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7.4.2021 Brief Nr.7,Malonty-Meinetschlag

Vážené dámy a vážení pánové,

S.g. Damen und Herren,

opět uplynul týden. A jaký to byl týden!
V kostele se mluví o zázraku Velikonočním
a skoro se zdá, že i my jsme zažili malý
zázrak.
Pravda, zdraví se některým vrátilo, u jiných
není stav tak ideální. Přejeme jim, aby se
z toho rychle dostali.

wieder ist eine Woche vergangen. Und
welche! In der Kirche spricht man vom
Osterwunder und fast scheint es, auch wir
haben so ein kleines Wunder erlebt.
Freilich, die Gesundheit kehrte bei
manchen zurück, lässt dafür bei anderen zu
wünschen
übrig,
hoffentlich
nur
vorübergehend!

Bezpochyby ale důvod k radosti existuje.

Es gibt aber zweifellos Grund zur Freude:

Na jedné straně přicházejí stále nabídky
podpory Malontskému memorandu, už je
nás více než 130.

Einerseits
kommen
immer
noch
Unterstützungsmeldungen für das Malontybzw. Meinetschläger-Memorandum herein,
wir sind schon mehr als 130.

https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malontske_Meinetschlaege
r_Memorandum.pdf

https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malontske_Meinetschlaege
r_Memorandum.pdf

A co věci usnadňuje: díky Vašemu
velkorysému přispívání, můžeme se odvážit
učinit první konkrétní kroky na cestě k cíli
také s profesionální podporou.

Und was die Sachen leichter macht: dank
Ihrer großzügigen Unterstützung können
wir es wagen, die ersten konkreten Schritte
auf dem Weg zum Ziel auch mit
professioneller Begleitung zu gehen.

Více než 200.000 Kč (8.000 €), bychom
měli
mít
počínaje
koncem
dubna
k dispozici,
pokud
by
v dohodě
s biskupstvím a obcí došlo k tomu, že
bychom se záchrany ohroženého objektu
ujali a provedli ji ve vlastní režii,

Über 200.000 Kronen (8.000 €) werden,
wenn es im Einvernehmen mit Bistum und
Gemeinde klappen sollte, in unserer Regie
den bedrohten Gebäudekomplex zu retten,
ab Ende April verfügbar sein.

Zvláštní poděkování přitom náleží jednomu
velkorysému anonymnímu dárci, který
přislíbil darovat dokonce 50.000 Kč (ca.
2.000 €). Že podnikatelé mají i v takových
věcech mimořádnou odpovědnost, o tom
svědčí
příklad
Zvonkové
(www.gloeckelberg.at).
Tam se před
časem díky panu Wondraschkovi
https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=w
ondr&t=p také podařil zázrak, kterých je
naštěstí více. Vždycky ale jde o spolupráci
více lidí, nic se neudělá samo.

Ein besonderer Dank geht dabei an einen
anonymen Großspender, der eine Zusage
von sogar 50.000 Kronen (ca. 2.000 €)
machte. Dass Unternehmern auch in
solchen Fragen eine außerordentliche
Verantwortung zukommt, zeigt das Beispiel
Glöckelberg (www.gloeckelberg.at). Dort
gelang vor allem dank Herrn Wondraschek
https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=w
ondr&t=p auch ein Wunder, derer es zum
Glück mehrere gibt. Immer mussten aber
viele Menschen zusammenarbeiten und
nichts ging von allein.

Nikdy
samozřejmě
nelze
vyloučit
komplikace. Své o tom mohou vyprávět
nejen Erich Altmann v Pohoří
(www.bucherser-heimat-verein.at) a Hubert
Roiss v Cetvinách.

Auch kann es zu Komplikationen kommen,
Nicht nur Erich Altmann in Pohoří/Buchers
(www.bucherser-heimat-verein.at)
und
Hubert Roiss in Cetviny/Zettwing können
ein Lied davon singen.

Za podobný zázrak může být ostatně
označena na první pohled také sanace
zámečku Poříčí u Boršova, jižně od
Českých Budějovic, přičemž jsem byl
upozorněn na to, že v průběhu jednání
docházelo
rovněž
k problematickým
„kompromisům“.
https://www.youtube.com/watch?v=Xxdoi_N
Q8Z4

Ein ähnliches Wunder scheint übrigens auf
den ersten Blick auch die Sanierung des
Schlösschens Poříčí bei Boršov südlich von
Budweis zu sein, wobei ich darauf
aufmerksam gemacht wurde, dass es dabei
auch zu problematischen „Kompromissen“
kam.
https://www.youtube.com/watch?v=Xxdoi_N
Q8Z4

I tak to může být do určité míry inspirace
pro nás a Malonty.

Dennoch, eine gewisse Inspiration kann
das auch für uns und Malonty sein.

Nebo práce faráře Suchára, který stojí za
velkolepým
úspěchem
projektu
www.neratov.cz,
viz
jeho
zajímavý
velikonoční rozhovor v rozhlase
(https://radiozurnal.rozhlas.cz/kazdy-jepovolan-k-tomu-aby-mohl-konat-dobro-temkteri-na-nestaci-bychom-meli-8460411

Oder die Arbeit von Pfarrer Suchár, der
hinter dem grandiosen Erfolg von
www.neratov.cz steckt und zu Ostern ein
tolles Interview im tschechischen Rundfunkt
dazu
hatte.
(https://radiozurnal.rozhlas.cz/kazdy-jepovolan-k-tomu-aby-mohl-konat-dobro-temkteri-na-nestaci-bychom-meli-8460411)

Takové úspěchy jsou nám ale ještě
vzdálené. Avšak, na Zelený čtvrtek, 1.
dubna – to není „apríl“, jsme se sešli
s panem Ing. Vinařem, autorem studie
Malonty_Vinar_posudek.pdf
(slunceasvoboda.eu) a panem Ing. Stýblem
od firmy www.praktikum.cz k prohlídce
místa a na základě toho bude sestaven
návrh rozpočtu pro první nejnutnější práce.
Na to, jak se zdá, budeme prostředky
skutečně mít. Pro nezbytné práce v dalším
roce se bude jednat o to, aby byly včas
zpracovány a podány příslušné žádosti o
dotace, a aby byly povoleny.

Wir sind noch weit weg von solchen
Erfolgen. Dennoch, am Gründonnerstag, es
war der 1. April, kein Witz, konnten wir u.a.
mit Herrn Ing. Vinář, dem Autor der Studie
Malonty_Vinar_posudek.pdf
(slunceasvoboda.eu) und Ing. Stýblo von
Fa. www.praktikum.cz eine Begehung vor
Ort vornehmen, auf Grundlage derer ein
Kostenvoranschlag für die nötigen ersten
Arbeiten erstellt wird. Dafür werden wir die
Mittel, wie es scheint, tatsächlich haben.
Für die nötigen Arbeiten im nächsten Jahr
geht es dann schon darum, rechtzeitig
entsprechende Förderanträge zu stellen
und bewilligt zu bekommen.

