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Vážení čtenáři, dostávájí se vám do rukou první Listy z Kostelní Břízy. Postupně v nich naleznete mnoho zajímavého z historie i současnosti Kostelní Břízy.

Petr - skála církve,
Pavel - apoštol národů
Petr a Pavel, patroni kostela v Kostelní Bříze,
jsou apoštolové s výjimečným významem.
Jejich společný svátek (29.6.) se slaví už od
poloviny III. stole�. V úctě jsou spojováni
nejen proto, že oba skončili v Římě, ale
ve službě Kristu poznamenali základní
strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly
i charaktery. Připomeňme si je tak, jak nám
o nich vypráví křesťanská historie.

"Petr a apoštolové odpověděli." Už v
evangeliích Petr také mluví a jedná jménem
ostatních apoštolů a naopak Ježíš žádá jeho
službu a dává mu pokyny. Žádal ho také, aby
mimořádně získaným penízem zapla�l daň
za něho i za sebe.
Ježíš ujis�l Petra o své mimořádné pomoci
ve spojení s Petrovými slabostmi. Těsně
před předpovědí jeho trojího zapření dříve
než kohout zakokrhá mu řekl: "Já jsem za
tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až
se obrá�š, buď posilou svým bratřím."
Petrovo vystupování bylo po převze� úřadu
prosté, s autorita�vním rozhodováním.
Řídil volbu apoštola Matěje, na letnice
hovořil jménem ostatních v první veřejné
kateche�cké promluvě. Skutky hovoří o tom
jak Petr uzdravoval a též říkají: "Dokonce
vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na
lehátka a na nosítka, aby na některého padl
aspoň Petrův s�n, až půjde kolem...přinášeli
nemocné a sužované nečistými duchy a
všichni byli uzdravováni." Petr vzkřísil i
mrtvou Tabitu, Vynášel také Boží soud nad
Ananiášem a Saﬁrou a později i rozhodoval
v otázce přijímání pohanů do církve a vydal
směrnice na prvním apoštolském sněmu.
Z Herodova nařízení byl Petr zavřen do
vězení a hlídán čtyřmi strážemi po čtyřech
vojácích, ale noc před�m, kdy jej chtěl
Herodes předvést, poslal Bůh anděla, který
ho zázračně vyvedl z vězení. Odešel do domu
Markovy matky a potom z Jeruzaléma, kde
v čele místní církve zůstal Jakub mladší.
Mimobiblické starokřesťanské dokumenty
uvádí Petrovo působení v An�ochii, v

