Pocta sv. Anežce Přemyslovně
Prezentace publikace, která představuje hořický projekt soch sv. Anežky instalovaných na
různých místech ČR, 13. 11. 2012

Slavnostnímu odhalení a žehnání sochy sv.
Anežky České v Doksanech, které probíhalo
13. listopadu 2012, předcházelo od 15 hodin
setkání v prostorách kláštera věnované
nedávno vydané publikaci, jež představuje
projekt soch sv. Anežky instalovaných na
různých místech České republiky. Zúčastnili
se jej na tři desítky hostů, mezi nimi prof.
PhDr. Petr Piťha, CSc., senátorka Mgr.
Miluše Horská, starostové měst, ve kterých
byly sochy instalovány, autor doksanské
sochy Josef Fryauf a pedagogové hořické
školy spolu s ředitelem Ing. Josefem Moravcem.
Prezentaci zahájil prof. Petr Piťha. O sochařském projektu mimo jiné řekl: „Je zapotřebí
nejen se ohlédnout, ale uvědomit si hlouběji, co se stalo: tím, že sochy stojí, jsou označena
místa, ve kterých jsou Anežka a její moderní myšlenky přijaty, zasety – vzejde ta žeň? Přidají
se další místa, aby ta síť byla hustší? Děláme s nimi něco, nebo je necháme jen stát a budeme
se zabývat hloupostmi, které ničí náš život?“
Druhý mluvčí, ředitel školy Ing. Josef Moravec, podtrhl, že dosavadních 14 Anežčiných soch
je dílo začínajících umělců, žáků, a připomněl výchovný vliv projektu na studenty, kteří
Anežku „museli přijmout, vzít jako téma. Potřebujeme v každé době vzory - to jsme chtěli
vtělit do knížky. A abychom ještě za 50 let věděli, jak projekt vznikl“. Poděkoval prof. Piťhovi,
že „přinesl do školy téma, které skutečně vychovává“. „Přál bych našemu národu, aby
všechny školy mohly žáky vychovávat podobným způsobem,“ řekl na závěr.
Na setkání zaznělo, že po doksanské soše, čtrnácté v pořadí, se už vyřizuje objednávka na
další sochu, tentokrát pro moravskou obec Pavlov. Její slavnostní odhalení se připravuje na 6.
července 2013.
Publikace je nazvaná Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
v jubilejním roce sv. Anežky Přemyslovny s podtitulem Sochy a plastiky realizované
v Čechách a na Moravě v letech 2011-2012 při oslavách 800. výročí narození sv. princezny a
řeholnice Anežky Přemyslovny. Sborník připravili prof. Petr Piťha a Ing. Josef Moravec.
Publikace vznikla v roce 2012 za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Její první část obsahuje příspěvky Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje,
Ing. Josefa Moravce, ředitele školy, vedoucích pedagogů ak. mal. Dagmar Štěpánkové a ak.
soch. Michala Moravce a nakonec prof. Petra Piťhy, emeritního profesora Univerzity

Karlovy. V druhé části najdete portréty soch projektu
s krátkým popisem okolností vzniku a instalace, slovem
autora/autorky a fotografiemi.
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