Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

Historický křest Na Prádle
Děkujeme panu faráři náboženské
obce Církve československé husitské při kostele Jana Křtitele Na
Prádle, který pokřtil naše tři děti
narozené v Bruselu.
Jsme česká, ale hodně světoběžnická rodina. Proto se na křest v pražském kostele sešlo patnáct lidí
osmi národností. Kromě české
namátkou také německá, belgická,
marocká, turecká, francouzská
či italská.
Mezi přítomnými byla navíc zastoupena tři vyznání: kromě evangelíků a katolíků také tři muslimky. V historii farnosti to byl první
takto mezinárodní křest.
Pro všechny z nás se stal nesmírně

emotivním zážitkem. Mnoho let
se přátelíme a sdílíme krásné
i těžké životní situace. Dnes
a denně zažíváme, že víra lidi nemusí rozdělovat, nýbrž je
může spojovat. Díky panu faráři
Židlickému jsme to zažili i při
samotném křtu.
Ten den se pro nás všechny stal
symbolem toho, že lidé dobré
vůle mohou dobré sdílet napříč
hranicemi i vyznáními a nemají se
nechat unést zpolitizovanými spory.
Ze srdce děkujeme, že jsme mohli
dát spolu s křtem holčičkám do
vínku i takový životní vzkaz.
Magdaléna Frouzová

Konference k stému výročí založení republiky
23. - 24. květen 23018
Katedra systematické teologie HTF UK ve spolupráci s Církví
československou husitskou pořádají konferenci ke 100. výročí
založení republiky. Dvoudenní setkání se uskuteční na Husitské
teologické fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 23. - 24. května
a bude zahájeno bohoslužbou za účasti biskupů CČSH.
Konference vytváří prostor pro interdisciplinární odborný dialog
vycházející ze současných vědeckých poznatků na dané téma
nejen v oblasti teologie, ale také v oblastech sociologie, politologie, filosofie, religionistiky, historie a jiných, především humanitních, věd. Během našich dějin docházelo k častým a významným proměnám církví i jejich teologie.
První republika, druhá světová válka, komunistický režim, uvolněná devadesátá léta i počátek 21. století zanechaly na české společnosti a jejím vztahu k církvím nezanedbatelnou stopu. Cílem
sympozia je představení výzkumu týkajícího se proměn teologie
a církve v letech 1918 - 2018 a tedy reflexe duchovního, společenského, politického a kulturního vývoje v českých dějinách za
posledních sto let.
Bližší informace a aktuality v programu prosím sledujte na webu
htf.cuni.cz/100let. Registrace pro posluchače konference je otevřena do 15. května a zahrnuje poplatek 100 Kč/den konference.
Přihlášky prosíme zasílejte na adresu:
lucie.davidkova@htf.cuni.cz. Délka příspěvků je stanovena na 20
minut, po kterých bude následovat desetiminutová diskuse. red

Dětský jarní den, který zorganizovala naše náboženská obec v PrazeDejvicích ve spolupráci se Základní školou speciální a Praktickou
v Rooseveltově ulici, potěšil v sobotu 14. dubna především malé i velké
milovníky koní a automobilů.
Program uspořádaný v zajímavých prostorách školy a na její zahradě
s altánem a sportovním hřištěm zahrnoval nejen jízdu na koních, o niž
byl zájem opravdu mimořádný, ale i kreslení aut se světoznámým designérem Pavlem Huškem, jenž pracoval v zahraničí u Audi, BMW nebo v
automobilce Ford.
Výkresy se skutečně povedly, stejně jako auta připravená dětmi z potravin, která se osvědčila jako velice vtipná a také chutná. Nechyběla ani
úvaha bratra faráře Lukáše Volkmana Od koně k oslíkovi…
(Fotografie z Dětského dne najdete na webových stránkách církve.) KB
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Vyvolená a požehnaná
Každý přizná, že v našich všedních dnech a šedé próze života bylo pro nás cosi přichystáno, co bylo
nabito původním, nikdy nevyčerpatelným bohatstvím života a ducha. Naše matka.
Pro nás vyvolená a požehnaná mezi ženami. Čím její vnější zjev je chudší, tím více dobra je na ní
vidět. Její život poví, co se ve světě děje mnohem více než
všechna literatura ve vyšším i nižším smyslu. Bůh
postavil matku před dítě jako obraz, co je vlastně
svět. Ona je první působící silou na náš rozum
a cit...
Matka je paní v tom krásném a dokonalém
smyslu slova. Paní našeho osudu. Vyzařuje
z ní život, který je spojením světa a víry.
Nikdy jindy nevnímáš jistotu jiného a lepšího světa, jako když jdeš s matkou. Má
tichou chůzi, zladěný hlas. Třebas jde
jenom z trhu s plnou taškou a kolem je
plno lidí, ona pro naše oči jde sama
a zvuk jejích kroků je hlukem ulice
nepřerušitelný. Tady Bůh dovolil nahlédnouti do své věčné dílny a nechal
dveře své tvorby otevřeny.
B. Lohniský

To jste si snad také všimli – většina sochařů a malířů, když chce
vyjádřit Lásku, Pravdu, Oddanost, Hudbu, Věrnost, Trpělivost, Víru, Naději, Krásu, zpodobňuje ženu. Křesťanské
umění podalo světu nepřeberný poklad obrazů a soch
Ježíšovy matky. Vyjadřuje to
všechno podiv, úctu a lásku
k ženě. Je to stále jedna a táž
nejvnitřnější potřeba mluvit
o tom, co z plna srdce cítíme.
Žena je rozsévačka života...
Žena, protože vidí srdcem, dobrala se pravdy. Vědecké bádání,
dosažení politických cílů, sociální
rovnost, musí k své plnosti býti
doplněny živým hnutím srdce, a to
zná jedině žena. Národní hrdost a sebevědomí, co je to všechno, co je to
všechno proti prostému slovu ženy, která
říká: Miluji. Nedomnívejme se my, muži, že tvoříme dějiny. Dějiny tvoří ženy a je to moudré…
B.V.L. (Z ČZ 18, 1948)

Den matek, kdy se vzdává pocta všem maminkám a mateřství obecně, se slaví po celém světě a vychází z mnoha rozličných tradic. V Česku si tento den připomínáme, tak jako Američané, druhou květnovou neděli; jeho velkou propagátorkou u nás byla Alice Masaryková.

