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Dovolte, abych znovu
[Příběh
SLOUPU]
převyprávěl příběh, který začal před 360 lety a dosud trvá. Je to příběh
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Mariánský. Je o válce, naději, poděkování, zlobě a nové naději ve smíření. Tento příběh se odráží v kamenném zrcadle. Tím zrcadlem je socha.
Kamenná socha Panny Marie – Immaculaty, která stála na Staroměstském náměstí ve středu Prahy.
Na konci třicetileté války Čechami táhla švédská vojska a v roce 1648 oblehla Prahu. Město se zoufale bránilo převaze, některé části byly dobyty a vypleněny. Vydrancován byl i Pražský Hrad, střed města se ale bránil. Obléhání trvalo
dlouho a pražané se ve svých prosbách o záchranu obrátili k Panně Marii. Na
náměstí umístili gotický obraz Bohorodičky a modlili se za odvrácení zkázy.
A stal se zázrak. Byl podepsán Vestfálský mír a švédská vojska odtáhla.
Na paměť této události a jako poděkování Panně Marii pražané do roka postavili
v srdci svého města 15 metrů vysoký kamenný sloup. Na jeho vrchol byla osazena
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socha Immaculaty a do otevřené schránky v jeho středu gotický obraz, u kterého se v době obléhání tolik lidí modlilo. Sochařem, který sloup a sochu vytesal
z pískovce, byl Jan Jiří Bendl (1620–1680). Svou inspiraci hledal v italském sochařství a touto sochou Immaculaty přinesl do českého prostředí z Itálie poprvé barokní sloh. Mariánský sloup se stal předlohou mnoha dalším a brzy se baroko
rozšířilo po celých Čechách a Moravě.
Kolem Mariánského sloupu v centru Prahy procházely roky a staletí. Lidé se zde
shromažďovali při velkých poutních slavnostech. Sloup se stal přirozeným centrem dění.
Pak ale přišel rok 1918 na konci 1. světové války. Rakousko–Uhersko se rozpadá a 28. října vzniká samostatné Československo. Pražané oslavují odchod
z rakouské monarchie a 3. listopadu se sejde na Staroměstském náměstí veliký
dav. Jeden z řečníků označí Mariánský sloup, který zde stojí, nepravdivě za symbol habsburské nadvlády a vyzve k jeho stržení. Zfanatizovaný dav vezme lano,
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udělá smyčku kolem sloupu a sloup strhne. Z patnáctimetrové výšky se zřítí socha Panny Marie a rozlomí se na několik kusů. Nastane vystřízlivění a dav se v tichosti rozejde. Gotický obraz Bohorodičky je uchráněn a ukryt v chrámu Panny Marie před Týnem
u tohoto náměstí.
Tento barbarský čin byl mnoha lidmi odsouzen a již 14. listopadu 1918 začínají snahy
o obnovení sloupu. Vybírají se peníze na kámen. V roce 1923 byl založen Odbor pro rekonstrukci Mariánského sloupu. Před 2. světovou válkou však přichází velká nejistota.
Odbor pro rekonstrukci je rozpuštěn a sbírka je věnována na dostavbu nových kostelů
na periferii Prahy, zasvěcených Panně Marii. Po skončení války je snaha obnovit aktivity znovupostavení sloupu, přichází však období totality a emigrace. Snahy o obnovení
pokračují i v tomto nepříznivém období. Českoslovenští emigranti v Kanadě objednávají
u italského sochaře prof. Monteleone vytesání sochy Immaculaty z bílého carrarského
mramoru. Není to kopie původní sochy, neboť její fragment leží v muzeu v Praze. Tato
socha se však stává symbolem nadějí v obnovení sloupu a návrat do vlasti. Je umístěna
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v benediktinském opatství kláštera sv. Prokopa v Lisle u Chicaga. Pro mnohé emigranty se stává zázrak ve vyslyšení jejich modliteb k Panně Marii v roce 1989.
V Československu vypukne 17. listopadu Sametová revoluce a jim se otvírá po mnoha desetiletích cesta zpět domů. Socha z bílého mramoru je převezena z Kanady
v roce 1993 a umístěna na nové místo v Praze – ve Strahovském klášteře. Tato
socha se stává symbolem nového počátku snah o obnovení Mariánského sloupu
z roku 1648 a naděje ve smíření. Je založena Společnost pro obnovu Mariánského
sloupu (1990). Po několika letech již věnuje na tento účel finanční prostředky tolik dárců, že se společnost rozhodne vybrat sochaře, který by začal tesat jednotlivé díly architektury a pískovcovou sochu Panny Marie.

