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BETLÉMSKÉ KAPLI JE 615 LET
Zakladateli Betlémské kaple byli králův dvořan Hanuš z Mühlheimu a
konšel Kříž. Ten věnoval pro stavbu
Betléma sladovnu se zahradou. Toto
městiště, zvané Skalsko, bylo zakládací listinou z 24. května 1391 určeno za staveniště Betlémské kaple, výhradně pro česká kázání. Bylo ustanoveno, aby ze sladovny byl zřízen
dům pro kazatele a sakristie. Pro staveniště kaple byla zabrána nejen
Křížova zahrada, nýbrž i část hřbitova německého farního kostela sv.
Filipa a Jakuba i veřejné prostranství
se studní. Šlo o získání pokud možno
co největšího, i když nepravidelného,
prostoru pro kapli. Rovný dřevěný
strop byl snadno proveditelný. Studnu bylo možno ponechat i v kapli,
když se zřídil zvláštní vchod, aby se
mohlo jít nejkratší cestou s vědry pro
vodu. Stavba se nejspíš neměla vůbec
podobat kostelu. Některá okna sice
měla typický gotický oblouk, jiná
však byla obdélníková, jaká na církevních stavbách nenajdeme. Vchody byly ve všech rozích, takže je vidět, že nejdůležitějším kritériem byla
bezpečnost 3000 lidí, kteří mohli
v případě potřeby okamžitě kapli
opustit.
Dostavěna byla roku 1394, od roku
1402 zde působil Jan Hus, proslulý
kazatel z kostela sv. Michala a toho
roku i rektor university. Od této doby
byla Betlémská kaple trvale spjata
s universitou.
Jan Hus kázal v Betlémské kapli nerušeně více než sedm let. V roce 1410
vydal papež marný příkaz, aby byla
kaple zavřena. Marný proto, že Václav IV. stál ještě za Husem. Když se
však kazatel roku 1412 postavil proti
obchodování s odpustky, jimiž si
papež opatřoval peníze na válku proti
králi neapolskému, pozbyl jeho ochrany. V Betlémské kapli byly 11. července slavně pohřbeny i první oběti
odboje - tři mladíci, kteří byli popraveni, protože se zúčastnili veřejných

protestů proti odpustkům. 1. října 1412
dokonce Němci, vedeni Bernardem
Chodkem, táhli na Betlém, aby Husa
zajali. V únoru roku 1413 Hus kázal
v kapli naposled. 11. července roku
1414 se vydal z hradu Krakovce na
cestu do Kostnice…
Pak zde kázali například Jakoubek ze
Stříbra (1415-1419) a Tomáš Müntzer (1521).
V roce 1548 byla dokončena nákladná přestavba "pro čest a chválu Boží
a slavné paměti Mistra Jana Husa", a
to z odkazu Alžběty Cvokové, svíčnice. Tehdy byla kaple zbavena dřevěného stropu a její prostor byl zaklenut
do tří řad nových osmibokých sloupů. V této podobě se Betlémská kaple
dočkala Rudolfova majestátu a krátké správy Jednoty bratrské. 7. března
1612 totiž universita kapli Jednotě
bratrské odevzdala.
Už za deset let však bělohorský vítěz
Ferdinand II. odevzdal kapli jezuitům, kteří ji byli v roce 1638 donuceni vrátit universitě. Mezitím však zničili vše, co připomínalo Husovu
památku. Odstranili štíty kaple, zničili kazatelnu, zaomítli nápisy a obrazy
na stěnách a prodali část domu kazatele se sakristií a světnicí mistra Jana
Husa. Naštěstí byl řád v roce 1773
zrušen a kaple byla na chvíli zachráněna. Dne 10. dubna 1785 F. L. Herget, úřední znalec, podal technický
posudek o Betlémské kapli. Shledal,
že klenba má po celé své výšce nebezpečné trhliny, které lze těžko
opravit. Dalo by se očekávat, že nějakou záchrannou akci podnikne především universita, ale zájem nebyl.
Dne 22. června 1786 byl vydán dekret, jímž spojená dvorská kancelář,
na podkladě dobrozdání kontrolovaného dvorním stavebním úřadem
dala souhlas ke zboření Betlémské
kaple a postavení činžovního domu
na jejím místě. Zachována byla
pouze studna. Činžovní dům se zachovanými stěnami Betlémské kaple