Bylo proto mimo jiné, dohodnuto, že
pro otázky administrativy bude účelná užší
spolupráce s odborníky na „hrady“ kolem

Es wurde daher vereinbart, dass unter
anderem in administrativen Fragen eine
engere
Zusammenarbeit
mit
den
„Burgenspezialisten“ rund um Radek
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Radka Kocandy, Pavla Halady a Karly
Kašpárové, kteří aktivně vystupují i ve
spolku http://zachranmehrady.cz/.

Kocanda, Pavel Halada und
Kašpárová,
die
auch
http://zachranmehrady.cz/
aktiv
sinnvoll sein wird.

Karla
bei
sind,

Wie geht es weiter? Martin Polák vom
Verein Statuten – Spolek tří zemí
(dreisessel.cz) wird, nachdem er wieder
gesundet
ist,
verstärkt
in
der
Kommunikation mit dem Bistum und der
Gemeinde tätig werden. Seine Kontakte in
beide Richtungen und die Ausrichtung des
„Dreiländervereins“ scheinen jedenfalls in
der
ersten
Phase
dieser
ganzen
Angelegenheit ziemlich optimal. Wobei wir
uns bewusst dann die Zeit nehmen, im
Laufe des nächsten Jahres zu überlegen,
ob diese Struktur den kommenden
Anforderungen auch weiterhin entsprechen
wird, oder ob es doch zur Neugründung
einer eigenen Trägerorganisation kommen
sollte.

Jaký bude další postup? Martin Polák ze
spolku STANOVY – Spolek tří zemí
(dreisessel.cz) se, jakmile se zase úplně
uzdraví,
bude
intenzivněji
věnovat
komunikaci s biskupstvím a obcí. Jeho
kontakt v obou směrech a zaměření spolku
„Dreiländerverein“ se zdají být v každém
případě pro první fázi celé této záležitosti
optimální.
Přičemž zjistíme z dalšího vývoje, zda tato
struktura bude i nadále odpovídat
budoucím požadavkům, nebo zda by přece
jenom mělo dojít k založení vlastní
zřizovatelské organizace.
Jestli všechno vyjde a „virus“ to dovolí,
sejdeme se my všichni, kteří budeme mít
čas a chuť předběžně v sobotu odpoledne
17.4. v Malontech, abychom se vzájemně
lépe poznali a společně uvažovali o tom,
kdo a jakým způsobem se bude moci
dlouhodobě podílet na činnostech, které lze
očekávat a které se na nás ještě navalí.

Wenn alles klappt und „der Virus“ es
zulässt, werden sich jene, die Zeit und Lust
haben,
voraussichtlich
am
Samstag
Nachmittag, 17.4. in Malonty treffen, um
sich intern besser kennenzulernen und
gemeinsam zu überlegen, wer sich bei den
zu
erwartenden
Tätigkeiten
auch
längerfristig wie einbringen kann.

Dne 24. nebo 25. dubna se bude případně
konat
setkání
se
zainteresovanou
veřejností v obci a dne 25. 4. putování
s Fritzem Witzanym, který se roku 1940
narodil v Bělé.

Am 24. oder 25. April wird es evtl. eine
Besprechung
mit
der
interessierten
Öffentlichkeit im Ort geben und am 25.4.
eine Wanderung mit Fritz Witzany, der
1940 in Zirnetschlag (Bělá) geboren wurde.

To by pak byl i symbolický startovní výstřel,
počínaje kterým by potom slíbené
prostředky také mohly být už zasílány na
zřízený transparentní účet. Příslušné číslo
účtu bude všem, kteří přislíbili pomoc
(dárcům) zasláno mailem resp. samozřejmě
uvedeno na internetových stránkách
podporujících spolků.

Das wäre dann auch der symbolische
Startschuss, ab dem die versprochenen
Mittel auch auf das dann schon vorhandene
transparente Konto eingezahlt werden
können. Die entsprechende Kontonummer
wird
den
SpenderInnen
per
Mail
zugeschickt bzw. natürlich auch auf den
Internet-Seiten der unterstützenden Vereine
zu finden sei.

Příslušné podrobnosti budou pak také
přibližně za týden na homepage

Details dazu dann etwa in einer Woche
auch auf der homepage unter Gemeinsam
-3-

https://slunceasvoboda.eu/pages/16/cz
resp. mailem pro ty, kteří jsou v příslušném
seznamu uvedeni, kteří slíbili, případně,
darovat určitou částku, resp. také pro ty, o
kterých vím, nebo s jistotou předpokládám,
že by chtěli být informováni.

für Sonne und Freiheit (slunceasvoboda.eu)
bzw. per Mail für jene, die entweder auf der
Liste derer stehen, die versprochen haben,
gegebenenfalls eine konkrete Summe
spenden zu wollen bzw. auch für jene, von
denen ich weiß oder mit Sicherheit
annehme, dass Sie informiert werden
möchten.

U ostatních podporovatelů v budoucnosti již
taková sdělení omezím. Všechny relevantní
informace budou moci být pravidelně
vyhledány na homepage, resp. můžete
kdykoli požádat o to, být i nadále přímo
informováni.

Bei den anderen UnterstützerInnen werde
ich mich in Zukunft mit E-Mails
zurückhalten. Alle relevanten Informationen
werden regelmäßig auf der Homepage
nachzulesen sein, bzw. können Sie
jederzeit ersuchen, weiterhin auch direkt
informiert zu werden.

Ne
ode
všech,
kteří
podporují
memorandum, mám e-mailový kontakt a
v jednom případě mi bylo dáno najevo, že
další zasílání mailů není žádoucí. To je
samozřejmě v pořádku.

Nicht von allen UnterstützerInnen des
Memorandums habe ich einen Mail-Kontakt
und ich wurde in einem Falle auch schon
ersucht, von der Zusendung regelmäßiger
Mails
Abstand
zu
nehme,
was
selbstverständlich in Ordnung ist.

V každém případě by mělo být do konce
dubna jasné, jak bude vypadat vlastnická
situace, pokud by biskupství skutečně
přistoupilo na to, přenechat bývalou faru za
symbolickou cenu. Jsme na tento
eventuální první krok připraveni a díky
povzbuzujícím signálům z mnoha stran se
nebudeme bát dalšího vývoje.