Setkání rodin se opět blíží
Ježíš svou láskou zachránil svět. Nepoužil pěsti, nepoužil zbraně, těm, kteří se provinili, neublížil. Všem naopak
ukázal cestu, jak být lepším člověkem. Toto poselství se organizátoři tradičního setkání rodin s malými dětmi snažili účastníkům zprostředkovat pomocí příběhů známých biblických hrdinů – Jozua, Samsona a Davida a také současných filmových či komiksových postav, které právě v dnešní době mezi mladými „letí“. Na setkání, které proběhlo od 10. do 12. 11. 2017 opět v penzionu Zahrada v Brně, si děti hravou formou vyzkoušely, že být superhrdinou není vždy tak super, jak by se mohlo na první pohled zdát. Měly možnost poznat, že milovat druhého je tím
nejvýznamnějším hrdinským činem.
Vyzbrojeni touto nejmocnější zbraní se proto mohou, stejně jako mnozí další, vydat na pomyslnou cestu následujícího setkání, které se bude konat na stejném místě od 18. do 20. 5. 2018. Právě cesta či správně cesty a šíření
víry budou na této akci ústředním motivem. Necháme se inspirovat apoštoly při nelehké práci hlásání evangelia,
porozumění a solidarity, což, jak se zdá, je aktuální i v dnešní době. Program s podtitulem „Pošli to dál“ bude
pochopitelně přizpůsoben těm nejmenším. Na ně totiž čekají hry, povídání, zpívání, vytváření a jiné veselé aktivity připomínající právě cesty apoštolů světem. Pro jejich rodiče jsou pak připravena diskusní témata „Pět jazyků
lásky“ a „Ženy v Bibli“, která přednesou Martina Slaninová s Petrem Šanderou a Silvia Kamanová. Tradičně
nesmí chybět dětské modlitby a nedělní bohoslužba, pro rodiče je pak připraveno jedno překvapení.
Za organizaci a podporu je potřeba poděkovat řadě dobrovolníků a také brněnské diecézi CČSH. Těšíme se na vás.
Milena Plevová
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Inspirativní otevřenost věřících Církve československé (husitské) k pronásledovaným Židům
Následující příspěvek byl zveřejněn na portále Christnet při příležitosti Dne památky na šoa a hrdinství. Vychází z monografie
Martina Jindry „Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945“.

Pokračování z minulého čísla

Dne 2. prosince 1938 bylo v dětském domově z podnětu
Rosalindy Lee umístěno 11 dětí (Gerhard a Elfrida
Wolframovi, Soňa Katzanerová, Gertruda Heidlerová,
Eleonora a Walter Klemmerovi, Elsa Saligerová, Anna
Köhlerová, Harry Moses, Walter Möckel a Hildegarda Häckelová, před Vánoci k nim přibyli ještě Walter Fried a Karel
Tandler) německé národnosti, jejichž rodiče pro ně sháněli
nový azyl v zahraničí. O Vánocích je zde navštívil vinohradský pomocný duchovní František Roháč, jenž o tom zanechal
vzpomínku: „Pamatuji si velmi dobře na to, jak o Štědrém dnu
1938, který jsem s těmito dětmi strávil v Jílovém, bylo vědomí i těchto dětí, že mají blíže k československé demokracii
než k vlastnímu, pohitlerovštělému národu, základnou blízkosti a dorozumění mezi nimi a našimi dětmi. Byly mezi nimi
i děti starší – vedl je šestnáctiletý student – s nimiž jsem tehdy
mohl hovořit o možnostech i povinnostech společného boje…
Když později péčí Miss Lee, unitářské duchovní, děti, které
jsme přijali do Jílového, odjely do Anglie (Anna Köhlerová
byla 30. ledna 1939 evakuována do Norska – pozn. autora),
hoši, kteří tam dospěli, vstoupili do spojeneckých vojsk. Dva
z nich padli jako letci RAF v bitvě o Anglii.“
Proti antiseMitskéMu Proudu
Po zřízení protektorátu a vypuknutí války se postavení Židů
neustále zhoršovalo. Postupně se rozbíhal proces „konečného
řešení židovské otázky“. Hned v březnu 1939 musely být
vypracovány seznamy členů židovských náboženských obcí.
Dne 21. června 1939 byl v souvislosti s nařízením říšského
protektora von Neuratha o židovském majetku vymezen
pojem Žid ve smyslu norimberských zákonů. Na území protektorátu byla postupně přijata celá řada protižidovských
zákazů a nařízení, které vedly k expropriaci židovského
majetku a postupné izolaci židovského obyvatelstva. Dalším
Neurathovým výnosem byla – za podmínek, že nebude zpomaleno vystěhovalectví v samotné Říši – 15. července 1939

zřízena Ústředna pro židovské vystěhovalectví, jejíž chod se
v Praze-Střešovicích naplno rozběhl 28. července 1939.
Od zřízení Ústředny se Židé mohli legálně vystěhovat výhradně jejím prostřednictvím. Hlavní její úkol ovšem nespočíval
v rozšiřování vystěhovaleckých možností pro židovské obyvatelstvo, ale především v znemožňování transferu majetku
Židů. Nacistická mašinerie se všemi uváděnými kroky systematicky připravovala na realizaci druhé fáze „konečného řešení židovské otázky“, na jejímž konci se vznášela smrt. V roce
1940 se vystěhovalectví z protektorátu vinou rozličných příčin
začalo zpomalovat. Zatímco od 15. března 1939 do konce
roku 1939 se legálně vystěhovalo 19 016 osob, v roce 1940 to
bylo již jen 6176 osob a o rok později toto číslo kleslo na pouhých 535. Značná překážka při emigraci spočívala ve stanovování ročních kvót židovských přistěhovalců jednotlivými
státy. Obtíže židovským žadatelům, kteří museli pro vycestování získat nejen vízum, ale i propustku od gestapa, způsobovalo od března 1940 rovněž označení občanských průkazů
červeným písmenem „J“.
Faráři byli opakovaně napadáni v ústředním tiskovém orgánu
Protižidovské ligy Arijském boji, že křtí Židy, o čemž měly
svědčit vývěsní tabulky na některých farách s úředními hodinami pro pokřtěné Židy. „V těchto církvích (vedle CČS(H) je
myšlena ještě Českobratrská církev evangelická – pozn. autora) našlo mnoho Židů útulek. Kam až může zajít láska
k židovským parazitům, toho příkladem je jednání faráře
Cibulky (správně má být Vodičky – pozn. autora). Farář Karel
Vodička se totiž zastal člena své náboženské obce v Praze na
Starém Městě Otto Koscheraka, když byl po nedělních bohoslužbách před kostelem sv. Mikuláše pronásledován národovcem Harrym Drchalem, který chtěl odhalit jeho židovský
původ. Prohlásil, že Žid je členem církve a může do kostela
chodit.“
Antisemitským útokům byl na jaře 1942 v Arijském boji
vystaven rovněž dejvický farář Bohumil Pešek: „Nynější
poměry v českomoravské církvi v Dejvicích jsou neutěšené.
Židomilství bují zde docela volně za vlády místního faráře

„Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte.“
„Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.“

dr. Boh. Pešky (správně Peška – pozn. autora). Pan farář udržuje docela přátelské styky s čistokrevnou Židovkou
Maxovou, která je členkou církve a je dosud činnou členkou
sociálního odboru v Dejvicích. Dokonce prodává různé tiskoviny v chrámové předsíni. To je přece jen trochu mnoho!“
Farář se skutečně snažil ve své obci chránit osoby židovského
původu, uschovával jim v církevním archivu osobní doklady
a ve svém bytě knihy. Za své přátelské styky s Židy byl vyšetřován na policejním komisařství v Bubenči, kde mu policejní
rada Pohl vyhrožoval, že bude předán gestapu.
Ještě před deportací hodonínského rabína PhDr. Jindřicha
Schulsingera, který byl zařazen 27. ledna 1943 do transportu
z Uherského Brodu do Terezína, převzal a uschoval hodonínský farář Vlastimil Drtina všechny filozofické a teologické
knihy včetně Talmudu a ukrýval je až do osvobození Československa v roce 1945. Dolnokralovický farář Jaroslav
Matouš byl pro přátelské styky se Židy vyslýchán. Unikátní
svědectví o bratrském sepětí kněze CČS(H) s židovským rabínem se dochovalo v Příbrami mezi farářem Františkem
Kalousem a Adolfem Lebovitsem. Rabín i zástupci židovské
náboženské obce se zde pravidelně účastnili všech ekumenických akcí pořádaných CČS(H), rabín dokonce na konci 30. let
ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra kázal při jedné z odpoledních pobožností.
sPravedliví Mezi národy
Rovněž laičtí členové CČS(H) si uvědomovali neslučitelnost
Ježíšova učení s jakýmikoli projevy antisemitismu. Zachovala
se vzpomínka židovských manželů Františka a Růženy
Ehrmannových, kteří se po tři roky skrývali v chalupě rodiny
věřícího CČS(H), domkáře a zedníka, Matěje Homolky
v Nechanicích čp. 25 u Spáleného Poříčí. Když na podzim
1941 František Ehrmann obdržel předvolání k transportu, rozhodl se do něj nenastoupit. Mezi argumenty, které
Ehrmannovi po válce uváděli, patřil strach: „Manžel a já jako
přímí svědkové okolnosti vraždy [prof. Theodora Lessinga]
jsme se báli nacistické odvety, což byl jeden z důvodů pro
ponoření do ilegality.“
Dokončení příště

Nad Písmem

Zůstaňte v mé lásce

Jan 15,9-17

Mahátma Gándhí (indický politik 1869 – 1948)

Jako si Otec zamiloval mne, tak já
jsem si zamiloval vás. Zůstaňte v mé
lásce.
J 15,9

Z kazatelského plánu

Pátá neděle po Velikonocích
S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země:
Hospodin vykoupil svůj lid. Aleluja.
IZAJÁŠ 48,20
První čtení: Skutky 10,44-48
tužby velikonoční (iii):
2. Za duchovní probuzení v naší vlasti, za církev a její poslání ve společnosti, modleme se k Hospodinu.
3. Za naši věrnost biblickému poselství a horlivost v křesťanské službě, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Nebeský Otče, pro ty, kdo tě milují, jsi připravil radost nad každé pomyšlení.
Vlij do našich srdcí lásku k tobě, abychom tě milovali nade vše. Dej, aby se
na nás naplnila tvá zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení: 1. Janův 5,1-6
evangelium: Jan 15,9-17
verš k obětování: Žalm 66,20
verš k požehnání: Jan 15,16
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, vzkříšením svého Syna jsi nás povolal k novému životu. Svým
slovem a svátostmi nás posiluj, abychom v novosti života naplňovali tvou vůli!
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
vhodné písně: 21, 51, 66, 117, 140, 313

Ve vztahu k druhému člověku můžeme mít různé motivace a strategie.
Někdo sleduje (tu více, tu méně) své
vlastní individuální cíle, někdo v jednání s druhým má na mysli jen to
nejlepší. Často jde ale o kombinaci
mnoha faktorů a aktuálních okolností. Ježíš tyto zažité postupy boří
a v dnešním Janově evangelijním
úryvku odhaluje jádro vztahu k jeho
učedníkům. V Ježíšově přístupu totiž
nejsou primární (byť sebevznešenější) úmysly a plány. Učedníci jsou
postaveni do nové situace, kdy se
dozvídají, že Ježíšův vztah k nim je
v samé podstatě postavený na lásce.
Jsou milováni a vyvoleni, což má
zdroj v Ježíšově láskyplné jednotě
s Bohem Otcem: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval
vás.“ Kristova láska, kterou poznáváme skrze celá evangelia, je všeobjímající, bezmezná a bezpodmínečná. Její kvalita je vzorem pro veškerou křesťanskou lásku a její vrchol
pak leží v Ježíšově vykupitelské
sebeoběti: „Nikdo nemá větší lásku
než ten, kdo položí život za své přátele .“
Ježíšova dokonalá láska proměňuje
vztah s jeho následovateli: „Už vás
nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval

jsem vás přáteli, neboť jsem vá́m dal
poznat všechno, co jsem slyšel od
svého Otce.“ Služebník závisí pouze
na rozmaru a rozhodnutích svého
pána, kdežto přítel je ten, kdo je vtažen do celé dynamiky dění. I v tomto
se projevuje síla Ježíšovy lásky,
neboť on nic nezatajuje, vše sdílí
a neklade učedníkům žádné kvalifikační předpoklady. I když podmínka
plynoucí ze vztahu s ním tu vlastně
je, dokonce ji Ježíš nazve přikázáním. Je to závazek v pokračování
řetězu sdílené lásky dál. To, co on
prožívá se svým Otcem, to, co Ježíš
nabízí svým učedníkům, resp. přátelům, nemá být utnuto. Chce po nás,
abychom vztah lásky takříkajíc
„nezazdili“, nezakrývali a bez omezení sdíleli s druhými dál: „To vám
přikazuji, abyste jeden druhého
milovali.“
Ve světle Ježíšova přikázání lásky
nás možná napadne, jak se vyrovnat
s tím, že lásku chápeme jako cit? Jak
si poručit, abychom dokázali druhé
lidi milovat? Z vlastní zkušenosti
víme, že je to někdy opravdu těžké.

Z perikopy můžeme myslím odvodit,
že jsme toho schopni, protože můžeme prožívat, že už jsme milováni.
Jsme zahrnuti Kristovou láskou tací,
jací jsme, přijati v naší nedostatečnosti a slabosti. Ocitáme se v nové
situaci, jsme Ježíšovými přáteli
a jsme přizváni k jeho věci jako rovnocenní druhové. To je zdroj, ze kterého máme čerpat a otevírat ho i druhému člověku. Věřím, že čím více
budeme otevřeni Kristově lásce, tím
více se bude zrcadlit v našich životech. Nikoli jako náš plán nebo
schopnost, ale jako milost nám daná,
z lásky – pro lásku.
Na jednom setkání vyprávěl bratr
biskup Juraj Dovala, jak připravoval
na službu budoucí kněze brněnské
diecéze. Říkal jim, že nemusí být
nutně brilantními teology, rétory či
kazateli, ale kladl jim na srdce, aby
vždy milovali lidi kolem sebe. To je,
myslím, úžasná výzbroj nejen pro
duchovního, ale pro každého křesťana. Snažit se především zůstávat
v Kristově lásce a tou láskou milovat
druhé.
vladimír volráb

Ježíši Kriste,
ty nás ve své nekonečné lásce nazýváš svými přáteli
a bezmezně nás miluješ.
Prosíme, probuď naše srdce, ať zahoří tvou láskou,
abychom ji ochotně sdíleli s každým, koho na naší cestě potkáme.

Český zápas 18 • 6. května 2018 • 3

Hygge aneb o důvod navíc,

Můžete si přečíst
Žena v Bibli. Texty – výklady –
kázání. Autoři: Jiřina Kubíková,
Marie Roubalová, Tomáš Butta, vyd.
v Praze, Blahoslav 2018, počet s. 63.
Knížka Žena v Bibli s podtitulem
Texty – výklady – kázání byla inspirována 70. výročím kněžského svěcení žen v Církvi československé
husitské v r. 2017.
Každý z autorů přistoupil k tématu
svébytným způsobem – prof. Kubíková výčtem míst, kde se setkáváme
s ženami v Novém zákoně, na nějž
navázala výčtem mučednic a vzdělaných křesťanek v prvních staletích
po Kristu. Dr. Roubalová rozkryla
dějinně náboženské pozadí starozákonního pojetí ženy v jejích mnoha
rolích, které mohla zastávat a zastávala, a připojila cenný soupis literatury pro čerpání dalších informací.
Bratr patriarcha dr. Tomáš Butta připojil sbírku kázání na biblické texty,
v nichž ženy ve Starém i Novém
zákoně vystupují a jsou mu inspirací a v mnoha ohledech výzvou
pro současný život. Knížka je tak
pestrou paletou nejen zajímavých
informací, z nichž lze čerpat kupř.
pro biblické hodiny, ale je zdrojem
také pro kázání, a to nejen na Den
matek. A dodejme i pro domácí
četbu a studium.
Publikace začíná chronologicky
od příspěvku dr. Roubalové.
Autorka začíná skutečně od
Adama a Evy. Velmi čtivým způsobem uvádí čtenáře do způsobu
hebrejského myšlení, když nejen
překládá zásadní hebrejské pojmy,
ale uvádí je do souvislostí. Člověk
současnosti je hned od počátku
konfrontován s hebrejským pojetím
muže a ženy jako člověka, kdy současně jako jednotlivec je muž a žena
součástí rodiny, kmene, vyvoleného
lidu. M. Roubalová poukazuje dále
na specifika života ženy v Izraeli od
jejího dětství přes mládí až do dospělosti – nejdelší část je věnována
manželství. M. Roubalová nevynechává ani téma ženy jako válečné
kořisti, ženiny, cizinky, otrokyně,
popisuje ženu též jako matku, rozvedenou ženu a vdovu. Na závěr doplňuje specifická postavení žen prorokyní, královen, umělkyní, bojovnic,
nevěstek a čarodějnic.
Jednotlivá pojetí ženy jsou vystižena
prostřednictvím připomenutí biblických příběhů, které M. Roubalová
komentuje a zasazuje do historicko –
náboženského kontextu. Čtenář tak
může být místy překvapen odlišnou
praxí oproti současnosti (jako je
upřednostnění ochrany hosta před
ochranou dcery a ženiny, polygamie
či nejrůznější rituální předpisy, včetně levirátního zákona, ale třeba též
ochrany prvního roku novomanželů,
v němž nemohl být muž odveden do
války, ani nesměl vykonávat veřejné
práce). Seznámí se ale i s teologickými argumentacemi (kupř. neplodnost
pramatek a jejich následný porod
coby Boží stvořitelský čin). M.
Roubalová připojuje také výklady
rabínského judaismu. Závěrečné shrnutí ubezpečí čtenáře, přes veškerou
pestrost možných rolí ženy ve
Starém zákoně, že žena byla součástí své rodiny a svého lidu, kde byla
chráněna a milována.