Petr, první zástupce Kristův, je základem víry,
jednoty i původní tradice, držitelem pravdy.
Pavel je označován za prvního nositele
evangelia pohanům a jako neúnavný
bojovník za křesťanskou univerzálnost.
Dost často se uvádí spojení dvou hlavních
apoštolů proto, že zemřeli ve stejný den.
Historikové se na tom však neshodují.
Podle některých mohl Petr zemřít až o tři
roky dříve než Pavel. Smrt Pavla je podle
věrohodných nejstarších tradic kladena do
roku 67.
Petr, původním jménem Šimon, pocházel z
galilejské Betsaidy, byl rybářem a měl bratra
Ondřeje, který se rovněž stal apoštolem.
Ač byl Šimon ženatý, o jeho manželce se
v evangeliu nic neříká, je zmiňována jen
jeho tchýně, kterou Ježíš později uzdravil.
Šimon žil v Kafarnau u Genezaretského
jezera. Traduje se o něm, že byl
impulsivní, horlivý a úslužný.
Jak uvádí apoštol Jan, první
Šimonovo setkání s Ježíšem
bylo v blízkos� místa působení
Jana Kř�tele, kam ho za Ježíšem
dovedl bratr Ondřej. Ježíš se
na něj podíval a řekl mu: "Ty
jsi Šimon, syn Janův; budeš se
jmenovat Kéfas" (což se překládá
Petr). Při dalším setkání Ježíš učil
první posluchače ze Šimonova
Otcové církve Petr a Pavel a monogram křesťanství Chí-Ró. Katakomby Řím.
rybářského člunu. A když pak
vyzval Šimona k lovu, který byl
Korintu a v Římě, což je některými listy
v rozporu s rybářskou teorií i praxí, on
Nového zákona částečně potvrzeno. Z Říma
poslechl. Výsledek lovu byl jednoznačně
napsal dva listy.
zázračný. Šimonův člun nemohl pojmout
První, křesťanům pohanského původu v pě�
více než polovinu úlovku a tak přijeli na
římských provinciích Malé Asie. Druhý list
pomoc s druhým člunem Zebedeovi synové
psal křesťanům, které chtěl ochránit před
Jakub a Jan. Užaslý Šimon Petr padl Ježíšovi k
učením těch, kteří nesprávně pochopili
nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť
učení Pavlovo. List byl odeslán částečně
já jsem člověk hříšný." Ježíš mu odpověděl:
jako závěť, protože Petr již očekával svůj
"Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi."
pozemský konec.
A Šimon i jeho druhové přirazili s loďmi k
O Petrově působení v Římě existují některé
zemi, všechno tam nechali a šli za ním.
starokřesťanské dokumenty, zejména spisy
Přislíbené jméno Petr dal Ježíš Šimonovi
jeho tře�ho nástupce Klementa I., které
později slavnostním prohlášením: „A já �
svědčí o jeho delším působení a smr� v
pravím: Ty jsi Petr, to znamená skála a na této
Římě. Nepřímý důkaz jeho činnos� vidí
skále postavím svou Církev, a brány pekla ji
historici ve velkém rozvoji a konsolidaci
nepřemohou“. Tento známý citát z bible v
římské církve před Pavlovým příchodem do
sobě skrývá slovní hříčku, neboť v původním
tohoto města. Podle starých podání byl Petr
aramejském textu je použito slovo „cepha“,
za krutého pronásledování křesťanů, které
které znamená i Petr i skála.V evangeliích
začal císař Nero po požáru Říma, ukřižován,
je Petr na mnoha místech uváděn jako
a to hlavou dolů, protože se nepokládal za
první a i na jiných místech je zdůrazňováno
hodného zemřít jako jeho Mistr a Pán.
jeho prvenství. Např. po seslání Ducha sv.
Mnohé informace o Petrovi dokreslují i
"vystoupil Petr spolu s jedenác�"; dále:

Kristus předává klíče svatému Petru od Pietra Perugina (1481–82)

potvrzují vykopávky
a nálezy v Římě.
Jeho nejstarší a
věrohodné
prý
vyobrazení
se
nachází na fresce
v kostele Santa
Doma dela, kde
má hranatý obličej,
světlé vlasy a
plnovous. V r. 1939
archeologové pod podlahou basiliky sv.
Petra objevili Petrův hrob. Je v podzemí pod
hlavním oltářem basiliky a že se skutečně
jedná o Petrovy kos�, dotvrzují další
objevy z r. 1956, kdy antropologická analýza
prokázala, že jde o kos� muže z I. stole� ve
věku 60-70, které se našly zabalené v látce
se zlata a purpuru, ve výklenku obloženém
mramorem s nápisem "Petrus eni" - "zde
je Petr". Patologové složili celou kostru až
na chodidla. Jejich nepřítomnost si vyložili
tak, že při ukřižování hlavou dolů bylo tělo
vojákem uříznuta u chodidel a �m sňato
z kříže. Petr byl pohřben do hrobu na
východním úpa� va�kánského pahorku.
Nad hrobem prý vznikl nejprve malý zděný
památník. Na jeho místě po srovnání
pahorku postavil Konstan�n Veliký po roce
320 mohutnou basiliku, posvěcenou r. 326
Silvestrem I.
Pavel z Tarsu původním jménem Saul
(Šavel), se po svém obrácení, stal jedním
z nejvýznamnějších apoštolů, protože bez
výhrad otevřel brány Církve všem národům
a kulturám. Odtud také jeho název "apoštol
národů".
Když se Ježíš s apoštoly loučil, řekl jim:
"Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého." A přesto dělalo apoštolům
překonat
židovsko-národní
problém
pojímání Božího království. Někteří se zprvu
domnívali, že je pro křesťany ze židovství
a že by tudíž pohané měli projít přije�m
židovství. Aby Petr měl jistotu, musel být
poučen zvláštním zjevením v souvislos� s
jeho posláním k pohanům do Cesareje.
Pavel, původně židovský pronásledovatel,
po svém křtu očekával, že židé pro jeho
obrácení snadněji přijmou Krista, ale
zklamal se. Odešel na jih do samoty, kde
se duchovně zdokonalil k náročnému
apoštolátu. Chtěl začít v Damašku. Odtud
však před vojáky místodržitele, který dal
hlídat brány, musel u�kat v koši, spuštěném
otvorem v hradbách. S apoštoly se seznámil
v Jeruzalémě, kde po dva týdny žil u Petra.
Křesťané se ho pro dřívější pověst báli
přijmout a Pavel se nějakou dobu zdržoval
v Tarsu. V té době začala vznikat křesťanská
obec v syrském velkoměstě An�ochii z židů
i z pohanů. Apoštolé tam vyslali Barnabáše,
který se stavil v Tarsu pro Pavla.
V An�ochii po celý rok vyučovali křesťanské
víře velké množství lidí. Společně s
Barnabášem
pak
podnikly
mnoho
misionářských cest. Pavlovy cesty jsou
obdivuhodné pro tehdejší značnou absenci
dopravních možnos�. A ty, které byly,
nebyly bez problémů. Pavel o nich např.

