římsa, nad níž se zvedá vysoký trojúhelníkový štít
strmé sedlové střechy završené kovaným křížkem.
Právě neobvykle vysoká střecha s ostrým sklonem
a mírným prohnutím vytvářející v průčelí stejně
neobvykle vysoký zděný štít dělá kapličku skutečně zvláštní a originální. Její interiér tvoří úzký
zděný oltářík, nad kterým je na stěně zavěšen
barvotiskový obraz sv. Jana Nepomuckého. Vnější úpravu objektu původně představovalo jen bílé
líčení hladkých omítek. Nyní je kaplička opatřena
v průčelí i bočních nikách barevným ornamentem.

Olga Floriánová

Hledáme historky ze života Františka Cundrly

Milí přátelé a příznivci díla malíře Františka Cundrly, projekt
www.donio.cz/cundrla, o kterém jsem referoval v minulém
vydání Strážničanu, má, i přes současnou tíživou situaci ve
společnosti, nebývalý úspěch! Již v prvních několika dnech
jsme zaregistrovali obrovský zájem ze strany těch, kteří mají
zájem o zachování odkazu Františka Cundrly a vydání knihy Cundrla: zjevit obraz, ve které se laskavý čtenář seznámí
nejen s Cundrlovým životem a dílem, ale pokusíme se v ní
společně nalézt také ukotvení Cundrlova díla v českých dějinách umění a navíc – ukázat možnosti přesažení tohoto díla
směrem k otázkám myšlení o obraze, jako takovém.

Díky vybraným penězům, díky štědrým dárcům, kterých si
nesmírně vážíme, kniha nejen vyjde v takové podobě, jakou
jsme jí chtěli, s Jirkou Miškeříkem, který obstarává všechny
grafické a vizuální práce na knize, dát, ale nyní si můžeme
dovolit knihu i rozšířit o další část – dát prostor Vašim osobním vzpomínkám na mistra obrazu. Kdokoli by tedy chtěl zavzpomínat na Františka Cundrlu a stál
by o to, aby se jeho vzpomínka objevila v knize, může svoji vzpomínku v textové podobě ( jakékoli,
nebojte se psát) zaslat na adresu knihacundrla@email.cz a tak obohatit i všechny ostatní o osobní (a osobnostní) rozměr. Zachováme tak nejen dílo a život Cundrlův, ale také vzpomínky na něj.
V knize jsme již vytvořili celý nový oddíl, který zbývá jen naplnit. Věřím, že mnohé vzpomínky
mohou velmi dobře dokreslovat pojednání o tom, kým vlastně František Cundrla byl. Navíc je to
výzva pro to, abyste se stali přímou součástí knihy!

Ze srdce děkuji všem za nevyčíslitelnou důvěru, podporu a pomoc. Rád bych na tomto místě poděkoval také jmenovitě Lukaszi Karpinskému, strážnickému faráři z řeholní komunity bratří piaristů,
který svým nemalým darem výrazně posunul vydání knihy k jejímu uskutečnění. Budu moc rád,
když se tato výzva ohledně historek a příběhů ze života Františka Cundrly rozšíří, povězte o ní
svým babičkám, dědečkům, sousedům a všem, které by mohla zajímat. Máme možnost knihu naplnit i dalším a velmi zajímavým obsahem, který určíte přímo Vy!

Filip Gorazd Martinek
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