t.ě{mevšichnil.}é
svou t'pělivosli ku zdm l ukoí&níceléhopodniku(i jsl mnohopo|iebít!ělivÓíi pro
s.as|i' jlté pÓdobnýpÓdnikqžadujo)'
o fuskolánl €|áo
Piij'té ftíněníÓ žulor{ oEhitekluřemě polěšilotéŽjénsfu
podíikuvnuliIomi proarciitekiud piskoýoc'DÓuňjrli pínové
v Žplacáí žulr tu viiím ten|o
bÚdénéněěil.lný' mu!íbýtv.lil.ý a h|ubokol.súý' vo Yýborus.děli
nlteri{l. PBvda
pánovékteřímjl 'Ápis
snrd b'
6y žuly'snedzmjl z/rcj i p'Úovníkok tomuú&lu výl'odnéhol?
(@hitgk!)
mÓhl i !'!or sám pomoc|svýcn aabú Ejti si onu v&
Da Šfu*!? všechny
polř.bné tresby ! dohled byoh opalij|; a spokÓjj| bych 5. jen l0% ze|ého obnosu a
architekuru;p.žádav€k ká'éhÓ obyěe,jného
mhiteki! us1ílený
a &žný.
Moh| js|. só6' plne dolfurc' s|edovil nú,j!Žiíný poměrk pom
méhoásÝěcáí pimálca Hu$vě' je v lom mÁBdos i ní čes,' '
JakniIe dÓslanu
nkt!. kdebudeuníýénp.mní|qakEs|íft onomistoa s kresbou
úpmvoupďku d spodkemačíli' oby
kimeo' moh|bý 6' VU'
spodkuaš|ui musíse s'láÍ.k
'z'klod.Í
potřebijižnyni
pomniknyníl pakpii odha|eni'jBt
Áby davnÓs nÓh|aně.orynéstiná
(nyni|)'''
připmvitohazy'pohlednice
a medril|ony
Po r}hotoveniiádnésňlÓlvy a ňně podání'bude poť.bi onu l/3 Óbncu poďati.''
|:)
B J d u . || m lvně( ( m do Ezy , o o v o|'Fm',pBnedo||Ó É'ob'.cclišénav}s'.
vdlbnuI927upom.ňUjeBilek]..Poliébujiko|.mponnlkujáÚáuíky,ncjÚšckvětiny
a nizkékiovi' zab .ť vy$*é*řovl oddě|ipoobouímnÁchu|i.ood p$lory pomnikové'..
'.,