Jedenfalls sollte bis Ende April klar sein,
wie die eigentumsrechtliche Situation
geklärt wird, falls das Bistum tatsächlich
bereit sein sollte, den ehemaligen Pfarrhof
in Malonty zu einem symbolischen Preis
abzugeben. Wir sind gegebenenfalls für
den ersten Schritt bereit und schrecken
dank der ermutigenden Signale vieler
Seiten auch vor mehr nicht zurück. Einfach
wird es nicht, aber vielleicht gelingt auch
uns so ein kleines Wunder, wie es andere
vorgemacht haben.

Jednoduché to nebude, ale snad se nám
podaří také takový malý zázrak, jak se
povedl jinde.

Zum Schluss, wie versprochen noch eine
kleine, aber feine Belohnung, die speziell
jene interessieren wird, die bereits
bewundern konnten, was in den letzten
Jahren rund um die Burgruine Pořešín so
alles
geschehen
ist.
https://www.youtube.com/watch?v=UTJFJk
gZDz8 – Text siehe Anhang!
Ein besonderer Dank für die Übersetzung
an Eleonora Krásová aus Strakonice, bei
Feinheiten bzw. kleinen Korrekturen halfen
auch Eliška Boková aus Budweis und
Helga Grimmová aus Třeboň mit:

Nakonec, jak slíbeno ještě malá, ale hezká
odměna, která bude zajímat zvlášť ty, kteří
již mohli obdivovat, co se všechno podařilo
v souvislosti
s hradem
Pořešín.
https://www.youtube.com/watch?v=UTJFJk
gZDz8 Text – viz příloha!
Zvláštní poděkování za překlady Eleonoře
Krásové ze Strakonic, s vylepšováním,
resp. drobnými korekturami pomáhaly také
Eliška Boková z Českých Budějovic a
Helga Grimmová z Třeboně:
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Závěrečný text studie M. Klimesche o úloze
Michalovců
též
v Malontech
máme
prozatím jenom v němčině, alespoň odkaz
na originál ještě k tomu zde uvádím.

Der Studienabschlusstext von J.M.Klimesch
über die Rolle der Michelsberger auch in
Malonty-Meinetschlag steht uns bisher nur
in Deutsch zur Verfügung, aber zumindest
den Link zum Original hier noch als
Draufgabe.

https://unipub.unigraz.at/download/pdf/1645626?name=Die%
20Herren%20von%20Michelsberg%20als%
20Besitzer%20von%20Weleschin

https://unipub.unigraz.at/download/pdf/1645626?name=Die%
20Herren%20von%20Michelsberg%20als%
20Besitzer%20von%20Weleschin

Dávejte na sebe pozor, srdečně Vám všem
děkuji a přeji všechno nejlepší.

Bleiben Sie gesund, vielen Dank und Alles
Gute,

B.Riepl, Kaplice
(https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/B2%20Interview%20Riepl
%20und%20Text%20Emanuel%20Lehock
%C3%BD.pdf )

B.Riepl, Kaplice
(https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/B2%20Interview%20Riepl
%20und%20Text%20Emanuel%20Lehock
%C3%BD.pdf )

Příloha mailu: Klimesch, Pořešín
----------------------------------------------------

Beilage zum Mal: Klimesch, Poreschin
-------------------------------------------------------

29.3.2021 dopis č. 6

29.3.2021 Brief Nr. 6

Vážené dámy a vážení pánové,

S.g Damen und Herren,

Nejprve bych chtěl poděkovat všem a
omluvit se těm, kteří sice byli ochotni
podporovat Malontské memorandum, ale
vlastně nechtěli dostávat žádné pravidelné
podrobné informace.

vorab entschuldige ich mich bei jenen, die
zwar dankenswerterweise bereit waren, das
Malonty- bzw Meinetschlager Memorandum
zu unterstützen, aber eigentlich keine
regelmäßige
Detailinformationen
bekommen möchten.

Samozřejmě stačí e-mail a budete toho
ušetřeni,
resp.
naleznete
relevantní
informace už také, poněkud roztroušené,
na
stránkách
spolku
www.slunceasvoboda.eu.

Selbstverständlich reicht ein E-Mail, und
Sie werden davon verschont, bzw. finden
Sie die relevantesten Informationen auch
schon, ein wenig verstreut, auf den Seiten
des Vereins www.slunceasvoboda.eu.

Navrhuji, aby, pokud mám e-mailové
kontakty,
dostali
příslušnou
zprávu
tentokrát a pak ještě na Velikonoční
pondělí, všichni dosavadní příjemci a

Ich schlage vor, dass, soweit ich die E-MailKontakte habe, dieses Mal und dann noch
am
Ostermontag
alle
bisherigen
Empfängerinnen und Empfänger eine
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příjemkyně.

entsprechende Nachricht bekommen.

Příští týden ještě s malým, ale milým
digitálním dárkem jako poděkování za Vaši
dosavadní podporu.

Nächte Woche noch mit einem kleinen,
aber feinen digitalen Geschenk als
Dankeschön
für
Ihre
bisherige
Unterstützung.

Pak ale už pouze jenom ti, kteří na základě
své nabídky konkrétní částky (viz konec
seznamu
příslušně
aktualizovaného
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malontske_Meinetschlaege
r_Memorandum.pdf ) byli eventuálně také
ochotni sponzorovat a dali najevo, že mají
zvláštní zájem, nebo jestliže výslovně
napíší, že by i nadále chtěli dostávat
relevantní informace, pokud nějaké budou,
přirozeně také pak, kdyby finanční podporu
poskytnout nemohli.

Danach aber dann nur mehr jene, die
aufgrund ihres Angebots einer konkreten
Summe (siehe Ende der Liste des jeweils
aktualisierten
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malontske_Meinetschlaege
r_Memorandum.pdf), evtl. auch bereit zu
sein zu spenden, signalisiert haben, dass
sie ein besonderes Interesse haben, oder
wenn sie explizit schreiben, dass sie weiter
die
entsprechenden
Informationen
bekommen möchten, wenn es denn welche
geben wird, natürlich auch dann, wenn Sie
finanziell nicht helfen können.

Počínaje Velikonocemi by v tomto případě
mělo být možné také číst, poslechnout si a
shlédnout více mediálních informací.

Ab Ostern sollte es in diesem Falle dann
auch medial mehr zu lesen, hören und
sehen geben.