napsal: "...třikrát jsem s lodí ztroskotal,
noc a den jsem jako trosečník strávil na
širém moři. Častokrát jsem byl na cestách
- v nebezpečích na řekách, v nebezpečí
od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu,
v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí
ve městech, v nebezpečí v pus�nách,
v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi
falešnými bratřími, v námaze do úpadu,
často v bezesných nocích, o hladu a žízni,
v častých postech, v zimě a bez oděvu."
Krom toho zažil na cestách vedle mnohého
bi� i kamenování. To brzy potom, co ho v
lyakonské Lystře považovali za božského
posla Hermese a Pavel s Barnabášem se
bránili tomu, že jim lidé chtěli obětovat
ověnčené býky. Tehdy přišli Židé, co Pavla
dříve pronásledovali a přiměli místní
obyvatele k společnému kamenování.
Bylo to při první misijní cestě. Pavel
uskutečnil v letech 45-58 velké cesty
tři. Boží slovo hlásal přitom na Kypru,
v Malé Asii, v Řecku a na ostrovech v
Egejském moři. Na cestách získával mnoho
spolupracovníků a pomocníků. Vedle
Barnabáše k nejvýznamnějším patřili Silas,
Timotej a Titus i Lukáš. Některá místa
navš�vil vícekrát. Z jeho podnětu se po
jeho první cestě r. 49 či 50 sešel apoštolský
sněm a řešil otázky přijímání pohanů do
Církve.
Při druhé cestě řečnil Pavel mimo jiné v
Athénách na areopágu, kde navazoval
na řeckou kulturu a místní projevy vůči
Bohu. Když posluchači uslyšeli o důkazu
vzkříšení, někteří se smáli, jiní řekli, že si
ho poslechnou až jindy. Pavel, který se těšil
na úspěch evangelia, odcházel zklamán.
Jen pár jich projevilo zájem. Pavel si pak ze
zážitku odvodil, že křesťanství je moudrost
Kristova kříže. Podle jeho slov je pro Židy
pohoršením a pro Řeky bláznovstvím.
Když končil třetí misijní cestu, byl od
věřících v Césareji varován před cestou
do Jeruzaléma, ale on byl přesvědčen,
že s tou cestou počítá Boží plán. V
Jeruzalémě pak byl zatčen. Poté co se
odvolal před císařský soud, byl na jaře
roku 61 eskortován do Říma. První dva
roky vězení byly tak mírné, že mohl
rozvíjet apoštolát. Pak propuštěn vykonal
ještě další cestu do Řecka a na Krétu. V
roce 64 se však znovu dostal do římského
vězení, ale velmi těžkého. Bylo to už v
době Nerova pronásledování. Když odtud
psal druhý list Timotejovi, předpokládal
blízkou smrt.
V roce 67, na jižním okraji Říma u Ostijské
cesty v místě "ad Aquas Salvias" byl sťat
mečem. Na onom místě byl zbudován kostel
s trapistickým klášterem "Tre Fontane".
Podnětem k názvu se stala legenda
týkající se Pavlovy useknuté hlavy, že tam,
kam padla a dvakrát poskočila, vytryskly
tři prameny. Nad hrobem u Ostijské cesty
byla od Konstantina Velikého zprvu jen
menší basilika. Velkou svatyni v těchto
místech začal budovat císař Valentinián II.
r. 368 a dokončena byla asi kolem r. 390.
V r. 1823 byla poškozena požárem a její
obnovení dokončeno r. 1854.