i dům kazatele, který byl odprodán
jinému majiteli, vydržely beze změn
až do r. 1949.
Ačkoliv Betlémská kaple byla připomínána jako působiště Jana Husa už
v 19. století, teprve k zamýšleným
oslavám 500. výročí upálení v r. 1915
ředitel Národního muzea dr. Karel
Guth poprvé prokázal, že kaple stála
v celém rozsahu domu č. 255. Následně byly provedeny sondy na soukromý náklad T. G. Masaryka. Prokázaly velký a překvapující rozsah
původního gotického zdiva.
O obnově kaple však mohlo být rozhodnuto až po vyvlastnění v r. 1948.
Projekt záchrany a obnovy kaple,
uskutečněný na podnět Zdeňka Nejedlého, by1 svěřen arch. Jaroslavu
Fragnerovi a to včetně úpravy okolí.
Při stavbě tehdy nadšeně pomáhali
studenti naší fakulty.
Helena Noemi Bastlová

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY NA VINOHRADECH
Slavnostními bohoslužbami v Husově sboru Církve československé husitské a pietním aktem u pamětní
desky před Husovým sborem si
účastníci v neděli 7. května připomněli udatnost těch, kteří položili své
životy na konci 2. světové války ve
dnech Pražského povstání r. 1945 a
odvahu členů Husova sboru, kteří
v čele se svým farářem a později biskupem Arnoštem Šimšíkem umožnili vysílání Československého rozhlasu ve chvílích bojů o jeho budovu.
„Jen těžko chápeme nasazení těch,
kteří přežili šest let válečných hrůz a
přesto se nerozpakovali nasadit své
životy právě v posledních dnech, ba i
hodinách války. A právě díky jejich
statečnosti byl konec války uspí-

šen…,“ vyzdvihl v kázání pražský
biskup Mgr. Karel Bican.
Po skončení bohoslužeb položil pražský biskup společně s místním farářem Mgr. Danielem Majerem a členy
rady starších náboženské obce Praha
10 - Vinohrady za účasti generálního
ředitele Českého rozhlasu ing. Václava Kasíka a starosty Městské části
Praha 2 Mgr. Michaela Basche květiny v kolumbáriu Husova sboru u
urny biskupa Arnošta Šimšíka, u prsti
z bojišť z 1. a 2. světové války a u
urny bratra Mančala - pracovníka
Československého rozhlasu a člena
náboženské obce, díky jehož nasazení právě Čsl. rozhlas mohl ve dnech
7.- 9. května vysílat volání o pomoc
Praze, zprávy o kapitulaci Německa

a vítězství spojenců z budovy vinohradského Husova sboru.
Po modlitbě pražského biskupa na
úvod pietního aktu a po následujících
projevech generálního ředitele ČRo,
zástupce Městské části Prahy 10 a
zástupce Husitské teologické fakulty
UK položili za doprovodu Pražského
dechového kvintetu pražský biskup
Mgr. Karel Bican, generální ředitel
Českého rozhlasu ing. Václav Kasík,
zástupce starosty MČ Praha 10
MUDr. Boris Šťastný společně se starostou MČ Prahy 2 Mgr. Michaelem
Baschem a starosta MČ Praha 6 Mgr.
Tomáš Chalupa u pamětní desky Husova sboru kytice.
Hana Tonzarová