Rozhodující bude chystaná návštěva místa
příští čtvrtek, kde bude společně s Ing.
Stýblem
(www.praktikum.cz),
Radkem
Kocandou (https://www.hradynamalsi.cz/) a
panem Ing. Vinařem (autorem studie
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty_Vinar_posudek.pd
f) provedena prohlídka, jejímž účelem bude
zjistit, které práce budou muset být opravdu
provedeny co nejrychleji a jaké by byly
finanční náklady (s přizváním dobrovolníků,
kteří již projevili zájem a přislíbili pomoc).

Entscheidend wird ein neuerlicher Besuch
vor Ort am kommenden Donnerstag sein,
wo
gemeinsam
mit
Ing.
Stýblo
(www.praktikum.cz ), Radek Kocanda
(https://www.hradynamalsi.cz/) und Herrn
Ing.
Vinař
(Autor
der
Studie
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty_Vinar_posudek.pd
f) untersucht wird, welche Arbeiten wirklich
raschest erledigt werden müssten und was
die kosten würden (unter Beiziehung auch
freiwilliger Hilfskräfte, von denen sich
manche schon gemeldet haben).

Pozváni budou rovněž zástupci biskupství a
obce, jakož i lidé z praxe, kteří již mají
zkušenosti s podobnou činností.

Dazu eingeladen werden jeweils auch
Vertreter von Bistum und Gemeinde, sowie
Praktiker, die mit ähnlichen Arbeiten schon
Erfahrung haben.

Odhad finančních nákladů z řad těchto
expertů bude podkladem pro rozhodnutí,
zda resp. jak my budeme dále pokračovat.
Toto rozhodnutí sdělíme bezprostředně po
návštěvě a prohlídce objektu písemně

Die Kostenschätzung dieser Experten wird
die Grundlage für die Entscheidung sein, ob
bzw. wie wir von unserer Seite
weitermachen werden. Diese Entscheidung
werden wir unmittelbar nach dem Besuch
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biskupství, obci a také veřejnosti.

schriftlich dem Bistum, der Gemeinde und
auch der Öffentlichkeit mitteilen.

V současné době by částka 121.000 Kč
(4.840 €), která byla slíbena jako
potencionální finanční dar (vřelé díky!),
vystačila pouze na úhradu velmi malé části
nutných prvních základních prací.

Derzeit würden die mittlerweile 121.000
Kronen (4.840 €), die als potentielle
Spenden versprochen wurden (besten
Dank!) nur für einen sehr kleinen Teil der
nötigen Erstarbeiten ausreichen.

S mediální podporou a aktivní prezentací
našeho pokusu, zachovat alespoň část
jediné historické budovy vedle kostela,
v jádru obce Malonty, zdá se však, že by
sehnání pravděpodobně potřebných 1,5 – 2
milionů korun během 2-3 měsíců bylo
možné.

Mit medialer Begleitung und aktiver
Bewerbung unseres Versuchs, zumindest
einen Teil des neben der Kirche einzigen
historischen Gebäudes im Kern der
Gemeinde
Malonty-Meinetschlag
zu
erhalten, scheinen aber die wahrscheinlich
nötigen 1,5-2 Millionen Kronen innerhalb
von 2-3 Monaten möglich zu sein.

A stále usilujeme o to, aby všechno
proběhlo se souhlasem biskupství a obce.

Und nach wie vor streben wir an, dass das
alles im Konsens mit Bistum und Gemeinde
vonstattengehen soll.

Pokud jde o další kroky, obdrželi jsme díky
angažmá Radka Kocandy od náměstka
ministra kultury, pana ing. Vlastislava
Ourody, povzbuzující dopis, takže po
překonání
prvních
obtíží,
můžeme
dlouhodobě
také
počítat
s finanční
podporou z ministerstva. Dopis je součástí
tohoto mailu.
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/dopis%20Ing.%20Vlastisla
v%20Ouroda.pdf

Was weitere Schritte betrifft, bekamen wir
dank des Engagements von Radek
Kocanda
vom
Staatssekretär
im
tschechischen Kulturministerium, Herrn Ing.
Vlastislav Ouroda, einen ermutigenden
Brief, sodass wir nach Überwindung der
ersten
Schwierigkeiten
durchaus
längerfristig
mit
auch
finanzieller
Unterstützung
aus
dem
Ministerium
rechnen könnten. Der Brief ist Teil dieses
Mails.
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Ing.%20Vlastislav%20Ouro
da.pdf

Zkušenosti aktivních lidí kolem Pavla
Halady, kteří se mimo jiné starají o sanaci
hradu
v
https://www.casopisbarbar.cz/lifestyle/stred
ovek-trva-na-kestranskych-tvrzich nedaleko
Písku a nyní řeší i podobné plány s bývalou
farou Blansko u Kaplice, mohou být
významné a inspirující i pro Malonty.

Erfahrungen von aktiven Menschen rund
um Pavel Halada, die sich unter anderem
um die Sanierung der Festung in
https://www.casopisbarbar.cz/lifestyle/stred
ovek-trva-na-kestranskych-tvrzich
unweit
von Pisek kümmern und jetzt auch ähnliche
Pläne mit dem ehemaligen Pfarrhof
Blansko-Pflanzen
bei
Kaplice-Kaplitz
haben,
können auch
für MalontyMeinetschlag bedeutend werden.

První kontakty byly navázány, ve spolupráci
se zkušenostmi rodiny Makulů v Omleničce

Erste Kontakte wurden geknüpft, in
Zusammenarbeit mit den Erfahrungen von
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(https://cba.fro.at/432110
)
bychom
absolutně měli potenciál, uplatnit další
positivní impulsy v oblasti děkanátu
Kaplice.

Familie Makula (https://cba.fro.at/432110 )
in Omlenička-Klein Umlowitz hätten wir
absolut das Potential, einige weitere
positive Impulse im Gebiet des Dekanates
Kaplice-Kaplitz zu setzen.

Stále
ještě
však
musíme
počítat
s možností, že jsme pro příslušné úkoly
„příliš malí“. Couvnout se ctí ale není nic
neslušného, když jsme ukázali poctivou
snahu.

Immer noch müssen wir aber auch mit der
Möglichkeit rechnen, dass wir „zu klein“
sind für die entsprechenden Aufgaben. Ein
Rückzug in Ehren ist aber nichts
Unanständiges, wenn man sich aufrichtig
bemüht hat.

Takový je stav, a ve čtvrtek také budeme
moci říci, zda za obhájitelné náklady by
skutečně nebylo možné zachránit alespoň
část ohroženého historického dědictví
v Malontech.

Das haben wir, und am Donnerstag werden
wir auch sagen könnten, ob nicht zu
vertretbaren
Kosten
tatsächlich
ein
zumindest Teil des bedrohten historischen
Erbes in Malonty-Meinetschlag zu retten
wäre.