Čekanka, kouzelná
bylina Sv. Petra
Čekanka Cichorium Intybus L. je od
pradávna spojována se svátkem Sv.Petra
a Pavla (29.6.). Podle prastaré lidové
pověry si řeky tento den žádaly letní
oběť. Proto se nedoporučovalo koupat
v žádném vodním toku. Jako ochranný
talisman nebo amulet proti všemu zlému,
nosívali u sebe naši předkové čekanku,
vykopanou přesně ve dvě hodiny
odpoledne v den svátku obou světců.
Lidové pověry opředly tuto rostlinu
i jinou čarovnou mocí. Například, že
čekanka vyhrabaná jelením parohem na
Sv. Petra a Pavla má takovou moc, že kdo
se jí jiného dotkne, snadno jej očaruje.
Jméno má podle pověry podle tohoto
příběhu: Dvorní dáma se loučila se svým
milým, který odjížděl na křížovou výpravu
do Svaté Země. Každý den pak chodila
na místo loučení a čekala na něj. Když
nabyla přesvědčení, že se jej již nedočká,
puklo jí žalem srdce, klesla tam, kde se
rozloučili a u cesty pak v místě jejích očí
vyrostly modré květy, které dál hledí v tu
stranu, kam milý odjel.

V některých zemích se traduje jiná legenda
a čekanka je tam známa jako námořníkův
modrý kvítek na základě tohoto příběhu:
Mladá žena se zamilovala do námořníka.
Námořník jí ale i přes její opravdovou lásku
opustil a ujel na moře.Mladá žena se tolik
trápila až se nad ní Bůh slitoval a proměnil
ji v nádhernou modrou květinu, kterou
známe pod názvem čekanka.
Ze středověku jsou známy legendy, které
připisují čekance neuvěřitelně kouzelné
síly především milostná kouzla. Například
čekanka vykopaná podle určitých rituálů
měla tomu, kdo jí měl u sebe, zajistit
neporazitelnost a nezranitelnost v boji,ale
i štěstí a úspěchy v lásce. Podle jiných mýtů
je tradováno, že čekanka pod polštářem
panny nechá ve snu zjevit budoucího
manžela..Čekanka platila vždy za čarovnou
a věšteckou bylinu Je známo její používání
v elixíru lásky nebo byla dávána při věštění
do kadidla. Nálevem z květů se vysvěcovaly
a omývaly používané pomůcky. Netřeba
připomínat, že čekanka je bylina, která se
od starověku používala v léčitelství proti
nejrůznějším nemocem a neduhům.
V českém prostředí si lidé pojmenovali
tuto krásnou rostlinku hezkými názvy:
pocestník, cikorka, hanička, německá káva,
koření sv. Petra, nevěsta slunce, čagánek,
modrá pampeliška, ale i jmény jako otrhaný
námořník, koření kozího cecku aj.

Slavná rodačka z Kostelní Břízy,
malířka Hella Guthová

Čekanka obecná (Cichorium intybus).