JAK VOLÍME ANEB
koho nad sebou potřebujeme...
Celý život volíme – nejen mezi dobrým a zlým, ale volíme i své povolání,
partnery i způsob života. Není to lehké a málokdy se trefíme. Platí to i o
volbách v politice či církvi. Lidi, které vybíráme, málokdy známe osobně,
většinou jen prostřednictvím zkreslujících a manipulujících médií.
Naše rozhodování osciluje zhruba mezi dvěma možnostmi. Máme volit
člověka slušného a hodného nebo tvrdou ruku?
Protože slušnost a laskavost jsou dnes pokládány za slabost a hloupost,
volání po tvrdé ruce sílí jak v politice, tak v církvích. V mnohém je to
pozůstatek totality v nás spojený s neschopností unést svobodu. Naše
osobní nezralost vyžaduje "otcovské" vedení, v němž za mne rozhoduje
někdo jiný, který mne zbavuje zodpovědnosti a na něhož mohu všechno
svést, když se dílo nezdaří. Rozhodovat se svobodně a sám a přijmout břemeno spoluodpovědnosti je těžké. A tak dějiny lidstva dosvědčují, že jen
zřídkakdy v nich vládli lidé slušní, laskaví a osvícení. Za diktátory a tyrany však zůstávají potoky krve.
Boris Pasternak v Doktoru Živagovi smutně připomíná, že emblémem
lidstva však není krotitel s bičem ale Kristus na kříži. Nebo jinak: ne
zákon a metla ale sebeobětovná láska. Kristus znamená vnitřní řád lásky,
ne vnější pořádek biče. Ten užil Ježíš jen jednou na penězoměnce, kteří
z chrámu činili peleš lotrovskou. Bič řádu je pro neřády. Pro slušné lidi
jsou zákony a řády spíš pomocnými mantinely při tvrdosti lidských srdcí.
Copak nebyl o Velikonocích Kristus sesazen z mírumilovného oslátka a
vydán doslova krotitelům s bičem?
A tak se ptám.
Patříme k neřádům nebo k (relativně) slušným lidem?
A koho nad sebou potřebujeme? Tvrdého drába nebo laskavost slušného šéfa? A sebe se zeptejme: Kým bych byl já, kdybych měl moc? A neříkejte, že byste byli občas cukr a občas bič… To dělala StB. Ale Bůh není
estébák, ani policajt, ani dráb, ale laskavý Otec, dlouho setrvávající v milosrdenství, než zaslouženě potrestá. Bůh je láska. A ovocem Božího
ducha je vedle lásky radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání… Žádný zákon moci a tvrdost biče. Samé "slabé
a hloupé" vlastnosti.
Na to všechno myslím, když slyším napříč všemi církvemi (i politikou),
že ten či onen z biskupů (či politiků) je slabý, protože je hodný…
Koho chceme a co potřebujeme?
Odpovězme si každý sám doma pod peřinou. Naše odpověď bude totiž
výpovědí i o nás samých.
Jana Šilerová,
biskupka

2

*

Český zápas 21

*

21. května 2006

Jinak prarodiče, jinak my
Před několika desetiletími se lidé, i ti, kteří vyšli jen obecnou školu,
dovedli povětšinou správně česky vyjádřit. Dnes vlivem televize, rozhlasu,
mobilu a jiných chytrých vynálezů mnozí svůj mateřský jazyk komolí, ba
rovnou do něho vbíjejí hřeby. Pokusím se to ukázat na několika příkladech.
Sklenář byl vinou neopatrného vozky povalen povozem, ale díky pomoci
kolemjdoucích opět vstal.
Lídr strany narazil díky své nepozornosti autem do stromu, utrpěl vážná
zranění, ale vinou včasného odvozu do nemocnice byl zachráněn.
Kominík si umyl důkladně tvář i ruce.
Úspěšná modelka myje její vlasy jedině naším šamponem.
„Vezměte si u nás koláče,“ řekla selka panu učiteli.
„Nabídněte si jednohubky,“ oslovila hosta paní bankéřová.
Ponocný přišel brzy ráno domů a oznámil dětem: „Padá sníh.“
Vedoucí technických služeb telefonoval: „Nastal nečekaně velký spad
sněhu.“
Kovář přistoupil k domu ozářenému slunkem.
Manažér vstoupil do baru plném významných osobností.
Otec řekl synovi: „Musíme si vážně promluvit o tom, že ti hrozí propadnutí.“
Komentátor televizního pořadu: „A teď se budeme bavit o tom, co všechny nejvíc trápí – o vzrůstajícím počtu sebevražd.“
Student si umínil: „Odpoledne se soustředím na latinská slovíčka.“
Šéf se rozhodl: „Zítra se budu soustředit na kontrolu podřízených.“
Holič se navečeřel.
Poslanec byl ošetřen večeří.
Po pohřbu podal starosta pozůstalému ruku se slovy: „Pán Bůh tě
potěš.“
Řečník po obřadu v krematoriu všem kondoloval: „Přeji vám upřímnou
soustrast.“
Četník vyzval podezřelého: „Vaše jméno, rok a místo narození a bydliště!“
Bankovní úřednice sdělila zákazníkovi: „Potřebuji vaše iniciály.“
Sebral Zdeněk Svoboda