Děkuji Vám i nadále za Vaši podporu a
případné podněty – a pravděpodobně na
Velikonoční pondělí obdržíte další mail
s novými a pro některé závěrečné
informace.

Danke weiterhin für Ihre Unterstützung und
entsprechende Hinweise – und Frohe
Ostern, bzw. vermutlich am Ostermontag
mit neuen und für manche abschließende
Informationen per E-Mail.

Veselé Velikonoce!
B. Riepl

B.Riepl

PS. Na konec ještě několik dalších
pozitivních příkladů z regionu, které mohou
inspirovat.

PS.: Am Ende noch ein paar weitere
positive Beispiele aus der Region, die
inspirieren können.

https://brno.rozhlas.cz/ozivovani-kaplicek-abozich-muk-podmalbami-na-skle-jiri-honissz-opalic8455074?fbclid=IwAR0D6XbE53Qwf1HvDI
8kfps12nHxQtEVcb8KNzrb6wrYaEd0GbSq
5hG2SL8

https://brno.rozhlas.cz/ozivovani-kaplicek-abozich-muk-podmalbami-na-skle-jiri-honissz-opalic8455074?fbclid=IwAR0D6XbE53Qwf1HvDI
8kfps12nHxQtEVcb8KNzrb6wrYaEd0GbSq
5hG2SL8

https://slunceasvoboda.eu/storage/files/
1/PDF_Word_apod/27.3.2021%20Desky%C5%A1kola.pdf

https://slunceasvoboda.eu/storage/files/
1/PDF_Word_apod/27.3.2021%20DeskyBrettern%20Den%C3%ADk.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=iogpgvX
YrD8

https://www.youtube.com/watch?v=iogpgvX
YrD8
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PPS.: a nakonec ještě něco milého od
skautů z Prahy:

PPS.: und hier noch weitere nette Worte
von Pfadfindern aus Prag:

Jsme skautský oddíl Utahové a rádi
bychom za celý oddíl vyjádřili podporu
vašim aktivitám ohledně malontské fary. U
Malont táboříme již velice dlouho - přes 20
let.

Pokud budete mít nějaký nápad, jsme
otevřeni.

Wir sind von der Pfadfindergruppe der
Utahs und würden gerne als gesamte
Gruppe Ihren Aktivitäten betreffend des
Pfarrhofs
von
Malonty
unsere
Unterstützung ausdrücken. Bei Malonty
haben wir schon sehr lange – über 20
Jahre lang – immer unsere Lager gehabt.
Und regelmäßig sind wir während des
Lagers zur hl. Messe in diese Kirche
gegangen und haben daher zu diesem Ort
eine besondere Beziehung. Welche Hilfe
können wir anbieten: die Unterschrift unter
Ihr Momorandum, eine Verbreitung der
Information
über
den
teilweise
eingestürzten Pfarrhof. Evtl. im Juli könnten
wir mit den Kindern auch für einen Tag oder
so beim Aufräumen helfen.
Falls Sie einen weiteren Einfall haben, sind
wir offen.

Díky za Vaši práci.
Za skautský oddíl.
Kryštof Matějů

Danke für Ihre Arbeit.
Für die Pfadfindergruppe.
Kryštof Matějů

A pravidelně jsme chodili během tábora na
mše svaté do tohoto kostela a máme tedy k
místu
vytvořený
vztah.
Jakou pomoc můžeme nabídnout: podpis
vašeho memoranda, rozšíření dalšího
povědomí o rozbořené faře. Popř. během
července přijít pomoci na faru na jeden den,
klidně i s dětmi a např. pomoci s úklidem, či
jinak.

21.3.2021

21.3.2021

Malonty, dopis č. 5

Meinetschlag, Brief Nr. 5

Dobrý den!

Guten Tag!

Sněží, hurá, jaro je tu
Neboli:
Co
jednomu
nemožno,
dohromady snadno!

Es schneit, hurra, der Frühling ist da!
Oder:
Was einem unmöglich, das für
zusammen ein Leichtes!

to

všem

Oba výroky mají něco do sebe, ohledně
prvního stačí pohled z okna, druhý pochází
prý od
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1
ek_Cyril_Kampel%C3%ADk , průkopníka
družstevního hnutí.

alle

Beide Sprüche haben was für sich,
bezüglich des ersten reicht ein Blick aus
dem Fenster, der zweite stammt angeblich
von
https://de.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1
ek_Cyril_Kampel%C3%ADk , einem Pionier
der Genossenschaftsbewegung.
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Nuže, Martin Polák bohužel onemocněl a
nemohl se v úterý zúčastnit dohodnutého
setkání s panem generálním vikářem
Henzlem. Protože mělo přesto dojít k
osobnímu jednání a kvůli virové krizi měla
být delegace pokud možno malá, převzal
Radek Kocanda odpovědný úkol a dostavil
se k dohodnutému termínu v úterý do
Budějovic. Moc děkujeme!

Ja, Martin Polák erkrankte leider und
konnte am Dienstag beim vereinbarten
Treffen mit Herrn Generalvikar Henzel nicht
dabei sein. Da es dennoch zu einem
persönlichen Gespräch kommen und
aufgrund der Virussituation die Delegation
möglichst klein bleiben sollte, übernahm
Radek Kocanda die verantwortungsvolle
Aufgabe und nahm den Gesprächstermin
am Dienstag in Budweis wahr. Vielen Dank!

Výsledek přinesl rozčarování. Biskupství
samo nemá žádný zájem o tento objekt a
nechce nebo se nemůže dále o bývalou
farní budovu v Malontech starat.

Das Ergebnis ist ernüchternd: Das Bistum
hat selber kein Interesse und will oder kann
sich nicht weiter um den ehemaligen
Pfarrhof in Malonty-Meinetschlag kümmern.

Pravděpodobně probíhala již předběžná
jednání mezi obcí a biskupstvím, které je
tlačeno k tomu, potenciálně nebezpečnou
situaci rychle řešit. Zdá se, že se obec již
vyjádřila,
že
objekt
převezme
za
symbolickou cenu, pak jej ale kompletně
zbourá, jakmile budou vystavena úřední
povolení.

Vermutlich
gab
es
auch
schon
Vorgespräche zwischen Gemeinde und
Bistum, das dazu gedrängt wird, die
potentiell gefährliche Situation rasch zu
bereinigen. Die Gemeinde scheint sich
bereit erklärt zu haben, das Objekt zu
einem symbolischen Preis zu übernehmen,
dann aber komplett abzureißen, sobald die
behördlichen Genehmigungen existieren.