6

[Příběh kamene] Roku 1650 postavil na
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Staroměstském náměstí sochař J. J. Bendl mariánský sloup.
Roku 1918 byl 3. listopadu tento sloup stržen. V říjnu roku 1997
jsem podepsal se Společností pro obnovu mariánského sloupu
smlouvu na zhotovení nového mariánského sloupu. Tento
sloup má být kopií podle dochovaných fragmentů původního
sloupu J. J. Bendla. Cítím se tímto úkolem zavázán a není to
jen zakázka, je to příběh. Tento příběh o znovuobnovení
mariánského sloupu se nyní stále odvíjí a já jsem do něj vtažen.
Nasedl jsem na tuto loď a doufám, že jednou doplujeme až do
přístavu, který je nám určen.
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Na realizaci kamenné architektury a vlastní sochy Panny Marie pracuje pět lidí:
čtyři kameníci a sochař. Pracujeme každý odděleně, ale cítíme se jako jedna dílna. Pískovcové bloky pro výrobu pocházejí z lomu u Božanova ve východních Čechách.
Tento materiál je z našich pískovců nejvhodnější pro nahrazení původního pískovce ze zaniklých lomů v okolí Kamenných Žehrovic. Hotové kamenné prvky
se ukládají do skladu, kde budou připraveny, až vznikne vůle postavit mariánský
sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt je finančně zajišťován dary konkrétních členů Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Do poloviny roku
2000 bylo za tyto jednotlivé dary vyrobeno schodiště a kuželkové zábradlí.

[Vím, že každá věc, které je možné si vážit, vzniká za nejedno-

duchých podmínek a velkého úsilí, ale doufám, že s radostí
a nadšením. Tak vznikají příběhy a ty se vyprávějí. Na lodičku
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našeho příběhu nasedá stále více lidí, kteří jsou jeho částí. Zdá
se mi, že už není jen náš a bude krásné, když bude zajímavý i pro
další, kdo žijí v této zemi, možná i pro někoho ve staré Evropě,
snad osloví i ty, které potkáme na cestě ve světě a budeme jim
příběh vyprávět. Tato myšlenka jde převést i do kamenné řeči.]
Mariánský sloup vytesat tak, že ta část, která vyrůstá ze země (schodiště, kamenné kuželkové zábradlí, sokly andělů a střední sokly s římsami) by byla zhotovena z českého pískovce, střední díl soklu, jenž navazuje, z pískovce evropského a vlastní sloup, který nese sochu Panny Marie, z pískovce, jenž bude dovezen
z jiného kontinentu. Tyto nápady jsme se snažili domyslet a najít pískovce, které
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by svou strukturou, barevností, tvrdostí a mrazuvzdorností vyhovovaly umístění v našich klimatických podmínkách. Bylo také nutné najít materiály, které
by tvořily jeden celek podobných vlastností, a přesto jemně naznačovaly tuto
myšlenku. První úvaha byla použít pro sloup pískovec pocházející z Afriky. Po
prozkoumání vzorků se ale zjistilo, že by neodpovídal svou strukturou ani složením. Po dlouhém hledání se nám podařilo najít kontakt na pískovcové lomy
v Austrálii, kde se těží kámen podobné barevnosti a hrubosti, jako je český božanovský pískovec. V lomu bylo nalezeno i místo, kde by se nezvykle velký blok
mohl vylomit. K našemu zklamání však bylo po důkladném testu vzorků kamene
zjištěno, že složení tohoto materiálu by nezaručovalo dostatečnou odolnost
proti mrazu v našich podmínkách. Nastalo nové kolo hledání a shodou mnoha
náhod jsme do třetice objevili spojení na lom v Indii, kde by mohl být tak velký
blok vylomen. Rozbor vzorků ve státní zkušebně potvrdil velmi dobrou kvalitu
kamene, splňující všechny požadované normy pro použití v našem stavebnictví.
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[Někdy se zdá, že člověk již je na konci svého vysněného příběhu