Druhá část publikace je věnována
ženám v Novém zákoně a prvotní
církvi. Text z pera prof. Kubíkové
vyzývá k práci s Biblí a osvěžení si
mnoha biblických míst, která J. Kubíková systematizuje do tří kapitol:
Setkání žen s Ježíšem pozemským
a vzkříšeným, dále: Ženy v prvotní
církvi a konečně: Mučednice a vzdělané křesťanky. V prvních kapitole
jsou sloučeny biblické odkazy podle
témat: Ženy v Ježíšových podobenstvích, ženy v teologické diskusi
s Ježíšem, ženy, kterým Ježíš pomohl k uzdravení duše a těla, ženy,
u nichž Ježíš ocenil jejich velkou
víru a lásku atd. Ve druhé kapitole
nalezneme seskupené biblické odkazy se jmény žen pod tématy: péče
o vdovy v Jeruzalémě, ženy získané
pro Krista, ženy, v jejichž domech se
shromažďovala církev, ženy, které
pracovaly na díle Páně. Ke dvěma
tématům připojuje J. Kubíková

podrobnější informace - k tématu:
Diakonky - jáhenky a chování žen ve
sborech a k tématu: Ženy se modlí
a prorokují. Výčet završí autorka
aktuálním tématem, které postaví
dialekticky: podřízenost žen mužům
a rovnost žen a mužů. V souhrnu
těchto kapitol J. Kubíková potvrzuje
významné postavení žen jak ve vztahu k Ježíšovi, tak i v prvotní církvi.
Třetí kapitola uvede čtenáře do doby
prvomučednic od 1. stol. po Kr. do
r. 313, kdy bylo křesťanství uznáno
jako státní náboženství. Po r. 313 se
autorka věnuje v závěru této kapitoly dvěma případům vzdělaných křesťanek: Pavle Římské, která vyučovala hebrejštinu a řečtinu, a poutnici
Španělce Egerii, z jejíchž zápisků se
dozvídáme o bohoslužebné praxi
křesťanské církve v Jeruzalémě.
Závěr této studie tvoří soupis služeb
církve, jimž se v dalších staletích
ženy věnovaly.
Třetí – nejdelší část publikace tvoří
sbírka kázání bratra patriarchy
dr. Butty rozdělená na dvě poloviny
– 9 starozákonních postav a 9 novozákonních postav biblických žen.
První část sbírky začíná Sárou
a končí Chválou ženy statečné podle
Př 31,10-31. Novozákonní část začíná třemi kázáními o Marii, matce
Páně, a končí kázáním o Tabitě (ze
Sk 9,36-42), jediné postavě, kterou
zvolil bratr patriarcha mimo evangelia a jejíž příběh ukazuje k novému
počátku. Kázání nepřesáhnou nikdy
dvě stránky tištěného textu a jsou
psána široce přístupným stylem.
Obsahují jak nejdůležitější biblické

texty, s nimiž je postava ženy spjata,
spojené do krátkého vypravování,
tak aktualizační linky s existenciálním apelem, které jsou čtenáři
výzvou, ale též nadějí. Br. patriarcha
tak dovádí biblické příběhy do současnosti, pro níž dokáže z daného
příběhu vyčíst normu našeho chování a jednání. Prostřednictvím biblických příběhů dospěje mnohdy
i k identifikaci současného nazírání
skutečnosti (jako kupř. v reflexi ženy
ze Sarepty, jíž umírá dítě: „Uděláme
dobrý čin ve prospěch druhého
a dočkáme se podrazu.“ (s. 49)
Anebo v kázání o Samařance:
„V našem každodenním uspěchaném
životě dochází většinou jen k letmým
setkáním. Vyměníme si pár pozdravů
a pár informací. Spíše se míjíme, než
setkáváme.“ (s. 55) Nezůstává však
u konstatování skutečnosti, ale na
podkladě biblické zprávy ukazuje
z dané situace východisko.
Bratr patriarcha doplňuje i současné poznatky ve srovnání s biblickým textem přinášenými zprávami
– jako kupř. v kázání o Rebece,
když hovoří o schopnostech dítěte
v prenatálním stavu s poukazem na
současnou publikaci. Kázání na
témata starozákonních postav
končí zpravidla novozákonní aktualizací, často vedoucí k Marii,
matce Páně. Marii jsou v druhé
části věnována tři kázání a přesto,
že se jedná o reflexi zprávy o Marii
vždy z Lukášova evangelia, (na
zčásti překrývající se pasáže),
podařilo se bratru patriarchovi
zaměřit každý z textů jiným směrem. A dokonce, přestože se ve
všech třech kázáních dotkne
Mariina chvalozpěvu, bude vždy jen
málo informací, které by se překrývaly. Kázání se věnují ale i dalším
novozákonním postavám včetně
Marie Magdalské, jejíž příběh bratr
patriarcha pojímá jako příběh o obnovené a posílené víře (s. 62), v němž
reflektuje význam Velikonoc i v rovině prožívaných pocitů smutku a radosti: „Žádný smutek není definitivní. Za smutkem je nová radost, kterou má Bůh pro nás připravenou.“
(s. 62) Velikonoční poselství zazní
i v poslední homilii věnované
Tabitě, na jejímž příběhu služebné
a prosté práce pro druhé vyzývá čtenáře k zamyšlení se nad svým vlastním životem, neboť: „Není jedno,
jak člověk žije. Svým postojem
k Bohu a bližním za svého pozemského života rozhoduje člověk o svém
údělu ve věčnosti.“ Tabita byla vzkříšena. Smrt nad ní neměla poslední
slovo. Otázky, jimiž bratr patriarcha
uzavírá toto poslední kázání a které
jsou současně posledními otázkami
celé knížky, vyjadřují typické zakotvení celé sbírky v christologii
a eschatologii Církve československé husitské; jsou každodenní výzvou pro každého: „Čím se před
Pánem a před lidmi prokážeme my?
V čem je náš život služebný a prospěšný druhým?“ (s. 63).
Bylo mi ctí si publikaci přečíst a jistě
se k ní ještě několikrát vrátím. Vřele
ji proto doporučuji jak duchovním,
tak laikům v náboženských obcích.
Bude i výborným dárkem nejen ke
Dni matek, a nejen pro ženy.
Hana tonzarová

