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Příloha 

Zápis z rozhovoru s panem poslancem PaedDr. Augustinem Karlem 

Andrlem Sylorem ze dne 25. dubna 2017  

 Beru jako své poslání toto dílo dokonat. Jsem věřící, praktikující katolík; jezdím 

do Jeruzaléma, pravidelně chodím do kostela. Nejsem spokojen s dnešními 

poměry v české církvi. Zdají se mi konzervativní a zkostnatělé – taková církev 

lidi odpuzuje (malá účast lidí na bohoslužbách atd.; soudobá církev      

je neatraktivní).  

 První návrh na významný den měl být den sňatku Jana Lucemburského 

s Eliškou Přemyslovnou (1. září), toto se ovšem nepodařilo plně prosadit. Nyní 

snaha prosazení přes spojení s Karlem IV. (den narození - 14. května); nový 

návrh. 

 Neustále objevuji místa spojená s Eliškou Přemyslovnou (nově objevované 

sochy, vyobrazení atd.), ale i s jinými Přemyslovci (např. hrob Vladislava II.). 

 Eliška by měla být blahořečena bez nutnosti zázraku – na základě toho, že je již 

staletí po smrti; přirozená úcta v minulosti (která by pak následně měla tu 

dnešní, díky prosazení významného dne a následně i díky samotnému 

blahořečení, znovu obnovit); + příběh královny mučednice. 

 Již i jen samotný sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou vzešel 

z teologických, nikoli státnických kruhů. 

 Eliška sama z duchovního prostředí vycházela, ale obětovala se pro stát     

a pokračovaní dynastické tradice. 

 Byla, a stále je, opomíjená, nevyslyšená, nedostala šanci k prosazení; přesto   

je největší ženou české státnosti – již jen kvůli dalekosáhlosti jejího působení 

(Karel IV.). 

 Zatím se snažíme především o rozšiřování povědomí v českých zemích 

(zejména snaha o uznání odbornou veřejností) a církevních kruzích. 

 Vytvořen Řád Elišky Přemyslovny, který je udělován ženám v charitativní 

činnosti. Také funguje Nadační fond Elišky Přemyslovny; „Přála si sloužit 

Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu.“  
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 Spolupracovníci: PhDr. Michaela Košťálová, PhDr. Vladimíra Koubová; 

Nadační fond El.Přem. (rada) - PhDr. Zuzana Všetečková, Jaroslava Černá, 

Mgr. Richard Andrle MBA 

 Snaha o uznání Elišky (snaha o prosazení významného dne, následné plány 

beatifikace) trvá již 7 let, 3 roky intenzivně. 

 Eliška Přemyslovna je nejvyšší ženou české státnosti – souhlas se sňatkem 

(velký risk; musela cestovat v utajení a převleku atd.), řízení Karla IV. na dálku 

(úvaha o vzájemném dopisování, nelze však dokázat – nedochování 

korespondence); silný vztah matka-syn. 

 Cestou do Francie se Karel IV. za matkou stavil v Koubě (?); na tuto událost  

má upomínat nová socha u Karolina – loučení, setkání. 

 Působení na syna – díky své matce byl Karel IV. vědomým dědicem 

přemyslovských tradic (návaznost na práci a odkaz své matky). 

 Karlova návaznost na českou státnost – př. neustálá souvislost s českými 

národními světci (sv. Václav – pojmenování prvorozeného syna atd.) 

 Povědomí o Elišce Přemyslovně je v současnosti malé, ale právě těmito kroky  

se snažím o její prosazení zpět do českého povědomí (pořádání různých akcí: 

zádušní mše – loni v kapli sv. Václava; letos 20. ledna 2017 u hl. oltáře    

ve Svatovítské katedrále – sloužil O. Pálek) 

 V triforiu katedrály socha Elišky Přemyslovny přímo nad hlavním oltářem 

(podle mě jasný záměr Karla IV. – důkaz jeho napojení na matku), jako jediná  

je tu navíc krom busty i celá 2m vysoká postava s nápisem. 

 Eliška Přemyslovna byla nešťastná osoba – mučednice; nejbohatší dědička – 

skončila opuštěná a jako nejchudší. Těžký osud - přesto dalekosáhlý odkaz 

(návaznost KIV.). 

 Oběť – předání svého dědictví a tradice. 

 Období její vlády a také dále - 120let prosperity, bez válek, ekonomické stability 

– „díky ní“. 

 Palacký jí popsal jako hašteřivou ženu a od té doby se toto o něj opisovalo – 

podle mě jsou právě zde kořeny dnešního pokřiveného pohledu na ni; snaha   

o nápravu této pověsti – návrat k tradici Zbraslavské kroniky. 

 Snaha jít přes všechny překážky a zklamání – stejně jako ona.  

 Obracení názorů české odborné veřejnosti, pro větší pochopení       

(př. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.). 
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 Postoj církve – nakloněni; postoj kardinála Duky – máme 20 žádostí, více jich 

nepotřebujeme (vymlouvání se na dostatek kandidátů). 