Žádná ze stran asi nepočítala s tím, že by
mohla také existovat ještě třetí strana, která
má odůvodněný zájem, do této záležitosti
také mluvit.

Beide Seiten scheinen nicht damit
gerechnet zu haben, dass es da auch eine
dritte Seite geben könnte, die ein
begründetes
Interesse
hat,
dabei
mitzureden. Radek hatte am Mittwoch
dann, nachdem wir am Dienstag Abend
noch eine Online-Besprechung hatten
(Radek K., Martin P., Bernhard R., Eliška
B., Zdeněk K., Helga G., und kurz auch
Ondra und Růžena Š. sowie Alena K.) mit
Bgm. Malý aus Malonty ein Gespräch, wo
die am Bistum geschilderte Situation
bestätigt wurde.

Radek pak ve středu, poté, co jsme na
úterý večer svolali online-setkání (Radek
K., Martin P., Bernhard R., Eliška B.,
Zdeněk K., Helga G., a krátce také Ondra a
Růžena Š. a i Alena K.) hovořil se starostou
Malont, panem Malým, který mu potvrdil
postoj obce, jak mu byl vylíčen na
biskupství.
Obě jednání byla korektní a v podstatě
jsme byli akceptováni jako třetí faktor.
Máme sdělit v přiměřené lhůtě, zda se
z naší strany skutečně jedná o vážný
zájem, dát věci jiný průběh.

Beide Gespräche waren korrekt und im
Wesentlichen wurden wir als dritter Faktor
akzeptiert. Wir sollen uns in angemessener
Frist nun zu Wort melden, ob es tatsächlich
ein ernsthaftes Interesse von unserer Seite
gibt, den Dingen einen anderen Verlauf zu
geben. Diese Frist sollte bis maximal ca.
Ende März gelten. Bis dahin wurde
vereinbart, dass eine gewisse mediale
Zurückhaltung respektiert wird.

Tato lhůta by měla trvat nejvýše do konce
března. Do té doby, jak bylo dohodnuto,
bude
respektována
určitá
mediální
zdrženlivost.
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Zájem medií ale přirozeně nelze ignorovat.
Výsledkem byl tento rozhlasový příspěvek
https://www.irozhlas.cz/zpravydomov/barokni-fara-malontyceskokrumlovsko-zbourani-pamatkarikulturni-pamatka_2103181022_jgr,
který
toto téma alespoň poněkud přivedl do
podvědomí veřejnosti.

Natürlich lässt sich das Interesse der
Medien aber nicht ignorieren. Ein Ergebnis
davon war dieser Radiobeitrag
https://www.irozhlas.cz/zpravydomov/barokni-fara-malontyceskokrumlovsko-zbourani-pamatkarikulturni-pamatka_2103181022_jgr , der das
Thema zumindest ein wenig wieder in das
Unterbewusstsein
der
Öffentlichkeit
brachte.

Dále se vedly ještě nějaké interní
konzultace.
Radek
Kocanda
dostal
z ministerstva
kultury
v Praze
velmi
povzbuzující informace, že, když se povede
stabilizovat nynější akutní situaci, mohlo by
se v dalším skutečně počítat s tím, že by
ročně mohl být dán k dispozici příspěvek
cca jeden milion korun.

Weiters gab es noch einige interne
Konsultationen. Radek Kocanda bekam aus
dem Kulturministerium in Prag recht
motivierende Informationen, dass, wenn es
gelingt, die derzeitige akute Situation zu
stabilisieren, in weiterer Folge tatsächlich
damit gerechnet werden könne, dass
jährlich ein Betrag von ca. einer Million
Kronen zur Verfügung gestellt werden.

Aktuální stabilizace by ale, jak píše pan
Vinař ve své studii
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty_Vinar_posudek.pd
f, vyžadovala asi 2 miliony korun (přibl.
80.000 euro). A to během maximálně 2-3
měsíců.

Die akute Stabilisierung würde aber, wie
Herr
Vinař
in
seiner
Studie
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty_Vinar_posudek.pd
f auch schreibt, etwa 2 Millionen Kronen
(ca. 80.000 €) erfordern. Und zwar
innerhalb von maximal 2-3 Monaten.

To je mnoho peněz a je nyní na nás, zda do
toho půjdeme nebo ne.

Das ist viel Geld und es liegt nun an uns,
ob wir uns das antun wollen oder nicht.

Mluvil jsem mezitím také s panem Harasko
z Desek-Brettern (obec Malonty), žijícím
nyní v Augsburgu, který projevil o naše
snažení velký zájem a sympatizuje s námi.

Ich sprach zwischenzeitlich auch mit Herrn
Harasko aus Desky-Brettern (Gemeinde
Malonty-Meinetschlag),
der
jetzt
in
Augsburg lebt und er zeigte großes
Interesse
und
Sympathie
unseren
Bestrebungen gegenüber. Auch mit einer
gewissen
finanziellen
Unterstützung
würden wir rechnen können, allerdings
nicht in dem Umfang, wie es vielleicht nötig
wäre. Andererseits meine ich, wäre es
vielleicht gar nicht gut, wenn ein zu hoher
Anteil der nötigen Gelder aus dem Ausland
käme.
Mit Frau Koubová-Eidernová sprach ich
telefonisch gestern, die in Kontakt auch mit
Frau Váchová steht. Beide sind fest
entschlossen, zu tun, was möglich ist,

Mohli bychom také počítat s určitou finanční
podporou, avšak nikoli v takové výši, jaká
by případně byla zapotřebí. Na druhé
straně se domnívám, že by nebylo vůbec
dobré, kdyby příliš velký podíl potřebných
peněz pocházel z ciziny.

Včera jsem mluvil telefonicky s paní
Koubovou-Eidernovou, která je v kontaktu
také s paní Váchovou. Obě jsou pevně
rozhodnuty udělat všechno, co je možné,
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přičemž státní pomoc považují v tomto
případě také za relevantní.

wobei sie die Hilfe des Staates da auch für
relevant halten.