proč si 4. května v Dánsku zapálit svíčku
Dánsko je nepochybně tou nejlepší zemí, když chcete mít děti. Tady se pro
rodinu dělá všechno,
(M. Booth, autor knihy o Dánsku)
Mezi množstvím nejrůznějších významných dnů – také jste zaznamenali,
že jich poslední dobou významně přibylo? – existuje i světový den štěstí.
Přiznám se, že mi tato skutečnost unikla, až nedávno mi do emailové
schránky přišla informace o tom, že tento den proběhl (15. 3.) a že dle
zprávy, kterou každoročně vypracovává na zakázku OSN Columbijská
univerzita v New Yorku, je nejšťastnější zemí na světě Finsko. Jednotlivé
země se prý hodnotí na základě tzv. indexu štěstí. Ten tvoří faktory jako
například možnost se svobodně rozhodovat, štědrost spoluobčanů či bezpečnost. V hodnocení 156 zemí odsunuli Finové na druhé místo Norsko,
které „zvítězilo“ v minulém roce. ČR si znovu polepšila, když se z 23.
místa v roce 2017 posunula na 21. příčku. Zpráva v roce 2018 poprvé brala
v úvahu také to, jak se v jednotlivých zemích daří imigrantům. Za Finskem
a Norskem se umístily Dánsko a Island, další severské státy.
Překvapující fakta? Možná. Ve státech, kde jsou dlouhé měsíce v nedohlednu hřejivé slunečné dny, kde lidé platí jedny z nejvyšších daní, je vysoká zadluženost domácností, či kde stále přibývá migrantů, byste očekávali pesimističtější pohled na svět. To však jen do doby, kdy se vám dostane do rukou Hygge, knížka, jejíž dánský autor s pozoruhodným jménem
Meik Wiking odhaluje, co se za spokojeností seveřanů skrývá.
Odhaluje? No, po přečtení vás nutně napadne jedno: milý pan Wiking spíše
objevuje Ameriku dávno objevenou, když popisuje – našim babičkám ještě
známý – prostý, nenáročný život či rituály, které, když zrovna máme čas, provádíme rádi i my. Nicméně tito seveřané je dotáhli k naprosté dokonalosti
a vědomě si na nich zakládají.
Meik Wiking je výkonným ředitelem Institutu pro výzkum štěstí v Kodani
(ano, taková instituce existuje) a přestože zmiňuje prožívání štěstí u různých severských národů, zaměřuje se na Dány a vysvětluje, co pro ně znamená hygge. To, co je pro Angličany serióznost a distingovanost, pro
Němce preciznost a přesnost, pro Ameriku svoboda, pro Francouze ležérnost a elegance, to je pro Dány hygge. Je to jakási součást národní identity, „protilék na studené zimy, deštivé dny a všudypřítomnou tmu“. Je to
způsob života, pohoda na duši i na těle, je to posezení s milovanými nad
šálkem kávy, je to atmosféra, která provází skupinku přátel kolem plápolajícího ohně v krbu, když venku zuří bouře, ať už si povídají či mlčí, ale
hlavně si nemusí na nic hrát... Člověk rychle pochopí, že zcela zásadní
jsou pro hygge dobré rodinné vztahy, a vůbec vztahy, které dají vnímat ten
senzační pocit útulna, bezpečí, obejmutí. Hyggelig je také žít v přírodě
a s přírodou, obklopit se přírodními materiály, zvláště pak dřevem – v kontrastu s ocelí či umělou hmotou. Nebo jet do zaměstnání na kole. Hyggelig
je stará lampa z bazaru – omšelá, ale s duší. Nostalgie, fotky, dopisy psané
rukou, vzpomínky, vděčnost za to, co je...
A co naopak vůbec není hyggelig? Facebook a jiné sociální sítě se svými
chaty a virtuální realitou. Mobilní telefony, adrenalinová vzrušení a sporty, dálnice, luxusní dovolené…
Co umocní být hygge? Dánové k tomu v každém případě potřebují především množství svíček. Ty hoří ve většině domácností denně. Nicméně
jeden z významných svátků, svátek světel, který připadá na 4. květen, má
i další důvod: Večer tohoto dne v roce 1945 odvysílala BBC zprávu o kapitulaci německých ozbrojených sil, které okupovaly zemi od roku 1940. Tak
jako jiné země zažívalo i Dánsko během 2. sv. války výpadky proudu, které
měly nepřátelským letadlům znemožnit navigaci podle osvětlení. A právě
návrat světla spojený s dosažením svobody Dánové dodnes slaví svým
oblíbeným způsobem - ve všech oknech hoří svíčky. Co se týče svíček,
vtipně jejich užití v knize komentuje americký vyslanec v Dánsku: „Chci
říct, že nejsou jen v obývacím pokoji. Jsou všude. Třeba ve třídách, v místnostech, kde se schůzuje, vlastně kam se podíváte. Jako Američan si
Dokončení na str. 4

Pouť

do

TáBoRa

a Na

Kozí HRádeK

Náboženská obec v Třebíči a Havlíčkově Brodě zve
na pouť do tábora a kozí Hrádek v sobotu 26. 5. 2018.
Odjezd: Třebíč, zastávka Sucheniova v 7 hodin.
Odjezd: Jihlava, na autobus. nádraží v 7,45 hodin.
Odjezd: Havlíčkův Brod, zastávka Bezručova (Dolní ul.) v 8,15 hodin.
Program:
Husitské muzeum tábor prohlídka expozice, Gotický sál, podzemí, suvenýry.
oběd – Škochův dům 13 - 14 hodin.
kozí Hrádek – čtené info, bohoslužba a prohlídka v čase 14,45 - 16,15 hodin.
(bohoslužby 15 -16 hodin)
Odjezd: Kozí Hrádek v 16,30 hodin.
Příjezd: Jihlava cca 19 - 19,15 hodin.
Příjezd: Havlíčkův Brod v 18,30 hodin.
Příjezd: Třebíč v 19.30 - 20 hodin.
Vybíraná záloha na pokrytí výloh je 300 Kč. Celková cena zájezdu je 600
Kč/osoba. Záloha se vybírá při přihlášení; doplatek se hradí po nástupu
do autobusu (výše doplatku bude přesně stanovena dle počtu poutníků).