 Hladíková – 19let ve Vatikánu; poskytnutí veškerých zdejších dostupných 

materiálů, ze kterých jsme mimo jiné čerpali pro náš návrh (dále výzkum 

z listin, kronik atd.). 

 Církev po mně chce, abych Elišku Přemyslovnu nejprve sblížil s lidem, obnovil 

onu úctu, než budu požadovat její beatifikaci – proto opětovné snahy      

o uzákonění významného dne (zvýšení povědomí = cesta přes politiku     

do církve). 

 Jiná možná cesta k beatifikaci – přes cisterciáky, u kterých tato úcta vznikla; 

nebo přes premonstráty (dobré styky).  

 Kdybych nebyl „fanatik“, tak v této zemi nic neprosadím. 

 Věnovali jsme v naší věci knížečku o Elišce Přemyslovně přímo papeži. 

 Největší šance tedy nejspíš vidím přes podání žádosti premonstráty. 

 Kardinál Beran pohřben jako jediný Čech v Petrské katedrále a ještě ani on není 

svatořečen, bude Toufar. 

 Dále se například snažím vytvořit knihu pro všechny žáky 5. tříd (cca 135tisíc)  

o panovnících Přemyslovského a Lucemburského rodu – osvěta do každé 

rodiny. 

 Tisk + náklady (8 milionů – nutno sehnat, z darů), s Babišem zatím 

nedohodnuto, ministerstvo školství však nesmí dávat nic zadarmo. 

 Dvě nové sochy – Přemysl Otakar ve Vysokém Mýtě a Eliška Přemyslovna 

v Karolinu; v plánu další. 

 Přemysl Otakar nevhodným kandidátem na prosazení na možné blahořečení – 

účastník kruciát; uvažoval jsem o tom (o nejvhodnějším kandidátovi z tohoto 

rodu – rozhodnuto o vyzdvižení Elišky – po zjištění informací o jejím životě). 

 Dělám to pro celek – pro všechny Přemyslovce i Lucemburky. 

 Podnikání různých výzkumů za tímto účelem – př. objevení hrobu Vladislava 

II./I. na Strahově; 26. září plánování královského pohřbu – přenesení ostatků 

jeho manželky, královny Judity, právě na Strahov. 

 V tomto životě to již jistě nestihnu, ale určitě bych chtěl doufat i v následné 

svatořečení Elišky Přemyslovny. 

 Výzkumy, knihy, sochy, shánění peněz i podpory odborných kruhů. 
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 Pokud by se podařilo blahoslavení prosadit – došlo by skrze ně k pozvednutí 

celé české státnosti i v rámci světového povědomí. 

 Dnes máme jen 3 státnické ženy, které jsou kanonizované – sv. Ludmila,   

sv. Anežka a sv. Zdislava. 

 Zázračné uzdravení z rakoviny, kterou jsem prodělal loňský rok, připisuji Elišce 

Přemyslovně – jsem ochoten tento zázrak přihlásit jako ten potřebný 

k beatifikaci, bylo-li by třeba. 

  Na webových stránkách různé odkazy na materiály (sborník textů) + další 

doplňující informace; také aktuality. 

 Vytvoření Řádu Elišky Přemyslovny, její sochy, složení hymnu, modlitby,   

a dokonce i příprava k filmu – vytvořené scénáře (předány do ČT – Petr Dvořák, 

zatím neprošlo); má jít o trilogii – Přemysl Otakar, Eliška Přemyslovna, Karel 

IV. 

 Mikuláš, vévoda opavský, v podstatě vládl za Václava II. (opora proti jeho 

matce a Záviši z Falknštejna); vytvoření sochy smíření Mikuláše a Záviše před 

Hlubokou.  

 Sama Eliška Přemyslovna neměla prostředky; vše co měla, však dávala    

na fundace a charitu - sama žila v chudobě (život světice). 

 Kdyby si s Janem Lucemburským více rozuměli, mohli být silným manželským, 

ale i panovnickým párem – měli podobné povahy, oba byli ambiciózní; proto 

však na sebe naráželi. 

 Jan Lucemburský svou ženu pořádně neslyšel, neviděl – byl vůči jejím potřebám 

i nápadům slepý, proto oslepl doopravdy. 

 Eliška stála dokonce i v pozadí založení pražské katedrály – poznala se 

s Matyášem z Arrasu a pozvala ho do Prahy; nedožila se však jejího založení 

(další ukázka jejího vlivu; jeden z mála případu vyslyšení Elišky od Jana 

Lucemburského). 

 Potomci a prapotomci Elišky pak skrze sňatkovou politiku následně ovládli 

celou Evropu – „díky ní“. 

 Ačkoli byla Eliška Přemyslovna napůl Habsburk (po matce – Gutě Habsburské), 

převládlo v ní dědictví Přemyslovců – stejně jako potom v jejím synovi Karlovi 

IV. (to právě převzal po své matce). 

 Já Přemyslovce nejen miluju, já pro ně i něco dělám a nenechám se žádnými 

překážkami zastavit. 
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