Dívky věřily, že bylina má kouzelnou
moc přivolat milého. Čekanku trhaly za
současného vyřčení této formulky:
Čekanko u cesty,
trhám tě pro štěstí,
abys mi milého popřála,
kteréhos nadarmo čekala.
Dvě dívky, (1928)

Hella Guthová patřila k tzv. „ztracené
generaci“, která vstupovala do života ve
třicátých letech 20.stole� a kterou naplno
zasáhla hospodářská krize, radikalizace
poli�ckých postojů a samotná válka v
rozhodujících letech jejího vývoje.
Hella se narodila 16.února 1908 v Kostelní
Bříze (Kirchenbirk) u Sokolova (Falkenau).
Její rodiče pocházeli z Prahy – otec MUDr.
Arnošt(Ernst) Guth(1877 – 1926) vystudoval
medicínu na pražské Univerzitě a pak působil
jako lékař a specialista na plicní choroby v
Kostelní Bříze, později v Kladně a nakonec
jako primář plicního sanatoria v Bukově u
Ús� nad Labem.
Matka Helena, rozená Rosenzweigová
(1879 – 1944) pocházela z rodiny Jindřicha
Rosenzweiga a Emmy, rozené Oestreicherové
z České Lípy.
Hella měla dva sourozence – o tři roky staršího
bratra O�u Huga ( nar.7.6.1905 v Kostelní
Bříze – zemř. 26.9.1972 v Praze) a mladší
sestru Hannu, provdanou Fischerovou (nar.
22.10.1912 – zemř.
31.3.1943 v Lodži).
Prarodiče ze strany otce i matky jsou
pohřbeni na Novém židovském hřbitově v
Praze.
Na počátku měla Hella Guthová téměř
ideální podmínky pro samostatnou
uměleckou dráhu.Bylo tu velmi vstřícné
rodinné zázemí, její umělecké zájmy byly
v kul�vovaném prostředí brány vážně a
podporovány podle možnos�. Dostalo se jí
rovněž kvalitního odborného vzdělání, které
mohla samostatně rozvíjet s využi�m všech
možnos� v předních centrech tehdejšího
uměleckého dění. Již během středoškolských
studií na Kladně a od roku 192O v Ús� nad
Labem absolvovala umělecké školení u
Trudy Sandmannové a poté u soukromého
učitele z Bauhausu.Od mládí se zajímala o
výtvarné umění a jeho historii, v roce 1926
navš�vila Mezinárodní uměleckou výstavu v
Drážďanech, kde na ni zapůsobily zejména
práce Paula Kleea a Natalie Gontscharové. I
později se stále znovu vracela k umění rané
renesance, které na ni trvale zapůsobilo již v
době studií ve Vídni.
V roce 1929 se vrá�la do Československa.
Začínala v Liberci jako aranžérka výkladních
skříní. Zde se seznámila se skutečnými
životními podmínkami dělníků v počátcích
hospodářské krize, což je znát v mo�vech
jejích kreseb.
Od roku 1930 žila v Praze, kde byla zadržena
pro rozdávání komunis�ckých letáků a
sympa�zování s dělnickým hnu�m. Bylo
jí zamítnuto vydání pasu na studijní cestu
do Německa a Francie.Jeden z jejích strýců
jí zprostředkoval místo kresličky módních
návrhů pro pražský Dům hedvábí Efreima
Loebla. Tuto práci nedělala dlouho, začala si

