· ···· - --·------- --~~---..,.....,-~-~----------------------

I

i

I

i
!

I.

tj
l

Nehezká historie· kostelíka sv. · ]a na na Prádle.
O tento historický kostelík v Praze III. ucházela se tamní náb. Qbec církve čs!. Cír·k ev a zvlá..
ště br. · patr.iarcha živě se zajíniaií o historické
.chrámy. Tak byl čs!. církví zachráněn polorozpadlý kostel sv. Václava v Praze II., . který po
léta .byl ostudou Prahy. Plané byly pomluvy kle"rikálů, ž,e v kostelíku čs!. církev zřídí biograf;
dnes Jest kostel sv. Václava, jediný 1omuto· národnímu světci v Praze zasvěcený historický
chrám, zásluhou církve čs!. krásně {Jb.noven.
I o historický kostelík sv. Jana na Prádle se
církev čs!. vážně ucháZela. Zastupitelstvo města
Prahy mělo . zvláště po ďobré zkušenosti se sv.
Václavem všecky důvody sv. Jana na P. čs!. cír;kví za •původní .cenu as · 70.000 Kč prodati. Přišla
'všai,( Uměle·cká bese·d,a s .návrhem. že .iei koupí
na I ap i dar i um. přišli p-r avoslavní s žádostí.
a'by byl prodán Hm. Stanovena neúměrná cena za
drobnou tu ruinu 120.000 Kč s uloženou povinností
brzké adaptace, jež bude státi .na 200.000 Kč . .Přes
tyto t ěž1ké podmínky se nábož. obec církve čsl .
v Praze III . .i dále o kostelík ucházela. Po mnohých průtazích, sporec.h a bojovných hlasováních
dalo zastup. města Prahy ' přednost Umělecké besedě . A výsledek? Dnes po dvou letech musí vzíti zastu·pitelstvo. na vědomí pwhlášení Umělecké
besedy, že na koupi oro nedostatek orostředk6
nerellektuje; Značka -oš- ve Več. Nár. liste·ch k
tomu poznamenává: .. Rovněž dřívěiší zá.iemci, t. i.
nábož. obec církve ·čs!. a eparch. rada církve oravosla v.né · rta: objekt tento již nereflektuií. Jak se
časy mění. Co to bylo. intervencí a běhání. telef{Jnování, psaní. Sváděny pruoké půtky a konec rovm1 se n!rle." Je tci určité ponaučení pro t>říště."
· K této poznámce pana -oš- odpovídáme 1>0dle
pravdy a stavu věcí. Intervenovali isme i my. bě
hali, psali, · telefónovali ·a prosili }edno·tlivé "členy
:.:astupitelstva. Jen .abychom historickou bohoslužebnou místnost zlskall. Když přesto vše dána
:t>řednosť Uměl. bese<lě a tak málo dbáno Dotřeb
cirkve· -čs!., ač má v Praze III. značné •procento
ÍJřlslušníků a ač bohoslužebné místnosti neměla,
{{oupili jsme· his.l.Q:rický dům s kaplí. -li v. Vavři:nce

. . • -··

pod seminár. zahradou. Pravoslavn~dskaU zi~~~
krásný chrám sv. Karla ·Borom. v raze . . •
na nás .p. -oš-. abychom teď znovu kupovali predraženou ruinu. kt.erou U~ěl. beseda ochotněmu
zastupite-lstvu v.rac1? Zdvor~le děkuJeme.
p h
Dnes tedy má .zastupitelstvo. města ra Y_
k. dispos'ci a nebude-ll chtlt nechati
k.os te!'•ek
1c
·hyzdit.~
.
ěmuset.
.sto. b..ud e r1 ěkt
tuto polozbořeninu
dát na svůj náklad oprav:h. Pa~ Jlž se n er.~
ten zájemce o kostelík naJde a. Jak <pon;ěry znak
. · l o učeno. že se o něj bude zaJiu;a! ~a
me. ne~! c~~kev římskokatolická. Podle sči·tam hdu
te?rv.e1 ~ev čs!. v Praíe III. ce·lkem 2.3?9 oříslušn!
j !jich proseb a potřeb při prodell dbáno ne0
b i0 C!rkev čs!. je pat-rně dobrá a m~ váhu Jen.
kXyž se jedná o její voličské hlasy. Pnpomene_;n~
pánům nehezkou historii kostelíka sv. Jana or.
. lb . až se budou ucházet o naše hlasy. Zattm·
vo am1.
'· · · ad' arhi · ·
at si s . vrá-ceným koste·1!o.. em por 1 s v·. ~·
;:orp.
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