spolek po zÍskán'íinaněnichprcslřdtů poádal miím Bílka o íáěrty kry1ištčíi
pohknni.o'Bí|ekodpoýídí: připBvnýchnáěíúÍeíínožnopodatiněe k pohlednicím
a ke
"z NakÉsIil
jsd pdÓ obrd e|kďé poh|.d!'PÍÓloř 6rhá
s|Nnostnimu
účo|u
ó'vll'l927'
Neubefrná smíclrověpúvěliskne p!!|.dnicc p' íaláři součkovid sice zpú$bem,ja(Í si pieji
poilednicepÍovenenq
obŘťtes. prsim na miněnÓu fimU ''' jercm pÓdÓllaěte 'okamžilé
p.íoužoni,'do6.vn.jéínalrÁ&o,....']
zmlnka Ó faráři souěkovijé ý tétÓsÓÚÝjsIoíi ájimvá' čbr' ffig' fsď Bohudav
součeks domn{v!|'Žc stavělprctéíantské
jednou
kolrc|yrc 20' íol.lÍjc zb)4eěn4
',sIouájen
v ýdíu"' Byl přesvěděen'ř oíÍtvonaii budovalaříai' ktďá
íouŽiť.'
MGto toste|a
',budou v
se ÍozhodlpGbvit chlapecké
a divčíUčňovské
a íudentsft domo'f'
kl€lé Ťábořecn'běly'
objednalna pnjče|í
obou doEovúreliéfys hBilstou tématikou:
Jln z Kalicha (ážka), P.lr
ch.|čický obi dn6 ía búdÓvěMasarykÓva
dÓmÓVave smdanové
ulici 32 vTábořé.
Husilýtí
bo,iouioia HusiEké
pouzc
galeriiF'
žgtry dn6
v sádřcv
BíIkav chýnově'Zníněné
Bi|kolt krcsbytě.hb Íeliéfiiprodávalsouček|okéa účé|.m
prcslř.dků'
zístání
Tehdyvznik|oduchoÚí spřizněnlftezi B. souókema F. Bil(eD v otÉakích
husibkérefomace
'ilančních
29' čďěnce i92? b|ó.ínjsb Bi|ok
pln. ředi&Ii.ukončiljen postavuHusovu
'váždý
3 čekÁm'
ževýbo!poftni*Ua spÓlékpřjje/e séna níp.dív't. Prciožopo 3.v' ' poónusoohu
od|évali'
$chyj.š!ě n.od|iléku fÓbgÉfÓ!ánl v pÉcohě á vzít
' ' zdá se,žebyslc noh|i D/užÍt
s ýbo! fotogafa aby byl užnynízí,kánnalďiál pohl.dnimvýprc čď odb'lol ponniku'' '
P.n dl' cid]uPjyu' s*hu uvidÉ|'
pÓh|eddi.i
NÚáte
hndu Kofio d|e
'otqÉfiinebo
o**
*-^o *'*o o"h pto BÍ|*av.li* ddlc'ilá' v}světluj.l Že
',ncb!|
"*'.ou v knize !' Dfut Šinila..' Podle žroů Uči|.loŠv.hly
špÓkojons obráŽkd
'výfiÓdeloul
jsn si škÁlu'pd( zbyt*y z}íc.nin'pa* pišný púdÓrysi wt}.čil,isémpósté b!dÓ!y jak
v popisuj.!t giaÍďeno a - přišelk yisledkůndoÉbjjnýn' Júnile zd. j. pid.ryš a Popn,
paknení
uměnímdoplnfuia don'slili
Má prác.j. brcmva ÍsÍcilctIlgdy
'hiÁd.k.'
já De0ohu ja rlk l.hkomys|něhovořili
př.ťvÁ] a'lášu'in
pnol o
k.ď j. posvč..n
'hrádtu.'
piíonnos|Ímistrcvou''' snad dfubnéjednolliviny by|yjjnE snad i koliliřáb piédě|ávné;
áv!.k áklaď hlawí p.dobansí býi dostipř*néku lakové@Í pÍáci'PóďD vás' abJateni
to s pány řhválili a pofudjli PiEd poěďim piáE' Uvidi&..jok byl ,K@i fuádék.púwbď
a ma|ebnýpii jeho
J.inoduchNlj' J.nná ( i Ó ájňy Vaše.Ó ájmy ďilol|] Kozlho
'ejv.tsl
Kol.sponda* Bi|kNa se spoleónoýi ah'luj. řadu prcbl.9nú'jimiž by|! stavba
poml*u dÓprovázna. Přehod od půvÓdního
nfuáÚ ! pískovcit žu'Óýépodoběsi vyádoveI
zr1šovánÍ
nákl.dó. Podle slour7 je něl Bllok néstsám' Ale p€íIp od spoIkun.do.háu |y
vča' Mi51.Bl|ct !o popiŠuj.liko:
chlě|jsempověd&pínúm cÓ ňě súl pomnik,
aby p@hopiIi
i wlikj méoběti''ZÝIÁště
Fimě ÁnýžG|évárcnská
fima poŽ. óutoh) j$m pl.til
ó0 tisic! l0lisÍc
'e sádĎ!é Ódléváni'] tisioc desi} j6eové pE v'l@6!á'l Bliofú' Pú|Ďku
tďaly piipŘY7, trcsby a nodely pfu pomík, půlbku fua| nůj dohledve íéváméa při
alďiicktuřc' Aby bylÓ nóžno pmcovgt'muďmudrŽoEtiv c'roduýé pnrvny a domácnos*
!ši !.j!ulnější!''PÉvÓ!' á b měslojl l tislc Kě !Í!!q Rot piln. p'ác. (bézdokladů)3líImě
52 tisic Kě. snú n.uv&Í nnozl zpánů fuýmr]dínín!? TÓ monu!ě dollaď pofuditi|
K tomumějeíě ííhá kánelik a hFzi soud.mpb nezpl!@ii; opikuji - n.pÍávcm- vždyť
špÓlek !'fr lIdil ! adáva| ehibkuru (t čomumonúžEliéfd . soohy pgtri') Na mou
Dř.dúšk,nepiiše|
mi jedjn), paíúspo|k'' By|Ópied!oIb'misj':vou Ř.I piišeIjlem
(b€ /
ného\.dom|'do m|ebnichboJ]' l
pon.
u.d méř.. byl mfrin '1 l*i.
v".,
j6| ooŽno' áby b*!o by|aukÓnčena
'e
ní spolupiÁe ý spolkr pomiÍku?Napišl€ mi'
'lokloE.
pŤ\ir'opět:
JiL 3. rpo|ekmin'Aho\d '.9 podri{Í'abych{h mohlvfhÓ\ětipo2.davkůn
lěth.keiisemnounamnn'lu Óra&ÝaIi'.'.