vydělávat kresbami pro pražské noviny
a časopisy.Podporu našla u šéfredaktora
Prager Presse Arne Laurina, který tehdy
mladé výtvarníky podporoval.
Hella se zapsala do německé třídy Willyho
Nowaka na AMU, kde studovali převážně
slovenš� a židovš� studen�. Po 1. ročníku
však studium přerušila.
Řekla o tom: „Zčás� proto, že jsem se
chtěla vyhnout šikaně ze strany některých
mužských kolegů, zčás� proto,že jsem
musela dělit čas mezi malování a vydělávání
peněz ilustracemi.“
Dala tedy přednost nezávislému a
samostatnému životu jako kreslička reklam,
ilustrací a inzerátů. Zpracovávala mo�vy
ze života v dělnických čtvr�ch, městské
periférie, zachycovala základní sociální vazby.
Pohybovala se v prostředí obyčejných lidí,
zvláště, když bydlela v pražských Holešovicích
a Bubenči. Vzbuzovala pozornost �m, že
začala chodit v kalhotách, což bylo v té době
považováno za velkou opovážlivost.
Spřátelila se s Jakubem Bauernfreundem,
přestěhovala se do ateliéru blízko Pražského
hradu. Pod vlivem J. Bauernfreunda podnikla
v roce 1932 cestu na Slovensko, kam se on
vracel do rodného Zborova. Seznámila se
tam s dalšími slovenskými malíři, na jejích
obrazech se objevily venkovské mo�vy.
Na přelomu let 1932- 33 vytvořila své
vrcholné dílo – cyklus dřevorytů k 10 písním
„ Třígrošové opery“ Bertholda Brechta. Na
premiéru představení vzpomínala se slovy:
„….byl to více než zážitek. Bylo to osvícení
– jako když otevřete okno. Všechno, co v
tom bylo, mne velice oslnilo.“
Kolik exemplářů dřevorytů bylo vydáno,
není známo. Za�m jsou kompletní pouze
tři : jeden v pozůstalos� Helly Guthové,
druhý v Národní knihovně v Lipsku a tře� v
Židovském muzeu v Praze.
Krátce po nástupu fašismu v Německu se v
Praze začali objevovat první nedobrovolní
uprchlíci. V Praze vznikl tzv. Šaldův Pomocný
výbor pro emigranty z Německa.Hella
Guthová se ihned zapojila do ak�vit levicové
emigrace, organizovala podpůrné akce,
spolupracovala s vydavateli an�fašis�ckého
týdeníku Simplikus.
S pražskou amatérskou divadelní skupinou
odjela na dva týdny do Moskvy na fes�val
amatérského divadla. Stala se členkou
německé pro�fašis�cké skupiny „Studio
34“, pro kterou navrhovala plakáty a kulisy.
V červnu 1934 poskytla azyl německému
novináři Willi Bredelovi z Hamburgu, který
byl na 13 měsíců uvězněn v koncentračním
táboře, v roce 1934 propuštěn, uprchl do
Prahy, kde napsal román jako svědectví o
nacis�ckých koncentrácích.
Tvorba Helly Guthové v tomto období:
realis�cké portréty přítelkyň, zá�ší, ﬁgurální
kompozice.
V roce 1936 vystavovala se Spolkem
německých výtvarných umělců, v roce 1937
na výstavě českých a německých umělkyň, v
roce 1938 s J. Bauernfreundem.
Její život se stejně jako život jejích
vrstevníků odehrával v pražských kavárnách
a restauracích, kde se stýkala s přáteli a
kolegy. Pro ni to znamenalo studium postav
a charakterů pro kresby karikatur, inzerátů,
ilustrací pro noviny a reklamy.
Po Mnichově v roce 1938 začal hledat
možnost úniku do Francie, získala pas,
avšak vízum nedostala. Po okupaci v březnu
1939 jí hrozilo zatčení. Připojila se ke
skupině Thomase Manna, která pomáhala
uprchlíkům dostat se přes Polsko do Anglie.
Tanečnice a žebrák, (1946)

Čaj a nekonečno, (1943)

Rodina MUDr. Arnošta Gutha, (1916)

Hella Guthová v Hampsteadu, (1943)