Z kazatelského plánu
5.

NEDĚLE P O

V ELIKONOCÍCH

Já vyleji svého Ducha na tvé potomstvo
Ježíš Kristus nás mimořádně vyznamenává, když nám nabízí své přátelství.
Jenom s přispěním Ducha svatého jsme schopni jeho skvělou nabídku
pochopit, ocenit, přijmout a osvědčit se jako jeho přátelé způsobem svého
života. Duch svatý vytváří pravé církevní obecenství kolem živého Pána
církve. Bez Ducha lze vybudovat nanejvýš dobře fungující lidskou organizaci, ale ne církev hodnou toho označení. Spasitel nás ujišťuje, že nebeský
Otec ochotně obdaruje mocí svého Ducha ty věřící, kteří o to s důvěrou
poprosí v Ježíšově jménu. To je poselství neděle "Rogate" (česky: proste,
žádejte).
Vstup: Iz 44,1-5
Tužby:
2. Abychom nade všechny jiné dary nejvýše stavěli obdarování Duchem
svatým, upřímně po něm toužili a s důvěrou o ně dovedli vytrvale prosit...
3. Abychom v síle Ducha svatého vyhledávali a spoluvytvářeli pravé obecenství se svým Pánem...
Epištola: 1 J 5,1-6
Evangelium: J 15,9-17
K obětování: Iz 59,21 (nebo L 11,13)
Závěrečné čtení: Ž 98,1-3 (nebo Sk 10,44-48)
Modlitba:
Nebeský Otče, rač nás posilovat svým Duchem, abychom dovedli vždy a
všude statečně svědčit o tvém Synu Ježíši Kristu jako o Spasiteli světa. Kéž
umíme být vděční za jeho přítomnost všude, kde se třeba sebemenší skupinka věřících shromáždí v jeho jménu a v upřímné touze po jeho láskyplné blízkosti! Jen s jeho pomocí dokážeme svědčit, sloužit, činit to, co nám
ukládáš, a jednat vždy jako ti, které jsi v Pánu Ježíši Kristu vyznamenal
svým přátelstvím.
Vhodné písně: 51, 54, 95, 140, 306, 310, 313

K

VÝROČÍ NAROZENÍ DR.

Pokračování z č. 20
Taky píše žertem již v onom prvém
psaní, jak ani jinak z Plzně psáti nelze,
že si pomalu přivyká na plzeňské a že
"střídá prameny". Byl to ovšem více
žert než skutečnost. Mnoho pivu
nikdy neudělal, vínu skoro nic. Šlo
mu o společnost, v níž se rád pobaví,
ne o pivo. Později se stal úplným abstinentem, jak ještě uvedu.
Ústav, jemuž je přidělen, chválí, jaksi
to ta škola opravdu zasluhuje: „Budova od města postavená je nádherně
vybavena; prý ji budou bránit co nejdéle, aby do ní nepřišlo vojsko“ (taky
ji ubránili – pozn. red.).
„Včera jsme se na základě úředního
(ministerského) přípisu »dobrovolně«
usnesli na jednoprocentním příspěvku
pro raněné. Na dohledu je podle všeho
víceprocentní dobročinnost; všude řeč
jen o 35tém, musil utrpět hrozně, na
ulicích samí ranění“ – píše v tomtéž
prvém psaní.
Leccos je psáno hodně otevřeně, přestože v Plzni, jako muničním středisku, se usadila záhy všeobecná vojenská cenzura dopisů, která otevřela
např. 1 nevinný gratulační dopis táborského strýčka Karlovi k svátku.
Jindy otevřela psaní dr. Podlahy, na
němž je odesílatel označen. Karel
psal, jak jsem řekl, celkem otevřeně i
přesto, že hned na začátku války

