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Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora, jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky,
které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění. Vzpomeňme například díla, jako je např. sousoší sv. Anežky
v pražské katedrále, křížová cesta v olomoucké katedrále, socha sv. Patrika pro Glen Cove v USA, reliéf sv. Vojtěcha pro papeže Jana
Pavla II., neobvyklá křížová cesta na Lhotce či restaurátorské počiny, jež ho proslavily v zahraničí – restaurování oltáře Monogramisty IP
v Týnském chrámu, Braunových soch v kostele sv. Klimenta či Brokoffových soch v kostele sv. Havla. Najdeme zde nejen podrobný přehled
jeho sochařských děl s informací o tom, jak vznikala, ale také seznamy restaurátorských prací včetně vybraných restaurátorských zpráv, dále
přehledy výstav u nás i v zahraničí. Kniha obsahuje množství unikátního, dosud nezveřejněného textového i obrazového materiálu.
Ač je kniha dosti objemná, její text jsem přečetl jedním dechem. Kniha zachycuje život a činnost člověka, který se vymykal a stále se vymyká běžnému standardu
a způsobu života. Popisuje a provází člověka plného víry, lásky a velké umělecké tvůrčí energie. Karel Stádník, tvůrčí sochař, restaurátor a jáhen. Bylo v něm spojení
dvou světů – uměleckého a duchovního.
Kniha je velmi systematická. Logicky a srozumitelně popisuje jeho život a vniká do hloubky jeho duše i uměleckého díla. Řekl bych slovy restaurátora: je to přesná
restaurátorská zpráva, jaká má provázet každé dokončené dílo. Obdobnou práci neznám. Za tuto práci lze autorce vyjádřit jen obdiv, poděkování a knihu čtenářům doporučit.
– akademický sochař Jan Bradna
Sochař Karel Stádník byl vynikajícím umělcem, jehož díla měla nesmírný efekt, jak v duchovním, tak uměleckém smyslu. Byl vždy přesný a efektivní ve své tvorbě:
moderní a významný, expresivní, výmluvný, skutečný a živý, dojemný, plný víry a znalosti evangelia. Karel Stádník je zcela jistě příkladem, který se musí následovat
a pěstovat, a je zcela jistě zdrojem osvícení a poučení pro dnešní mladé umělce.
– kardinál Giovanni Coppa

Mgr. Jana Budínová
Narozena 4. 9. 1956 v Českých Budějovicích, vystudovala Jihočeskou univerzitu, pracovala v Jihočeském muzeu,
Českém hudebním fondu v Praze, v současnosti vyučuje hře na klavír v ZUŠ Třebíč.
O výtvarné umění se zajímá od mládí, působila jako průvodce na několika zámcích, jako dobrovolný pracovník
Státního památkového ústavu, v roce 2007 absolvovala kurzy Pražské informační služby a složila kvalifikační zkoušky
průvodce Prahou. Věnuje se také systematickému studiu regionálních památek na Vysočině, pro své přátele pořádá
tematické výlety i za hranice regionu a píše cestovní deníky.
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