a začíná balit plachty. Vždy jsem v té chvíli potkal někoho, kdo
mi dal nový směr a další nápad nebo řešení. Potkal jsem bezpočet takových lidí a díky jim všem vám nyní předkládám tento
projekt cesty, která je společným vyjádřením myšlenek o příběhu,
s nímž snad na rozhraní dvou tisíciletí doplujeme ze světa do
Evropy a domů, do Čech, až na Staroměstské náměstí.]
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[Příběh CESTY] Od začátku jsem tušil, že práce na
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kamenném sloupu se sochou Panny Marie není jen zakázka.
Matně se přede mnou rýsovala cesta, která vede ke vzniku
mariánského sloupu uprostřed Prahy. Přesvědčil jsem své
kamarády kameníky, abychom zkusili udělat pár kroků. Po
dvou letech jsem z úžasem zjistil, že jsme uprostřed příběhu.

Na výrobě kamenných dílů mariánského sloupu pracujeme od roku
1997. Největším prvkem této architektury je vlastní 6 metrů vysoký
sloup. Dne 24. února 2001 jsme po dlouhých přípravách odjeli do Indie
pro blok kamene na tento sloup. Lomy na indický pískovec leží 250 km
od Dillí. Kámen se v těchto lomech těží ručně. V Indii lidé jinak myslí,
jedí jiné jídlo, čas práce a života běží jinak. My však měli pouze tři
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týdny na vylomení bloku. Kámen se lámal na několika místech najednou.
Přes všechny organizační a technické překážky dělníci stihli blok vylomit čtyři
dny před naším odletem zpět domů.

[Těchto pár kroků v příběhu kamene pro mne znamenalo velký
kus života.]
V březnu putoval kámen po železnici do přístavu v Bombaji a počátkem dubna
byl naložen na loď plující do Evropy. V průběhu těchto dvou měsíců jsem se
společně s Petrem a Matějem Formanovými snažil zajistit finanční prostředky
pro plavbu lodi jménem Tajemství z Hamburku do Prahy. Naším snem bylo osekat
kámen přímo na palubě lodi. Osmého května připlula loď z Indie s kamenem do
Hamburku. Loď Tajemství však byla v Praze.
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[V

příbězích není jen cesta a dobrodružství. Je tam také
mnoho situací, které něco říkají. Poznal jsem, že skutečnost
se od počátečních snů odlišuje. Na druhé straně má příběh
svůj smysl, svůj dobrý konec a já mu věřím. Překážky, které se
nám postavily při realizaci našich snů do cesty, nám vlastně
vždycky pomohly.]
Kámen byl přivezen do Hamburku v kontejneru a bylo třeba jej do čtyř dnů
vyložit a kontejner vrátit. Rozhodl jsem se dovézt kámen do Čech po železnici.
Vykládku z lodi, dopravu do Čech a vyřízení formalit nám zajistila firma České
přístavy. Zároveň nám nabídli místo ve svém přístavu v Mělníku pro práci na
výrobě sloupu. Osmého května doputoval kámen do přístavu v Mělníku. V jednu
hodinu odpoledne jsme vyložili z kontejneru krásný osmnáctitunový blok.
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[V

pondělí 21. května 2001 jsme došli v příběhu kamene na
místo, o kterém jsme dlouhou dobu pouze povídali. Mohli jsme
konečně poprvé vzít do ruky dláta a kamenické paličky a začít
tesat sloup. Žili jsme v přístavu u kamenného bloku měsíc.
Mohli jsme tu pracovat a vedle kamene jíst a spát. Potkali jsme
v našem příběhu, tak jako již několikrát předtím, na chvilku to,
co jsme již dávno nazvali kamenosochařskou hutí.]
Třicátého června připlula do Mělníka loď Tajemství, když se vracela ze své cesty
do Litoměřic. Naložila na palubu hotový sloup a vyplula.
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[CESTA SOCHAŘOVA] Cesta, která trvá mnoho dní,

4

je považována za dlouhou. Jdu spolu s myšlenkou mariánského
sloupu od roku 1997 do dnešního dne v roce 2007. Mnoho
lidí, se kterými se setkávám, se mě dnes ptá : „Co mariánský
sloup?“ Vyprávím o tomto kamenném, znovu se rodícím sloupu
z pohledu osobního příběhu. Nemohu jinak. Mou nadějí je, že
nejde o malý osobní příběh, ale že jde o Naději jako takovou.