KARLA FARSKÉHO

jilemnické okresní hejtmanství otevřelo jeho dopis s dvacetikorunou, kterou poslal mamince: jak k tomu dopisu hejtmanství přišlo, je mi podnes
záhadou.
Jen aby vynikla a budoucím byla zachována ještě lépe doba, ve které jsme
tehdy žili, stůj zde namátkou ještě tyto
úryvky z dopisů nebo lístků.
I Karlovi už 26. ledna 1915 se zdálo,
podle pokroků mobilizace, „že chceme být brzy hotovi a je opravdu nejvýš na čase.“
Jak naši vojáci dovedli šikovně naznačiti, kde v poli leží, i když o tom psát
bylo přísně zakázáno, vysvítá z lístku
jednoho domobrance od nás z hor,
„aby mu poslali z domova peníze na
pomeranče“ (sděluje Karel). Často
ovšem napsali hoši na cenzurovaném
lístku nebo ve psaní docela otevřeně,
kde leží.
Počátkem června 1915 byl Karel se
školou na výletě u mistra Muchy na
Zbiroze. „Mucha, dobrý člověk, pěkně se s ním hovoří; má tam ještě jednoho, Skúčka, chodil ke mně jako
hoch na Vinohradech. Mají skoro celý
zámek k disposici; ještě tam totiž
zůstává Kukula, jedno křídlo, dr.
Šupieh a Prokop Grégr.“
Z dopisů je též patrno, že v r. 1914 se
vydařily žitné žně (jinak byla u nás už
na počátku vojny nouze i o pašovaný

cukerín); r. 1915 byla úroda chatrná,
pak se pospravila, r. 1917 v červenci
byla u nás bída, sucho, úroda zase
chatrná, počátkem června 1918 na
Plzeňsku a patrně i jinde všecko
"hořelo", až 11. června přišel vydatný
déšť s bouřkou.
Jak pracovala fantazie za války, je
patrno z toho, že v r. 1915 lidé u nás
v Podkrkonoší měli, jak píše Karel,
"svůj nový válečný přehled": čekali
vojnu s Německem. Jedna selka hleděla proto vše co nejvíc zpeněžit, aby
měla s čím utíkat.
Jinak nálada mezi lidem u nás doma je
charakterizována tímto úryvkem z Karlova dopisu z 19. 7. 1915: „O jednoho
rozšafného člověka je tu míň: X.
umřel; vzal to krátce, nějaký zápal.
Ještě ondyno vyprávěli, jak při jakési
rekvizici projevil zbožné přání: moct
takhle tam těm nahoře hodně vynadat
a hned umřít! Prý na to vynadání ani
neměl času, ač myslím, že si přece
někdy chvilku ukrad,“ dokládá Karel.
„Byl to prapodivný tvor,“ píše dále o
tomtéž sousedovi, „rodině se jeho
smrtí ulehčilo,“ ale mladý, jeho syn,
má stejnou vadu, je totiž zrovna tak
"sám sobě hodně nakloněn". To je, jak
víme, častá, snad nejobyčejnější lidská vlastnost a příčina tolikerého zla.
JUDr. Josef Farský
(pokračování příště)

