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zestručněný úryvek z knihy Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko

 
Park Srdce jsem navrhnul v 8 letech a základ byl položen k 700. výročí obce. 2 x 2 
km srdcovitého tvaru s pěší a cyklistickou stezkou, procházející místy se sochami z 
celého světa. Vizi kopce Baba jsem zpracoval po vyhoření původní restaurace. Jde 
o Lašskou galerii s vyhlídkovou věží, kamennou sochu Baba a ocelovou rozhlednu.

Mým zvykem bylo pořádat pravidelně ve své domovské obci výstavy. Založil jsem  
proto Lašskou galerii v budově staré školy v Sedlištích. Na první sochařské 
sympozium přijeli Jim z USA a Barbara z Polska. Rok nato přijeli Rusové Jurij a 
Valentina, Chris z Holandska, Antonín z Plesné a já. 

Úředním příkazem nového vedení obce v roce 2006 jsem byl donucen odstranit 
všechny sochy z prostoru obce a převézt je na svou zahradu. Barbara svou sochu 
odvezla do Varšavy. Ostatní sochy byly přemístěny na zahradu manželů 
Bartoňových. Po mém odjezdu do Hongkongu v roce 2006 byla obcí zrušena i moje 
poslední výstava Monumenty a přes můj nesouhlas úplně zrušena Lašká galerie ve 
staré škole. V obci zavládl kulturní spánek a zastavila se aktivní osvětová činnost. 
Proto jsem v roce 2007 přesunul své aktivity na kopec Baba, u sousoší Poutníka.

Sedliště byly vždy aktivní. Měly a mají významné osobnostmi. Vzpomeňme na 
Ondřeje Gavlase, Jana a Josefa Polacha, Jožu Vochalu, Ludmilu Hořkou, Antonína 
Ferdinanda Stříže, Karla Fajkoše, Albína Holenku, Boženu Konůpkovou, Josefa 
Bartoně, Evu Bartoňovou, Václava Cichoně, Bělu Kučírkovou, Romana Breta, 
Občansko-rolnickou besedu, Národopisné sdružení Sedlišťané, 5 muzeí, Lašskou 
galerii, Čínský institut, kino, sochařský park… Proč tyto aktivní, kulturní a osvětové 
činnosti již v Sedlištích nejsou? Kdo dopustil, že se na tyto minulé odkazy již 
nenavazuje a zrušil tyto jedinečné, vzácné a smysluplné činnosti v Sedlištích?

První nadějí a kulturním probuzením mohou být akce Koruny České a Sdružení 
Sedlišťanů, díky kterým se na posvátný kopec Baba začínají lidé znovu vracet. 
Přijíždějí i monarchisté a lidé z daleka, Pavel Andrš, Jiří Čížek, František a další. V 
den svatého Václava v roce 2013 mi byla zde předána vlajka Vévodství slezského.

Knihy získáte zdarma do konce roku - www.emiladamec.cz/dilo/knihy
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