Od paní Koubové-Eidernové jsem dostal
krátký ale podobně relevantní a jasný text
jako i od pana Kroutvora, autora mnoha
knih z tohoto regionu, mezi jinými tento:
https://www.kosmas.cz/autor/1365/josefkroutvor/

Von Frau Koubová-Eidernová bekam ich
einen kurzen aber ähnlich relevanten und
klaren Text, wie auch von Josef Kroutvor,
dem Autor vieler Bücher aus der Region,
unter anderem dieser hier:
https://www.kosmas.cz/autor/1365/josefkroutvor/

Oba texty pošlu v příloze. I když dnes budu
spíše poslušný radě pana Mgr. Elišky, že
„méně je někdy více“. :-)

Beide Texte schicke ich im Anhang mit.
Wobei ich heute aber dem Rat von Herrn
Mgr. Eliška gerne folge, denn „manchmal
ist weniger auch mehr.“ :-)

Mnoho aktuálních informací naleznete také
již online na www.slunceasvobod.eu, kde je
dole vlastní kategorie věnovaná tématu
„Malonty-Meinetschlag“, včetně nyní již
denně aktualizovaného M.Memoranda s
připojenými jmény osob tento projekt
podporujících, aktuálně 105. Je přehledný a
snadno se online přeposílá pomocí
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/M
alontske_Meinetschlaeger_Memorandum.p
df

Viele der aktuellen Informationen finden Sie
auch
bereits
online
unter
www.slunceasvoboda.eu , wo unten eine
eigene Kategorie „Malonty-Meinetschlag“
ist, inklusive des nunmehr täglich
aktualisierten
M.Memorandums
samt
Namen der UnterstützerInnen am Ende,
aktuell 105, einsehbar und leicht online
verschickbar
mittels
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/M
alontske_Meinetschlaeger_Memorandum.p
df .

Existuje ale zásadní otázka, která zní:

Die große Frage lautet aber:

Chceme to zvládnout a zvládneme to? A
když ano, jak?

Wollen wir das schaffen und schaffen wir
das? Und wenn ja, wie?

Napadlo mě, že koncem dubna se plánuje
zopakovat s Fritzem Witzanym z Bělé, na
jihu obce Malonty, útěkovou cestu, kterou
absolvoval před 75 lety s matkou, bratrem a
babičkou, a to alespoň její část.

Mir fiel ein, dass Ende April an sich geplant
ist, mit Fritz Witzany aus Bělá-Zirnetschlag
im Süden der Gemeinde MalontyMeinetschlag, die Fluchtroute, die er vor 75
Jahre mit Mutter, Bruder und Oma
absolviert hatte, zumindest teilweise
nachzugehen.
Er wird
dann
auch
Geburtstag haben und hatte angeboten,
das Projekt Pfarrhof mit jährlich 1000 € zu
unterstützen. Er wurde ja auch von Pfarrer
Singer, der dort gewohnt hatte, getauft.

Bude pak také slavit narozeniny a nabídl
se, že bude projekt farnost podporovat
ročně částkou 1000 euro. Byl také pokřtěn
farářem Singerem, který tam bydlel.
Byl by to tedy ideální symbolický termín,
kolem 25.4.2021 pro „začátek přísunu
peněz“. Virus bohužel ale nedovoluje žádné

Es wäre also ein idealer symbolischer
Zeitpunkt, rund um den 25.4. 2021 die
„Gelder fließen zu lassen“. Der Virus lässt
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řádné plánování, zda se toto putování
doopravdy uskuteční.

aber leider keine echten Planungen zu, ob
das mit der Wanderung auch wirklich
klappt.

My bychom měli takto měsíc čas, na to,
abychom zjistili, kdo z našich řad, resp. z
okruhů, které se snad ještě připojí, by mohl
věnovat peněžitou částku a v jaké výši,
resp. také na určitou dobu například
poskytnou bezúročnou půjčku.

Aber wir hätten somit jetzt einen Monat Zeit
zu eruieren, wer aus unseren Kreisen bzw.
aus
Kreisen,
die
hoffentlich
noch
dazukommen
werden,
wieviel
Geld
spenden könnte, bzw. evtl. auch für eine
gewisse Zeit z.B. ein zinsenloses Darlehen
zur Verfügung stellen könnte.

Jakmile bude jasné, že to chceme (pokud
to chceme), využijeme pochopitelně také
všechny možné mediální kanály a zájem;
sympatie jako taková je značná, toho bych
se neobával.

Sobald klar ist, dass wir das wollen, wenn
wir es wollen, würden wir natürlich auch alle
möglichen medialen Kanäle nutzen und das
Interesse und die Sympathie ist an sich
groß, da hätte ich keine Angst.

Vlastní realizace bude pravděpodobně moci
probíhat od 25.4.2021 přes struktury spolku
https://dreisessel.cz/de/uvodni-strankadeutsch/, transparentní konto u Fiobanky se
zdá být dobrým řešením. Ale i toto bude
muset být ještě vyjasněno.

Die Abwicklung würde vielleicht ab
25.4.2021 über die Strukturen des Vereins
https://dreisessel.cz/de/uvodni-strankadeutsch/ laufen können, ein transparentes
Fiobank-Konto scheint eine gute Lösung.
Aber auch das muss noch geklärt werden.

To znamená i nadále, prosím, že se nyní
nemají nikam posílat žádné peníze.

Das bedeutet weiterhin, dass bitte derzeit
nirgendwohin Geld geschickt werden soll.

Myslím si ale, že by bylo velmi smysluplné,
začít nyní se systematickým zjišťováním,
kdo počínaje koncem dubna může a chtěl
by poskytnout peněžitý dar a v jaké výši
nebo případně také na dobu řekněme tří
měsíců půjčit bezúročně nějakou částku,
pokud by peněžité dary samy o sobě trvaly
příliš dlouho.

Aber, ich denke, es wäre sehr sinnvoll, jetzt
damit
zu
beginnen,
systematisch
festzustellen, wer ab Ende April bitte wieviel
Geld spenden kann und möchte, oder evtl.
auch innerhalb von etwa drei Monaten
zinsenlos Geld leihen würde, falls die
Spenden selber zu lange dauern würden.

Bude-li cíl 2 milionů jasně formulován a
příslušné práce pak za dohledu Radka
Kocandy provedeny, pak bychom, to se
domnívá i on, jednoduše získali čas,
abychom v rozmezí možná dvou let v klidu
uvažovali o tom, co se s objektem dá nebo má - dělat. Je přitom bohužel
pravděpodobné, že se celý objekt zachránit
nepodaří.

Wenn das Ziel der 2 Millionen Kronen klar
formuliert ist und die entsprechenden
Arbeiten dann unter Aufsicht von Radek
Kocanda erledigt werden, dann würden wir,
meinte auch er, einfach Zeit gewinnen, um
dann innerhalb von vielleicht zwei Jahren in
Ruhe zu überlegen, was mit dem Objekt
gemacht werden kann und soll. Wobei es
wahrscheinlich so ist, dass nicht mehr das
ganze Objekt gerettet werden kann.