4 • Český zápas 18 • 6. května 2018
Tisková zpráva k petici občanů za vykonání rozhodnutí přijatého
zastupitelstvem Hlavního města Prahy neobnovit mariánský
sloup na Staroměstském náměstí v Praze
Zastupitelstvem Hlavního města Prahy byl dne 14. 9. 2017 odhlasován nesouhlas se záměrem obnovení tzv. mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a zastupitelstvo dále pověřilo Radu hlavního města Prahy, aby učinila všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu Hlavního města Prahy s umístěním tzv. mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze s termínem k 31. 12. 2017.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená usnesení nebyla ještě stále naplněna, rozhodli se zástupci organizací, spolků, občanských iniciativ a církví (konkrétně
v abecedním pořadí: Církev československá husitská, České studny, z.s.,
Exulant, z.s., Historická společnost Veritas, z.s., Křesťanská misijní společnost, paní Lenka Procházková – autorka petice proti obnově sloupu, Ne
základnám ČR, z.s., Nový život, o.p.s., ) vydat další petici, tentokrát za vykonání rozhodnutí přijatého zastupitelstvem Hlavního města Prahy dne 14. 9.
2017 neobnovit mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze.
Důvody, které vedly občany k podepsání petice, byly součástí textu petice:
„Ač byla a je v mnoha křesťanských tradicích Marie v úctě jako Matka Páně,
stala se paradoxně (v 16. a 17. stol.) symbolem potlačení utrakvismu, jako tomu
bylo i v případě ideové symboliky mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze, na němž se v jeho původní podobě vyskytovaly i postavy poražených ďáblů – od konce 16. stol. se symbolem vítězného katolicismu stal
archanděl Michael porážející draka či ďábla. Mariánský sloup v Praze na
Staroměstském náměstí byl vztyčen v podstatě jako symbol politický po uzavření vestfálského míru ve snaze ovládnout celou Evropu v duchu netolerance
a nesnášenlivosti, což odporuje myšlence demokratického zřízení. (blíže in:
Causa Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze v dokumentech,
Praha 2017). Proto Tomáš Garrigue Masaryk po jeho zboření napsal: „Když
Pražané tu sochu odstranili, jsem sám tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“ (in: Cesty demokracie I, vyd. 2003, s. 405 – 406)
Vztyčení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí je v rozporu
se současnými snahami o pokojné vzájemné spolužití křesťanských církví
i všech lidí dobré vůle a spolupráci k dobru a prospěchu naší země.
Za čtyři měsíce – k datu 18. 4. 2018 – podepsalo petici 1100 občanů. Proto se
petiční výbor rozhodl Zastupitelstvu Hlavního města Prahy a Kontrolnímu
výboru Zastupitelstva HMP odevzdat 101 listů petičních archů s 1100 podpisy na podporu naplnění usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy.
Za petenty a petiční výbor
Hana tonzarová
Praha 18. 4. 2018

Výzva autorům
Blahoslavu
Prosíme autory, kteří chtějí
přispět svou tvorbou do připravovaného kalendáře
Blahoslav 2019, aby poslali
svůj příspěvek na adresu
olomoucké diecéze Cčsh:
Žilinská 113/5,
77900 olomouc
nebo
prostřednictvím e-mailu:
dieceze.olomouc@ccsh.cz,
a to do konce května.

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí
pondělí 7.5. 2018, 20.00

CAMERATA PRAGENSIS ORCHESTRA
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART
úterý 8.5. 2018, 17.00

Michal Hanzal – varhany
František Bílek – trubka
G. F. HÄNDEL, J. S. BACH, G. P. TELEMANN, W. A. MOZART
úterý 8.5. 2018, 20.00

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprán
Miroslav Laštovka – trubka
A. VIVALDI, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. GERSHWIN

Bohumír Rabas – varhany
Hana Jonášová – soprán
L. VIERNE, G. F. HÄNDEL, W. A. MOZART, F. SCHUBERT

Saúdská žena za volantem

středa 9.5. 2018, 20.00

aneb ženám v Saúdské Arábii se otevírají nové obzory

Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK

Beránci v rouše vlčím
aneb křesťané v žánrech metalové hudby
– přednáška Petra Wagnera
Milí přiznívci našich tématických
večerů, připravili jsme pro vás další
přednášku v rámci cyklu Stopy spirituality v populární hudbě.
Od počátku 80. let se začali mladí
hudebníci z křesťanského prostředí
prosazovat na půdě, která byla původně jejich duchovní orientaci
spíše nepřátelská. Z undergroundu
vystřelila na otevřenou scénu celá
řada hudebně zajímavých a obsahem
textů nepřehlédnutelných celků počínaje veleúspěšnými Stryper, jejichž videoklipy rotovaly denně na
tehdy ještě celkem nové stanici MTV.
V pestrém pořadu uslyšíte vše od klasického heavy metalu přes thrash,

experimentální metal s prvky klasiky
až k ironickou nadsázkou napěchovanému anti-black metalu.
Ve čtvrtek 3. 5. od 19 h ve Farského sále sboru na Vinohradech. ok

rekreace na jihu Čech
NO České Budějovice - Čtyři Dvory
nabízí pro členy církve možnost ubytování za výhodnou cenu (200,Kč/noc). Od 1. 7. do 15. 9. Místo je
vhodné i pro rodinnou rekreaci.
K dispozici jsou 2 – 3 místnosti plus
kuchyň s jídelnou a příslušenství.
Husův dům je na okraji Č. Budějovic,
nedaleko se nachází zámek Hluboká
a na výlet se můžete vydat i do Č.
Krumlova, Třeboně či Husince.
Více na www.husuvdum.cz. Kontakt:
773557979 - K. Filip nebo pruhovanetricko@centrum.cz.
kF

čtvrtek 10.5. 2018, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS
Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS
čtvrtek 10.5. 2018, 20.00

CANCIONETA PRAGA
Lukáš Jindřich – sbormistr
Lenka Navrátilová / Egli Prifti – piano
F. SCHUBERT, Ch. GOUNOD, W. A. MOZART
pátek 11.5. 2018, 17.00

PRAGUE MOZART TRIO
Štefan Britvík – klarinet
Miloš Bydžovský – klarinet
Petr Němeček – fagot
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, L. van BEETHOVEN
pátek 11.5. 2018, 20.00

RADIO SYMPHONY COLLEGIUM
Marek Zvolánek – trubka
A. DVOŘÁK, M. RAVEL, W. A. MOZART, A. VIVALDI
sobota 12.5. 2018, 17.00

Zuzana Němečková – varhany
Petr Přibyl – viola
J. S. BACH, G. Ph. TELEMANN, W. A. MOZART, C. FRANCK

PRo děTi a mLádeŽ

o poslání učedníků

sobota 12.5. 2018, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL
neděle 13.5. 2018, 17.00

Chcete-li vědět, co řekl Pán Ježíš svým učedníkům, doplňte do věty vynechané dvojice písmen z nápovědy, kde jsou ovšem přeházené.

