
AD Lavička na (domažlickém) Kavkaze již
podruhé nevydržela řádění vandalů

Dala bych tam kamery na pohyb, ty obyčejné
co dávají lesníci do lesa, a myslím si, že by se to
městu vyplatilo. Miloslava
Vždyť tam chodí pořád ty stejný osoby, a ce-
lej Kavkaz dělá, jako že je nikdy neviděl. Michal
Myslíte fotopast? A co když budou mít jako
většina těch mladých chuligánů kapuci? Jakub
Kdo si někdy zkusil něco udělat vlastníma
rukama, ten nezničí lavičku nebo cokoliv jiného
jen proto, že to není jeho! Fotopast nic neřeší! Rozmazlené fracky ze sa-
mozvaných VIP rodin si jen tak někdo nedovolí potrestat. Jirka

Píše se na facebooku

Domažlice dostaly skleněný betlém
Kde bude unikátní výrobek umístěn se ještě neví. Mělo být místo, kde bude k vidění celý rok

HELENA BAUEROVÁ

Domažlice – V rámci letošní-
ho 10. ročníku Sochařského
sympozia Tusta Vitrea vznik-
la hned dvě unikátní díla. Jed-
ním je vstupní brána ze skla a
žuly, která otvírá cestu na so-
chařskou stezku vedoucí na
Baldov, a tím druhým neméně
unikátním dílem je skleněný
betlém.

Obě tato díla mají mnoho
společného. Nikde jinde je ne-
najdete a jak sochař Václav Fi-
ala, který je autorem baldov-
ské vstupní brány, tak hlavní
sklářský mistr Zdeněk Kunc,
jenž se svým týmem vytvořil
skleněný betlém, nikdy před-
tím nic podobného nevytvá-
řeli.

S nápadem vyrobit betlém
ze skla a věnovat ho městu při-
tom přišli sami skláři.

„Je pravdou, že jsme nic po-
dobného dosud nedělali. Ne-
měli jsme se ani čeho chytit,

protože nevím o tom, že by ně-
kdy někdo skleněný betlém
vyrobil,“ řekl Zdeněk Kunc.
Přesto se skláři pustili s chu-
tí do práce, neboť chtěli, aby
po nich v Domažlicích něco
zůstalo.

Povedlo se. Betlém je nyní
pečlivě zabalen a uložen, než
se pro něj najde stálé místo.

Kde bude umístěn, ještě ne-
ní jisté, ale podle ředitele do-
mažlického MKS Kamila Jin-
dřicha by to určitě mělo být

místo, kde bude k vidění celý
rok.

Spojit sklo a kámen byla ve-
lice vzrušující práce i pro so-
chaře Václava Fialu. Na bal-
dovskou vstupní bránu bylo
potřeba pěti tun žulových kvá-
drů a 3,5 tuny skla.

„Dosud jsem na ničem po-
dobném nepracoval. Když má
toto dílo stát ve volném pro-
středí, mimo lidská obydlí,
musí mít úplně jiný formát.
Proto je tvořeno z tolika tun
skla a žuly,“ říká Fiala a po-
kračuje: „Když jde člověk
směrem od zahrádkářské ko-
lonie, prochází zešeřelým pro-
storem, kde tmu vytvářejí
stromy a keře a pak se mu na-
jednou otevře nádherný roz-
hled. Proto jsem se sochu roz-
hodl umístit právě sem. Až se
do ní opře slunce, měla by vy-
volat jakýsi emotivní zážitek,
ževstupujetebránounastezku
na Baldov, kterou bude le-
movat stále více soch. Vyvr-

cholením zážitku bude na
konci stezky pomník husit-
ské bitvy na Baldově.“

Zoufalé torzo nedostavěné-
ho památníku by měl zdobit
kalich právě podle návrhu
klatovského sochaře Václava
Fialy.

Nejen krásná díla, která bu-
dou ozdobou našeho města
vznikla při letošním sympo-
ziu. Druhou velice pozitivní
zprávou je to, že lidé si na ně-
kolikadenní umělecký mara-
ton konečně našli cestu.

„Při prvním ročníku přišlo
asi padesát lidí. Každoročně
jich pak dorazilo o padesát ví-
ce. Když počty návštěvníků
přesáhly tři stovky, jásali
jsme. Letos si na sklářské
sympozium našlo cestu více
než tisícovka lidí. Co víc si
přát. Z toho je vidět, že těch
10 let mělo smysl, a doufám,
že tato akce má dobré vyhlíd-
ky na dalších minimálně de-
set let,“ řekl Kamil Jindřich.

SKLENĚNÝ BETLÉM PRO DOMAŽLICE vytvořil sklářský mistr Zdeněk Kunc se svým týmem. Foto: Stanislav Antoš

Slavnostní předání betlémupři
zakončení sklářského sympozia.

Staňkovský kostel zdobí malby Jana Kutry
STANISLAV ŠEBEK

Staňkov – Kostel sv. Jakuba
Staršího ve Staňkově v sou-
časné době hostí výstavu ob-
razů inspirovaných Novým
zákonem.

Autorem cyklu evangelij-
ních maleb je Jan Kutra, aka-
demický malíř, který žije v ne-
dalekých Poděvousích.

„Neznám silnější příběhy,
než ty v bibli,“ říká malíř. Ve
své tvorbě se v poslední době
zaměřuje především právě na
náboženské motivy.

Jeho díla ve staňkovském
kostele zobrazují například
Ježíše proměňujícího vodu ve
víno, jeho Vjezd do Jeruzalé-
ma, Poslední večeři, Jidášův
polibek, Kristovo vzkříšení a
další.

„Rád zpracovává literární
předlohy, kterých se chápe no-
vě tvůrčím způsobem, upřed-
nostňuje výtvarnou podobu
před popisnou věrností,“ vyjá-
dřila se o Kutrově tvorbě kun-
sthistorička Marie Smetano-
vá. „Janovým prvořadým
úmyslem není malovat obrazy
do kostela. Je prostě malíř,
který se cítí být osloven bib-
lickými příběhy, tvoří z vnitř-
ní potřeby, ne na zakázku,“
dodala.

Kutra, rodák z Olomouce,
vystudoval Střední umělecko-
průmyslovou školu v Uher-

ském Hradišti a Akademii vý-
tvarných umění v Praze, poté
nějakou dobu v hlavním měste
pracoval a od roku 1996 žije a
tvoří v Poděvousích u Staňko-
va.

Vystavoval v Plzni, Brně a
několikrát i ve Švýcarsku.
Cyklus biblických příběhů,
který je k vidění ve staňkov-

ském kostele, představil před
dvěma lety také v klášteře
Chotěšov.

Výstavu můžete ve Staňko-
vě navštívit až do konce čer-

vence. Kostel je otevřen denně,
v případě potřeby se můžete
obrátit na staňkovskou far-
nost a faráře P. Wojciech Pe-
lowskiho na tel. 732 413 066.

MALÍŘ JAN KUTRA vystavující evangelijní obrazy ve staňkovském kostele. Foto: Doris Windlin
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Do zavedeného pensionu v Českém lese přijmeme IHNED

vyučENéHo kucHařE s praxí,
týdenní turnusy

Požadujeme: samostatné vedení kuchyňského provozu,
řízení pomocného personálu, lexibilitu, ochotu a prokazatelnou bezproblémovou 

historii u předchozích zaměstnavatelů za 5 let

Nabízíme: zajímavé inanční ohodnocení, bezplatnou stravu a ubytování

Životopisy a nabídky zasílejte na email: pracovatvceskemlese@seznam.cz