pomnikjcnnir či dluhýmsměrefi'zda
v.d!i se sporyo lofi' zda nepaM'ěposunou!
podí'wc
(!ýk!lo
se
tÓ nepřínoníkl3d':'k&rémě|anéíi
o conliňolry
z\'šit ěi snl't
ji
pŤédslavě
a v'y poMdil'
sPo|ečnÓí)'
Bí]okr,šák
1Ívol
m sÝ:
NeJladný[ hlavo]lmcúbyls olázk' .j.k převá/i HÚšÓvuso.htrzés|.vámy v cBkých
BÚdějovici.h do Táborr' Bi|éksámprjedna|.abyjodnolkačBkos|Ólenské
ármádndopBvujici
na zpáloění
sochuP|Ukovnika
sv@o z PÍahydo co.kýchBudějovic,
céstě
HUsa!do
'va|a
ob* |egiÓnářskél Tábořc' ,'Při poIoŽeni
ozva]a s9 mishi jcdDolkačeskos|ovenské
pomnlkÚ
v Tábořc u|ožilijsne do loholo kameneprsťz bojBlě
ák|adlilB klmonc k HusoÝu
j.dnolky
usnesls ,,' požndívás' ab}stena postríku
zborcvského
''' spráÝniVýboroáši
Žeje
Tabu|kana pÓmnikunakonan.by|í
umísliliVhodné
upozorÉni'
Bi|ek2 svÓUPÍácinaponnlkuobd.Žel33
tisic0927),33 tisíc(1923)e ještěl0 tilic
(1923)'spo|ctnoí zúíávalav dluích a usilÓÝněl gdala'jai se dn.s říkí'sponary' obdÉe|á
podpoÍu
od měslaŤáboE'lo tisíc(1927)'l0lisíc (1923)'význmnÓu ponociby|ydaryod
úboských spoiilelen' ale podshtná éÁsl byh zhkána Ž veřejnýth sbirek každoročně
úhmdunedoplalkú
ponníku"2000
repub|ikypiispě|l
opakovzných-Kán@|ái prezidetrta
''na
yé' si@ šnesnázeni'!|c dilo bylo piee dokÓnčénÓ
pÓdléplánu v čeRnul 923.
'0)
Odhiloni ponnlku 6. lcNenm 1923
Prúběhonnabníži!ěpopsalaKvětaKořa|ková'r]) cifuje z dob.who lisku: ,'c.|ý TáboÍ
úóísbil 9 slaÝnďd a všeohny
snadspolkya ko'lonÉ přjš|yPotlonit se plmóbe koíniďélro
pi.dv.čer
$
kom|y slavnosfi bohosluáy .řkve ěskoďovenské
muč.dník.'., v
pnímu
m rybnikuJÓrdánapÁ|€na hmnice'st.jnějakoohněM
a ě€skobnhké evangeli.ké,
"na
prš.l
Táborcň poč.iĎýpróvÓd' s|a!nÓí ! pofui*u
oko|níchkopcich'..6. čenencé
'iŽháji|
pěveký sbor Hl!!o| zichovÓu Písní.ModIitb.na Rípu.'o Husoviaj.ho dÓbě pÍohllvil
řídící
učíélJcef Švehlae saimovo úsÍí.
ve svémpojm bké poděkova|přítomnému
sooh!řj
Fňnlištu Bl|kovi o přjponně|ve|kéá!|uhy dr' Joýfa Pivlíka' kléď 3éÚkud9čněiísvýthsnah
Na odhaleníbylÓ pozúno nnoho ťamný.fi osob: prezidentT' 6' Masryk, ř.da
minifrú' Ékloli i děkmi univeat v PtÚ' Bmě i Búlisla}ě'vši.hDi se onluvili, aIeněkeři
z nici v omluvnýchdÓphechlzlétnýmidot1 oc.ňo€li Úaam }Ius[v'
Redattor fýdenikucelký,jih nápsal ''výtvamlk' $chař.filo$f' nášjihÓě.ský kajaí'
ájící v apÓšbkképÓkÓňe'naj Ícíěislý pm& k Bohu,
vtoucněpochopilduš*nl poněr
'dov.dl
a
trpiie|e'"
Hlsóv k Bohu' i.ho oddeéhos|užebnita
-]