Možná právě proto mě před šesti lety napadla myšlenka, že příběh
mariánského sloupu je větší, než se zdá. Navrhoval jsem zobrazit tuto vizi
materiálově. Určitou stupňovitost vyjádřit pomocí použitých pískovců. Základ
by tvořil kámen náš - český, střed kámen evropský a nad tím sloup z kamene
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světového. Socha stojící na vrcholu by byla znovu z kamene země, kde je sloup
doma. Tuto myšlenku se podařilo do jisté míry naplnit a na další část se čeká.
Spodní část - schodiště, balustrády - je již hotova. Spolu s kameníky Hynkem
Schejbalem, Petrem Benešem, Petrem Pikarzem a Tomášem Váňou jsme tyto díly
vysekali z českého materiálu - božanovského pískovce. Vrchní díl, vlastní sloup,
jsme vytesali z pískovce světového. Zbývá vydat se do Evropy a přivézt bloky
na střední sokl a sokly andělů. Je důležité, aby šlo o pískovec střednězrnný,
okrové barvy, křemičitý, o objemu 2 m3 . Pokud víte, kdo nám je schopen pomoci
darem či radou, který kámen by na sloup z Evropy mohl být použit, neváhejte.

[Po

dokončení dříku sloupu jsem začal pracovat na soše
Panny Marie - Immaculaty podle fragmentu původní sochy,
uloženého v Lapidáriu Národního Muzea. Na soše jsem tesal
18

dva roky. Pak přišel onen osudový den: zbývá dokončit obličej.
Závažnost každého úderu je v této chvilce drtivá. Všichni znají
fragment původní hlavy. Musím docílit stejného výrazu, jako
udělal Bendl, stejnými prostředky. Pociťuji fyzicky, že se lidé
za obnovu sloupu přimlouvají. Je to nejsilnější chvilka mého
sochařského života. Sochu jsem dokončil dne 23. května 2003.]
březen 2007

19

Potkal jsem člověka, který se zeptal:
„Co to je, mariánský sloup?“.
Neměl jsem jednoduché vysvětlení, ale vyprávěl jsem mu
mnoho událostí, které jsem zažil, když jsem do tohoto
příběhu vstoupil.
Po několika letech jsem onoho člověka potkal znovu.
„Co mariánský sloup?“
Usmáli jsme se na sebe.
„Žiji jej stále.“

[Kraj, kde se člověk narodil, je mu blízký také tím, že zná kámen,

po kterém chodil. Pokud lidé ve stavbě příběhu mariánského
sloupu najdou svůj kámen, část něčeho, co je jim blízké, bude
jim tento příběh bližší. Myslím, že je možné, aby mariánský sloup
nebyl tím, který rozděluje, ale naopak se může stát spojujícím
kamenným příběhem lidí, kteří do jeho obnovení dali sílu, čas a
energii pro jeho postavení. Historický prostor Staroměstského
náměstí v Praze tak získá zpět vyvážení, pocit porušené
rovnováhy zmizí. Horizontála Husova pomníku bude znovu
doplněna o vertikálu mariánského sloupu. Tyto dvě památky
byly s tímto záměrem postaveny, aby se doplňovaly, aby byly
čitelné jedna díky druhé.]
20

[CESTA PŘÍBĚHU]

Čas prožitý s kamenem Mariánského sloupu je jiný. Jinak se odvíjí, těžko lze popsat, co se děje.
Mnoho situací je zcela neřešitelných, ale jen do chvíle, kdy
se jde k obtížnému rozhodnutí. Ve chvíli vlastního zlomového bodu rozhodující situace je všem, kteří zde jsou, patrný na
tváři úsměv a údiv. Nejsou sami. Je přítomna Naděje.

5

V červnu roku 2007 jsem odjel bez jakékoliv přípravy spolu s Petrem Řehořem do Itálie hledat pískovec – evropský kámen – vhodný pro střední díl Mariánského sloupu. Blok krásného zlatého pískovce jsme viděli
v lomu ve Vitorchianu, kde nám však majitel sečetl jeho cenu na částku, kterou nejsme schopni zaplatit. Rozloučili jsme se. Cestou zpět jsme
se také zastavili ve zdejším klášteře sester Trapistek. Mluvili jsme se se-
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strou Petrou, která je shodou okolností z Brna. Zde jsem poprvé slyšel
duchovní historii tohoto kraje.