Pan Harasko byl toho názoru, že by bylo
hezké např. tam také zařídit pěstování hub,

Herr Harasko meinte, schön wäre z.B. auch
eine Pilzzucht, vielleicht könnten dann auch
Arbeitsplätze in der Gemeinde entstehen.
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pak by možná mohla vzniknout i pracovní
místa pro obyvatele obce. Vůbec by místo
bylo přirozeně vhodné pro pořádání akcí
pro veřejnost a nejlepší by bylo, kdyby ještě
mohl být zachován určitý druh teologického
a kulturního významu

Überhaupt,
wäre
der
Ort
als
Veranstaltungszentrum für die Öffentlichkeit
natürlich geeignet und am besten wäre,
wenn doch eine gewisse Art von
theologischer und kultureller Bedeutung
beibehalten werden könnte.

Napadlo mě, že by opravdu v budějovické
diecézi mohl existovat spolek, který by byl s
to se ujmout péče o historické, náboženské
a kulturní dědictví regiónu Šumava a měl by
schopnost i vůli tuto činnost realizovat.

Mir fiel ein, dass es wirklich in der Diözese
Budweis auch einen Verein geben könnte,
der sich um die Pflege des historischen,
religiösen und kulturellen Erbes der Region
Böhmerwald annehmen könnte und sollte.

S více
možnostmi,
také
včetně
přeshraničních, než jaké má sama církev,
nebo jednotlivé kulturní spolky a skupiny,
které beztak jsou činné v regionu a často
bez pozornosti veřejnosti v malém již
dlouho dělají velkolepé věci. Dovedl bych si
docela dobře představit, že „náš“ spolek by
takové konání uměl představit veřejnosti,
čímž by se vytvořila potřebná provázaná
platforma.

Mit mehr Möglichkeiten und auch
grenzüberschreitend, als die Kirche selber
sie hat oder einzelne Kulturvereine und
Gruppen, die ohnehin in der Region tätig
sind und häufig unbemerkt im Kleinen lange
schon großartige Dinge machen. Diese
Arbeiten an die Öffentlichkeit zu bringen
und eine vernetzende Plattform zu bilden,
könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so
ein Verein machen könnte.

Jistě by se pro to našli také místní nadšenci
z řad věřících, kteří spolu s mladší
generací, která má také mezinárodní
kontakty (zde bych rád spolupracoval a
myslím, že by to podpořil i zástupce
hejtmana jihočeského kraje František Talíř,
který ale v současné době bohužel také
onemocněl. Bude ale, doufejme, brzy zase
fit a zaslal mi srdečné pozdravy spolu
s poděkováním za naši práci.

Es würden sich dafür gewiss auch
Einheimische aus den Reihen der
Gläubigen finden, die zusammen mit der
jüngeren Generation, die auch international
Kontakte hat (da würde ich durchaus gerne
mitmachen
und
denke,
auch
der
stellvertretende
südböhmische
Landeshauptmann František Talíř würde
das unterstützen. Er ist momentan leider
auch Opfer dieses sonderbaren Viruses,
hoffentlich aber bald wieder fit und schickte
mir die besten Grüße samt seinen Dank für
unsere Arbeit.

V tomto smyslu Vás žádám, kdo může a
chce během příštího týdne oznámit, co si o
aktuální situaci myslíte a také kolik peněz
byste byli ochotni poskytnout koncem
dubna, abychom, v případě, že bychom do
toho chtěli jít, tak během max. 3 měsíců
potřebné 2 miliony sehnali.

In diesem Sinne bitte ich Sie, wer kann und
will, bitte im Laufe der nächsten Woche zu
melden, was Ihr von der aktuellen Situation
hält, und auch, wieviel Geld Ihr evtl. Ende
April bereit wärt, zur Verfügung zu stellen,
damit wir, wenn wir das wollten, innerhalb
von max. 3 Monaten die nötigen 2 Millionen
Kronen zusammenbringen. Ich würde dann
auch schon täglich bei der Aktualisierung
der Namensliste unter dem Memorandum
in einer eigenen Spalte dazuschreiben, wer
wieviel Geld zu spenden oder zu leihen

Zapisoval bych potom také už denně při
aktualizaci
jmenného
seznamu
pod
Memorandem v separátním sloupci, kdo
chce poskytnout finanční dar a jaké výši
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nebo půjčku a na jaké částce právě jsme.
Myslím, že by se to dalo, s mediální
podporou, zvládnout.

bereit ist und auf welche Summe wir damit
jeweils kommen. Ich denke, dass das, dann
auch mit medialer Unterstützung schaffbar
ist.

Jestliže toho ale nebudeme schopni, taky
bych se s tím musel smířit. Snad existují
ještě i jiná zázračná řešení (jeden pán se
ve facebookové diskuzi přihlásil, z mnoha
stran ale byl charakterizován jako ne zcela
solidní), nebo se budeme muset smířit
s prohrou.
Přičemž se u mne jedná o mnohem více
než o ochranu památek v užším smyslu.
Jedná se o demokratickou a angažovanou
občanskou společnost a jedná se také o
víru, o to, věřit v to, že člověk může sám
něčeho dosáhnout.

Wenn wir uns dazu nicht im Stande sehen,
dann würde ich mich damit auch abfinden
müssen. Vielleicht gibt es auch andere
„Wunderlösungen“ (ein Herr hat sich in
einer Facebook-Diskussion gemeldet, er
wurde aber von mehreren Seiten als nicht
gerade solide charakterisiert), oder wir
müssen uns wieder mit einer Niederlage
abfinden. Wobei es dabei für mich um mehr
geht, als um Denkmalschutz im engeren
Sinne. Es geht um ein demokratisches und
engagiertes Bürgertum und es geht auch
um den Glauben, um den Glauben, selbst
etwas erreichen zu können.

Mnohokrát děkuji a opět všechno nejlepší,
uvidíme se příští týden.

Besten Dank und Alles Gute wieder und bis
nächste Woche.

Případně by nebylo od věci svolat na pátek
večer, řekněme v 18:00 hodin opět onlinekonferenci. Kdo má čas a zájem, přihlaste
se prosím do čtvrtka do večera, abych opět
mohl poslat odkaz.

Evtl. würde am Freitag Abend, sagen wir ab
18 Uhr, wieder eine Online-Besprechung
Sinn machen. Wer Zeit und Lust hat, bitte
bis Donnerstag Abend melden, damit ich
wieder den Link schicken kann.

Vítané a smysluplné jsou samozřejmě i
jednotlivé vzájemné komunikace.

Klar
sind
aber
auch
selbständige
Kommunikationen untereinander möglich
und sinnvoll.

Dávejte na sebe pozor, přeji Vám pěkné a
příjemné dny s příchodem jara.

Bleiben Sie gesund
Frühlingsbeginn,

Bernhard Riepl
Bernhard Riepl
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und

schönen

