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Zachraňme dominanty, Bíli-

na 2006 a Pro Arte Beuronensis připravili výstavu o

vztahu k církevnÍm památkám' jejich součastrémetant

i obnově' K viděnÍ bude také
ukázka obnow kostpla v Mu-

kově u

BÍlinyla kterou

stojÍ
jeden jediný čloýěk a jebo nezdo]ná pÍle.

".Zaďtraňme*- domtnanty

aneb nechářLe to tgE?]:Ta.k.!dl
název výstaw; se.která za#lé

vernisáŽÍ v Beuronskékal}ll

v

sobotu T.dubna v rsbodÍn. Au_

torem výstavy, ktera už oběhla celou repub]iku a sefkďa se
s velkýrn'úryěoltenn, je sdru.
ženíZachráfr
ae

he, i

Znojemska. Jde o přík}adv
chátrajícÍch sakrálnÍch staveb, ale i kostďíkÉakapltče'h

kt€ré zaehráEily,,'irtae,dobra

volnÍlrůa nadšenď. Cfle'm vý-

poručÍčÍm,zaěÍt,čeho se vy_
varlovat, provede vás právnímÍ kroky a porailÍ na koho se
obrátit pro radu i flnančnípomoc. Poradi také jaké materi_
átlv

wlžít,jakébaryy na kov

nebo dřevo a poradÍ i dalšÍmi,

pro laiky záhadnými, pracovnÍmi postlpy. Výstava nabÍdne takp dýě knihy, které jsou

rovněž ffiimečtré'rou prvnÍ

je

knÍhď6hroŽené památky od

MÍcbďa Valenčíka.Kniha
mapuje detailně všechny

sa_

lffálÍ'ÍchátdícÍ parhátky v
každémkraii a okrese. Tedy i
na Bílinsku, Teplieku, ale třg

ba také na Loqnsku nebo DěčÍnsku.Druhd-u' knihou, kte.
rou sí budete moci zakoupit, j e

titul Práce jako'na

kostele.

Ifuiha nabizi originálnÍ fotogrďie a čtenl o ošudtr vybraných západočeských: kořÚelů,

papírovou skládanku kostela i
leukoplast jako symbol rlrobnýeh poraněn1 při záehraně
silné vůle, nadšenÍ a vztahu k Příklaťly jsou z celé republiky.
památek. ZakotspIt si múžete
odkazu našich předků. Jed. KzakoupenÍ budou brožury o na výstavě také
{robné upo.
notlivé panely s texty a ťotď. samohé výstavě, ďe také uní- mínkovépředměty
s témati.
grďiemi dokazují, žézaehra- kátnÍ
nnanuál k zá" kou cÍrkevníďr památek. Vešnit památJru muže kaŽdý z nás. chraně ''Malý
památek". Jde o malou ker é penfue z prodeje poputuj í
NávštěvnÍci si mohou na broŽuru, lterá provede krok na konto sdružení Zachraňme
výstavě prohlednout panely s za krokem Eaždého, kdo by se dominanty. Z těchto peněz butexty a ťotogrďiemi vypoví cbtělp'ustit na vlaetnípěst ne- de podporováno dopbrěnÍ soudajícÍmi o zachráněných pa- bo prostřednic'tvím svého časnévýstavy Í záchrana ně.
mátkách, ale i o těch, které na sdruženído záchrarry jakéko- kterých drobných sakrálních '
svou záchranu teprve čekqÍí. liv památky. Manuál vám do_
(hb)

stavy je ukázaL že záchtana
jakékoliv památky je otázkou

památek.