[Čas prožitý na této cestě byl takový, jaký jsem již před-

tím mnohokráte zažil. Nešlo pominout tyto události.
Problém v pokračování cesty byla nedosažitelná cena
kamene. Bylo mi to líto. Napsal jsem tedy dopis majiteli lomu, panu Forierimu. Vysvětlil mu, na jakou práci chceme blok kamene a pozval jsem jej, zda nechce
vstoupit do tohoto příběhu. Zda nám kámen nevěnuje
zdarma.]

22

Dopis jsem neposlal poštou. V klášteře ve Vitorchianu jsem se dozvěděl, že tato komunita staví zcela nový klášter v Čechách v Poličanech
u Neveklova. Znám dobře toto místo. Náhodou jsem se setkal v Praze se
sestrami, které připravují stavbu kláštera. V klášteře Šedých sester, kde
jsem restauroval onoho léta sochy. Požádal jsem je, zda by dopis mohly
přeložit do italštiny a odvézt do Vitorchiana.

[Kdybych se snažil organizačně vymyslet to, co je třeba pro

další krok k realizaci další části kamene Mariánského sloupu, nemohl bych pracovat na ničem jiném a přesto by se mi to
pravděpodobně nepovedlo. Mám vizi, že pro sloup Panny Marie bychom měli pracovat zdarma, z čisté naděje. V té době mě
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opět pohltil další chod mého sochařského řemesla, se všemi
starostmi a radostmi a dopis odešel cestou, mně neznámou,
bez možnosti ovlivnit jeho směřování.]
Dopis si našel cestu svou vlastní, dostal se do rukou starosty města Vitorchiano.
V lednu roku 2008 jsem dostal zprávu z Vitorchiana, že toto město se
rozhodlo věnovat kámen na pražský mariánský sloup. Potřebných 3,7
kubíku pískovce nám věnují, sestry Trapistky nás ubytují v klášteře a zajistí nám i jídlo. Pracovat na kameni můžeme v prostoru kamenické firmy pana Giorgio Chiodo, kde nám zajistí místo pro práci, manipulaci
s kamenem i elektřinu pro kompresor.
Dne 1. května jsme odjeli do Itálie vytesat další díl Mariánského sloupu:
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já, můj bratr Tomáš Váňa a kamarád kameník Hynek Schejbal. Ti, kteří
z naší Mariánské huti posbírali čas na jeden měsíc práce zdarma. Kámen,
který se těží přímo ve Vitorchianu, je pískovec šedé barvy, jmenuje se Peperino. Starosta Gemini Ciancolini se v té době zotavoval z těžké nemoci,
zastupoval jej Constantino Bernardini. Dodnes mám před očima setkání s ním v hovorně kláštera za přítomnosti matky představené Rosarie.
Vysvětlil jsem mu, že Peperino pro nás není vhodné, že potřebujeme kámen Pietra Dorata. Byla to chvilka, několik okamžiků, kdy jsme na sebe
a jakoby mezi sebe hleděli. Pak řekl: „si, mi Vám ten kámen dáme“. A Město
Vitorchiano koupilo bloky pro nás potřebného pískovce Pietra Dorata
v Sieně, přivezlo je a věnovalo.

[Tři neděle jsme zde pracovali, žili čas, který je jiný. Jinak se
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odvíjí. Čas, který na tvářích lidí odráží úsměv a údiv. Čas, za
který jsem vděčný, že mi bylo dáno jej prožít.]
Dne 26. května 2008 přijel do Prahy kamion s opracovanými kameny.
Doprava byla darem členky řádu Lazariánů, paní Šigutové. Kamion, jeřáb a dodávka projela kolem kontroly policie před americkou ambasádou ve Vlašské ulici s pochopením a úsměvem. Kámen jsme složili vedle
sloupu z indického pískovce v zahradě kláštera Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v nemocnici pod Petřínem.