S Jakubem Bauernfreundem a dalšími odjela
za svým přítelem O�o Eisnerem do Ostravy,
kde v noci ze 4. na 5. června 1939 přešla
hranice.
Jediné, co si s sebou vzala, byly černobílé
fotograﬁe jejích obrazů, které musela nechat
v ateliéru.
Po dvou měsících čekání na anglické vízum v
Katovicích odjela se svými přáteli do Gdyně
a lodí do Anglie. V Londýně se seznámila
s fotogra�ou Luciou Moholy, která ji
podpořila v začátcích umělecké práce. Lucia
byla nadšená Hellynými pracemi, které
Helle ještě před vypuknu�m války poslal
bratr O�o z Prahy.
Hella se živila stejně jako v Praze – malováním
plakátů, reklam apod.
V září 1940 začalo bombardování Londýna.
Kvůli náletům odjela do zemědělské
pracovní kolonie emigrantů a provdala se za
O�u Eisnera. V roce 1944 se rozvedli, ona
se vrá�la do Londýna, kde načas pracovala
jako číšnice. Když se opět mohla věnovat
malování, vystavila v Londýně přes 30 svých
prací, za něž získala uznalou kri�ku.
V roce 1945 začala vyrábět ručně malované
hedvábné šátky, které šly dobře na odbyt
a zajis�ly jí celkem dobrý příjem. Na
doporučení přátel odjela do Paříže s nadějí,
že tam najde větší pochopení pro svou
práci.
Svou první cestu do Francie podnikla se
svým druhým manželem Frankem Popperem
(svatba v roce 1947), který pocházel z Prahy.
Spolu navš�vili Čechy, kde se dověděla
o smr� matky i sestry. Obě zahynuly v
koncentračním táboře v Lodži.
V rodném domě našla ze svých věcí pouze
osm dřevěných štočků k dřevorytům
Třígrošové opery.
Frank Popper byl teore�kem moderního
umění. Spolu pobývali nejvíce v Itálii
a ve Francii, kde Hella měla ateliér na
Montmartru. V roce 1951 měla svou první
úspěšnou výstavu. Největšího uznání se
jí dostalo v roce 1958., kdy jí byla udělena
stříbrná medaile „Prix Suisse de l´Art
Abstrait“. Nastalo její velmi příznivé tvůrčí
období, muzea začala její obrazy nakupovat.
V 70.letech musela kvůli těžké oční chorobě
zanechat malování. V roce 1981 po nemoci
začala opět vystavovat.
Zemřela v Paříži v roce 1992 ve věku 84 let.
Architektonická kompozice, (1953)

Zmizelý Kirchenbirk
Tak se jmenuje expozice kreseb, na kterých
zachytil Karl Winter Kostelní Břízu v letech
1945 – 1946. Jednotlivá stavení vykreslená
do posledního detailu nechávají i po letech
tušit, jak hezká vesnička Kostelní Bříza
byla. Autor kreseb, Karl Winter, nebyl jen
posledním německým učitelem ve zdejší
škole, kde učil v období od 21.12.1943
až do vysídlení, ale také velmi zručným
kreslířem.
Kresby je možné stále ještě shlédnout
v Kostele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze.

Schránka obsahovala mnoho písemných
dokumentů mapujících historii kostela
prakticky od jeho přestavby v letech
1802 – 1807. Schránka obsahovala
také mince ze všech období, kdy byla
otevírána. Poslední záznamy a mince
jsou z roku 1939. Také současný majitel
kostela doplnil schránku o písemnou
zprávu o opravách kostela s údaji o
poslední historii kostela. Do schránky
byla vložena sada platných mincí.
Schránka byla znovu zapečetěna a
uložena zpět do cibule věže.
I Panský dům velmi pokročil v opravách.
První etapa zahrnující přízemí, byla

Převratný nález
Při odkrývání staré omítky na věži kostela byl
objeven zcela nečekaný a svým způsobem
převratný nález. Jde o kamenný reliéf
zasazený do zdi kostela. Převratný proto,
že se zcela zjevně jedná o reliéf románský.
To ovšem posouvá historii Kostelní Břízy o
200 let zpět. Reliéf je jedinečný v mnoha
směrech. Především je velmi dobře
„čitelný“, na rozdíl od románských reliéfů
na kostele sv. Jíljí v nedaleké Kostelní. Tam
se dá o významu reliéfů jen spekulovat. V
Kostelní Bříze je význam zcela jednoznačný.
V nízkém pískovcovém reliéfu jsou vytesány
čtyři stejně velké postavy. Uprostřed oba
patroni kostela, apoštolové Petr a Pavel. Na
pravém kraji Kristus a na levém kraji Marie.
Petr drží v ruce dva klíče. Jeden obrácený
trnem dolů, druhý zobrazený z malých
oválků, trnem vzhůru. Zcela jednoznačně
je patrné, že autor ztvárnil obvyklé atributy
sv. Petra. Železný klíč od pekelné a zlatý klíč
od nebezské brány. Sv. Petr má také levou
ruku výrazně zvětšenou a propletenou
s rukou Kristovou zvýrazněnou stejným
způsobem. Opět a zcela bez pochyby