Ni..o ne.. v..ší l..ku n.. ..n k.. ..lo.. ži..t za s.. p..te..
Nápověda:
te, ás, le, vo, má, po, ež, ží, do, ět, vé, kd, řá
(Řešení z minulého čísla: Buďte mými učedníky a neste hojné ovoce.)
Jana Krajčiříková

Pokračování ze str. 3
pomyslíte: Ha, nebezpečí ohně! Jak jen můžou mít děti ve třídě otevřený
oheň? Je to proto, aby jim bylo dobře…“
A ještě jedna poznámka, která mluví za vše: doslovný překlad slova
morous v dánštině zní „ten, který zhasíná svíčky“.
Důležité je pro hygge žít tady a teď. Nic nového pod sluncem, viďte?
Vždyť dobře víme, že právě uvědomování si jedinečnosti okamžiku působí blahodárně – i na naše DNA. Možná s tím vším souvisí i pozitivní přístup k životu. Protože co je to jiného, když podléháte jedněm z nejvyšších
daňových sazeb v EU a vnímáte to jako investování do společnosti a pořizování si budoucí kvality života? Když vstřícnou sociální politikou neživíte marnotratníky a lenochy, ale omezujete mezi slabšími pocity frustrace,
nejistoty a stresu?
Na začátku bylo řečeno, že pan Wiking popisuje Ameriku dávno objevenou; navíc převážný obsah knihy vyplňují recepty hygge pochutin, způsob
oblékání, zařízení
interiérů,
místa
v Kodani vhodná
k navštívení a ilustrace, což může
působit jako poněkud povrchní. Ale
pokud v této graficky skvěle řešené
knížce s obálkou
připomínající míšeňský porcelán nehledáte žádné hluboké duchovno a spokojíte se s odlehčeným nenáročným počtením, budete mile překvapeni. Rovněž je na čtenáři, jehož bude zajímat například pohled do náboženského života seveřanů, který jako křesťané rovněž spojujeme s vnímáním štěstí, aby se poohlédl po jiné četbě. Nicméně i z této knížky protkané praktickými a inspirativními tipy je znát, že ona útulnost je v posledku důsledkem hlubšího
prožívání toho, co se za těmito náměty skrývá...
kB

středa 9.5. 2018, 17.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA

Zprávy

Hygge ...

PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO
Jan Machat – flétna
Jurij Likin – hoboj
Vlastimil Mareš – klarinet
Miloš Wichterle – fagot
Jan Vobořil – lesní roh
W. A. MOZART, L. van BEETHOVEN, G. BIZET, J. HAYDN
neděle 13.5. 2018, 20.00

CAMERATA PRAGENSIS ORCHESTRA
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART
Změna programu vyhrazena

Jak známo, v této nábožensky ultrakonzervativní zemi platila pro ženy velmi
přísná pravidla. Bez souhlasu manžela či jiného muže v rodině nemohly cestovat, studovat, jít k lékaři či otevřít si účet v bance, nemohly navštívit například
sportovní stadión, ale ani – jako v jediné arabské zemi - řídit automobil.
Za vítanou a dlouho očekávanou změnu mohou poděkovat synu krále
Salmána, korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi, jenž prosazuje hospodářskou a kulturní modernizaci země a jenž chce také, dle svých slov, vést
zemi k umírněné a tolerantní formě islámu. Saúdská Arábie podle něj opustila umírněný islám v roce 1979, kdy zesílily extremistické islamistické ideologie. Na loňské říjnové konferenci v Rijádu, která se věnovala ekonomice
a jíž se účastnila řada zahraničních investorů, prohlásil: „Vrátíme se pouze
k islámu, který je otevřený a tolerantní vůči jiným náboženstvím a světu…
Nestrávíme dalších 30 let našich životů ústupky vůči extremistickým nápadům, ale okamžitě tyto ideologie zničíme,“ a tato část jeho projevu si vysloužila hlasitý potlesk publika.
Prostřednictvím nových zákonů byly zmírněny některé dosavadní normy
včetně zákona o opatrovnictví. Od loňského jara tak ženy v Saúdské Arábii
mohou studovat či navštívit lékaře, aniž by potřebovaly souhlas manžela či
jiného muže z rodiny. Mnohé aktivistky také dlouho upozorňovaly na problém zákazu řízení auta – a to kampaní, v rámci níž se fotografovaly při jízdě
za volantem, za což často skončily ve věznicích či s pokutami. V září r. 2017
byl vydán královský dekret, který zrušil zákaz řízení, a od června tohoto roku
budou moci ženy usednout za volant - první autoškolu pro ně otevřela již
v červnu minulého roku místní státní Univerzita princezny Nury, která je největší vysokou školou pro ženy na světě.
Od letošního ledna pak mohou ženy navštívit sportovní utkání na třech stadiónech - v Džiddě, Dammámu a Rijádu, a sledovat zápasy se svými rodinami.
Nově také mohou mladé ženy ve věku 25 až 35 let se středoškolským vzděláním v několika provinciích vstupovat do armády.
Korunní princ stojí i v čele rozsáhlého protikorupčního tažení, které se dotklo
také členů rozvětvené královské rodiny. Je však faktem, že mnozí experti tuto
čistku hodnotí spíše jako boj o moc. A s tím souvisí i dvě zásadní poznámky,
které bychom rádi v zájmu objektivity nakonec podotkli. Pokud je reforma
míněna upřímně, nakolik je možné, aby se změnilo náboženské uvažování
lidí, které se v zemi formovalo stovky let? Nebudou skutečné proměny vyžadovat celkovou zásadní reformu vzdělávacího systému, soudů a dalších institucí? A nebuďme idealisté, i člověku nepříliš znalému místních poměrů
vyvstane otázka, zdali šokující radikální slova korunního prince nejsou jen,
jak se říká, naoko, zdali za skutečnými motivy nestojí ekonomické zájmy tak,
jak to známe z mnoha případů z historie i současnosti…
red
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