[Na závěr této části cesty se u sloupu sešlo malé shromáždění
lidí spolu s opatem strahovského kláštera Michalem Pojezdným, který kámen požehnal a celebroval mši v kostele sv. Karla
Boromejského. V této chvilce začal další díl naší cesty.]
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Ta část Mariánského sloupu, na které nyní pracujeme, je sanktuář. Je to
vlastně veliká kamenná schránka, kde byl umístěn gotický obraz Panny Marie Rynecké. Ten, u kterého se sešli v roce 1648 lidé, kteří doufali
v záchranu Starého města před švédskými vojsky. Tuto část je třeba zhotovit z kamene, který unese zátěž 25 tun, neboť na něm bude postaven
sokl vytesaný v Itálii, sloup z indického pískovce, hlavice sloupu a socha Panny Marie, kterou jsem dokončil v roce 2003 a nyní je na prozatímním místě u Týnského chrámu.
Na jaře roku 2009 věnoval velký blok žluté mrákotínské žuly na sanktuář majitel lomu, pan Jindřich Zedníček. Zajistil i převoz tohoto nadměrného bloku k rozřezání diamantovými pilami na potřebné díly. Toto
byl také dar, opata Michala Pojezdného. Převoz kamene do dílny se nabídl zorganizovat a zaplatit člověk, jehož měsíčním invalidním důchodem je částka, která přesně toto pokryla. Jak to pochopit ?
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V květnu 2009 jsme objednali jeřáb a na zahradě sester Boromejek jsme
na nový betonový základ vztyčili kamenný sokl z Vitorchiana dohromady se sloupem. Nyní na tomto provizorním místě již můžete vidět část
Mariánského sloupu, která je vysoká 10 m.

[Znovu se nyní odvíjí čas, který je zvláštní, jiný, zázračný. Jak
to pochopit? V zimě tohoto roku jsem pracoval na sochařské
zakázce pro klášter Trapistů v Novém Dvoře u Mariánských
lázní. Dokončil jsem pro jejich klášter kopii Madony do opuky. Při práci na této soše jsem slyšel stále stejná slova. Vzpoměl jsem si na moudrého duchovního člověka, který mi řekl:
„Vyprávěj ten příběh, mluv o něm, zapiš jej“.]

28

A proto, uprostřed této naší cesty za kamenem Mariánského sloupu, bych rád zapsal i slova, která mi mnoho vysvětlila, slova která jsem slyšel při práci na soše.
„Naděje, Naděje, Naděje.
Modlete se všichni, kteří se dotýkáte Naděje Mariánského
sloupu.
Modlete se za ty, kteří jsou pro, i za ty, kteří jsou proti.
Modlete se za sebe navzájem.
Naděje je mezi Vámi“.
září 2009
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BAREVNĚ JSOU VYZNAČENY HOTOVÉ NEBO
ROZPRACOVANÉ ČÁSTI SLOUPU

český pískovec
indický pískovec
italský pískovec
mrákotínská žula

Dokončený sloup spolu
s patkou a soklem je
dočasně umístěn v
zahradě nemocnice
Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
pod Petřínem v Praze.

Dokončená socha
Panny Marie je
dočasně umístěna
u Týnského
chrámu nedaleko
Staroměstského
náměstí v Praze

V roce 2009 byly
zahájeny práce
na sanktuáři
z mrákotínské žuly

Dokončené schodiště a balustráda
jsou uloženy ve skladu
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OBNOVU SLOUPU ORGANIZUJE:

Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze
předseda: akademický sochař Jan Bradna
www.marianskysloup.cz

DUCHOVNÍ PODPORA:
J. M. opat Michal Josef Pojezdný, O. Praem.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
www.strahovskyklaster.cz
J. M. velmistr a generál řádu Jiří Kopejsko, O. Cr.
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia
www.oslj.cz
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
www.boromejky.cz
Řád sester trapistek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_Naší_Paní_nad_Vltavou

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Mariánská kamenosochařská huť - akademický sochař Petr Váňa
http://marianskysloup.info

Rád bych tuto knihu věnoval všem, kteří se dotknou příběhu
mariánského sloupu.
P. V.
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Tato publikace vychází především díky sbírce Římskokatolické farnosti Žďár
nad Sázavou I., kde se během přednášky o mariánském sloupu vybrala celá
částka na tisk knihy.
Dále vychází díky podpoře pana Petra Řehoře.

Petr Váňa

CESTA KAMENE

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
L. P. 2009 vydala Černošická investiční, s. r. o., publikující pod značkou VIRGO PRESS
2. doplněné a rozšířené vydání
Jazyková Korektura: Martina Řehořová
Art Director: Daniel Vojtíšek
Tisk:

Praha

Náklad 5000 výtisků