ak|adatele
BílkúvpoDnik M. JaM HUsal TábÓie no9 sopy €|é řady v|ivů'Především
spo|kuprc vybudovániHu$vá pomnlku,|ék*e,MUDi JoseíoPav|íka,ktcď přiklÁda|velikou
bméjšilitéúrní
pdci ajehoveŘjnému
k'záni'za
váhuHusÓvap.b'tunaKozÍm
hnídku'jeho
Yýznannýpok|ádalv|iv KozihÓ brádkuna vznik Tábora'JehÓ poŽnáníÓdéŽ.,j{dvi re|i.fy
Hu$va pÓbytunaKozín hrádku. rc|iélKozihohúdku!a čelÍí
íětrě.
Ducha d|ouhýohozhovod la.áře souěkas mistem Bi|keú wjadfuji relié' no p.avé
kniný. pomnikuHusv
a vznik husitskýchbojovniků'
ýreě
'iotvřené
'láři osobitér'Ádřeni Huso}aposbly
Dominujicisilou pomnikuje Bí|kovo
se
''ubíŘjíciho
p|am.nyk,]]nvdě..,Predftvuje lTickou bi|kowlÓu piedstavuporcka, uryócnou
a nkdí.í
k nebi.Na pÉoušvíráPkmÓ (Bib|i)a vyzývÁk
t náŠl.dováni.
Pfufuk!ojBt Ýidoúci'
',vidětrí..a
úýřcdnlÉmaBílkovamyšl.ní:
s|.pi'symbolb|oudiciho
! lezna|élto
|idŠýa'
h|.dijíclsvěllo

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

-

Íď|

o

k: Hu@o ýý@a

'6'íyi

|Tóbd!

]9a6 a jajr }|'z'@ pn n,šlehfu Mtb
db mle|ogiq Tíboř 1934.

kskr reÍÓÚte,

l ihobký sbomik hn'oÍi.ký (.JsH). rcčnik35i l966' d. l l0

T{|,R': Húďa|ýlM

)5'
' "l'x4
ffufu r í'l c í*ěshýn, íd!jn.
spol.ěnodi z l' 19,, s obj.Wj. po|oŽ}a.2'500K. pmpoE K!b*ď.'

iakon.c Íoáodíuo' aby

jnn|ku,v dis|tusišloo b'
s. b
'.káh
kl. ' ychm dni' |ft lÍ sipř
áli, , byHt r
výfuu ďsI m Í&'o..' (PÚdle upom]i&

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

soa! katunr, dopis
u dne24.3.1e27.
soAT,*!fuo3'dopiszdn.4.4'1s27,
soAT, káfun3,dolis z di. ]0'5'l9z7.
soA.r' klfun 3,dais z díé29.?'l'7'

p'n. Í.dit|t, n@a.!j.'
oslomÍ ld6ób
vl. doťédl' Pivllka náhÉdi|bldoucl
pledsedespo|kudi ',Vá'.ný
ÁdÓrrÝoD4 ..dn.|
t.{L:y'.
'áboĎl(.
soÁŤ' kdď ]' dopisa dn. ]'9 l
(dyž si Bikk souěkovi íěžovll B
''' n.dcbl.k p$tl.dl''], niÍh| nu sou&k ÚspÓládál utjío!
pÉdnášku
v Tábol.' v íÍžby ry|ožilzán& i obúhpom|]o' PHnÁlka :. ul
6ob' k.é mzhodova|y
o nMnclc|l pÍo'o2.b'|y lpfuř.n *mÚálnlho vol.bDlhobojé'
soÁŤ' kafun 3' dopísn€Jabván PnýděpodÚbí!z kod.. r-án l'7.
soÁT,kafun]'dopisJ.dnoly|.eionářskó,
soAT, kftn 3' !'íčbvÁnl spo|eoýi Ž 2,2'lg29
xnÍvlknýá'K'|Hbla|]apfuík! M' Jm HBav Táboř.'cáw ?Apa 14.1993'

voláš svéjménodo ozvěný
přicháejlcí snadod bBn iíjc'
v kaji!ě pfá!l' kam spádlá hÝězda.
slow |ásky h|adiY ávitch

paměli.

zlob' č$u Í našťýčno
Přibyíav Ši'nice
jen jednuzjelro
Dilo Frctrtiška
Bilka je nesmioěobsáhló'a lak bychpřipomenu|
výzúmný.hp|slik' ktcÍáúá svým obghem cÓ řici i dnešlídobě.Jq| nábý je z|oba ěasu
p|íýiki,šiik' ea ] á Výškacm 2'5m' by|aumÍllěna
1.álÓ vé]káPúlkí|hovná
'nŤa[ se řiká|o vi|c, klercu si Bí]ek
V auloÍovópmoovŇ vjcho c|'y!oské
''clroloupcc,.
v clrýlověPostavilna poEtrlkuýých rodičú
Na plaýicejeabÍaanasfiíga'kcrÁ má Nái
paníBefryMi]dové'BiIkové'jciáďedUjici:
Krisb' BiIkúvlextklétopúci.d]ejehodeÍ}'
.'slojí u veI('ch vod í.Íá ýýíŘžníscha jnéíeň PravJá - ježv|iwm ěasuomý|áía
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