svým obrácením na víru aktivně podílel na
pronásledování křesťanů. Je zde zastoupen
i prvek židovství v postavě Petra. A je tu
i Marie a Kristus, dvě ústřední postavy
křesťanství. V malém kousku pískovce ja
tak vytesán celý počátek křesťanství a to
způsobem, který je srozumitelný i téměř
po tisíci letech.
Vedle symboliky je reliéf zajímavý i v
jiném směru. Lze ho mimořádně úspěšně
použít k
dokumentování základních
znaků románského sochařství. Především
je patrné, že reliéf byl součástí stavby, s
největší pravděpodobností, vzhledem k
svému tématu, byl umístěn v tympanonu
hlavního vchodu do kostelíka, který v
Kostelní Bříze zřejmě stál. A tématem
se reliéf také neodchyluje od pravidel,
byla tesána až na malé vyjjímky témata
náboženská. Je zde užito i hieratické
perspektivy a to hned několikrát. Postavy
jsou stejně velké což může značit jen
jediné. Postavy mají v celém reliéfu stejně
velký význam. Ruce Petra a Krista jsou
výrazně zvětšeny. Je tak mistrně vyjádřena
komunikace mezi oběma postavami. I
obecné zákonitosti románských reliéfů lze
dobře popsat. Vnější rámec zcela jasně
vymezuje prostor pro dílo, dokonce je patrné
mírné nachýlení krajních postav tak, že by
bylo možné vypočítat rádius tympanonu,

Karl Winter, Kirchenbirk (1946)

Opravy historických
budov pokračují
Opravy historických budov v Kostelní
Bříze v loňském roce značně pokročily.
Kostel dostal fasádu v jižní a západní
části, omítnuta byla věž, bylo vyměněno
trámoví na kopuli kostelní věže, byla
vyměněna krytina. Byly také opraveny a
pozlaceny cibule a kříž na věži kostela.
Zajímavou událostí bylo sejmutí cibule
z věže kostela a vyjmutí schránky.

dokončena
v
prosinci
loňského
roku. V únoru letošního roku došlo
k významné události pro zdejší
vesničku. Byl znovuotevřen restaurant
pod názvem U Bílého koníka. Jak si dnes
každý může prohlédnout, oprava se
velmi podařila a je radost posedět ve
všech zpřístupněných částech domu.
Ve škole se dokončily vnitřní opravy a
byly také dokončeny venkovní úpravy
před vstupem. Letos bude dokončena
fasáda a zbylé okolní úpravy.
Pomalu se také rozjíždí oprava
historické budovy kovárny. Projektová
dokumentace je před dokončením a
s přípravnými pracemi bylo již započato.

Reliéf ve zdi kostela

autor vyjádřil komunikaci mezi Kristem a
apoštolem Petrem – předání klíčů, ale i
předání církve. Kristus drží v náručí snop
obilí, což je obvyklý atribut jednoty. To jen
doplňuje celý výjev a dává mu jasný smysl.
Apoštol Pavel je ztvárněn také se svými
tradičními atributy. Drží v rukách knihu a
meč. Knihu, protože je autorem mnoha
dopisů, jež se staly součástí Nového zákona
a meč, protože byl za svou víru popraven
privilegovaným způsobem, stětím namísto
ukřižování. Toto privilegium náleželo
občanům Říma a Pavel byl Římanem po
otci. Vlevo stojící Marie přidržuje na svém
břiše bochník chleba. Bochník chleba jako
symbol Božího těla připomíná celý příběh
zrození Krista.. Je zde zastoupen prvek
pohanství v osobě Pavla. Pavel se před

ve kterém se dílo pravděpodobně
nacházelo. Také vnitřní schéma je zcela
poplatné užívaným pravidlům. Postavy
nabývají geometrických tvarů, jejichž
význam je výlučně dekorativní. To, že se
jedná o jedinečný objev, o tom dnes není
pochyby. A doufejme, že snad i tento
kamenný svědek dávné historie Kostelní
Břízy přispěje k většímu zájmu o tuto
půvabnou vesničku.
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