Nad Písmem

MILOVAŤ BEZ OHĽADU NA...
Milovať kohosi bez ohľadu na farbu
pleti, na jeho vzťah k vínu, k ženám,
k značkám áut – nie je v podstate
problém. Milovať kohosi bez ohľadu
na to, či nám ublížil alebo nie, je
hlbokým mystériom. Ruku na srdce,
aj keď sa nazývame Kristovi učeníci,
povedať smerom k človeku, ktorý
vyhubil našu rodinu, že mu odpúšťame, hraničí až s popretím a eliminovaním svojho ja. A predsa evanjelium
do tejto krajnosti zachádza. Kristova
smrť na kríži je univerzálnym vyjadrením tohoto mystéria. Kristus, ktorý
sa lúči so svojimi apoštolmi a chystá
sa vystúpiť k Otcovi, hovorí vo svojich posledných posolstvách o nároku na absolútnu lásku. Jeho láska
zahŕňa aj lásku k nepriateľom; Kristov jazyk je jazykom lásky. Je človek
schopný Kristov tak náročný odkaz
previesť do praxe?
Simon Wiesenthal (1908-2005) bol
Žid, ktorý na vlastnej koži prežil koncentračný tábor a keď po vojne videl,
s akou ľahkosťou unikajú justícii zločinci zodpovední za holokaust, svoj
nasledujúci život zasvätil pátraniu po
nich. Simon napísal: „Pre váš vlastný
úžitok sa učte z našej tragédie. Nie je
písaným zákonom, že ďalšie obete
musia byť opäť Židia. Môže to byť aj
iný národ. ... Jedinou hodnotou takmer piatich desaťročí mojej práce je
varovanie zajtrajším vrahom, že nikdy nebudú mať pokoj."
Simon Wiesenthal počas života viackrát čelil obvineniam, že ho ženie nenávisť a neschopnosť urobiť za tým,
čo bolo, tlstú čiaru. Jeho neutíchajúcu túžbu pochytať nacistov a dostať
ich pred súd parodovali médiá i
neprajníci. Dokonca jeden z jeho priateľov sa ho raz pýtal: "Simon, keby

si sa po vojne vrátil k stavaniu
domov, bol by si milionárom. Prečo
si to nespravil?"
"Si zbožný človek," odpovedal Wiesenthal. "Veríš v Boha a v život po
smrti. Aj ja v to verím. Keď prídeme
na druhý svet a stretneme tam milióny Židov, ktorí zomreli v táboroch, a
opýtajú sa nás: ,Čo ste robili?‘, dostanú rôzne odpovede. Ty povieš: ,Stal
som sa klenotníkom.‘ Iný povie, že
pašoval kávu a americké cigarety. A
ďalší povie: ,Staval som domy.‘ Ale
ja poviem: ,Ja som na vás nezabudol.‘" Pre Simona odpustiť neznamenalo jednoducho zabudnúť.
Problém odpustenia sa však vynára
v inom momente Simonovho života.
Ešte počas svojho pobytu v koncentráku ho dal náhle k svojmu lôžku
zavolať príslušník SS, ktorý umieral
na následky zranenia a trápili ho zločiny, ktoré spáchal, vrátane vyvraždenia niekoľkých rodín. Chcel k lôžku nejakého Žida a chcel, aby mu
v mene všetkých Židov odpustil. Simon pochopil, o čo Nemcovi ide,
odpustenie mu nedal. Mlčal a odišiel.
Povedať: Môj národ ti odpúšťa, nedokázal. Do konca života však nad
týmto momentom premýšľal a pýtal
sa sám seba, či mal spraviť čosi iné.
Svoj zážitok vyrozprával mnohým
významným osobnostiam (dalajláma, rabín Abrahám J. Heschel, Eugene J. Fischer...) a žiadal od nich odpoveď na svoju ťaživú otázku. Ich
postoje potom zachytil v závere svojej knihy Slnečnica.
Niektorí tvrdili, že nik nemôže odpustiť zločiny spáchané na iných,
v mene obetí jednoducho nemáme
právo hovoriť. Odpustenie teda nebolo možné. Iní hovorili, že odpustenie

znamená oslobodenie. Aj keď sa
jedná o nevinnú krv a do neba volajúcu nespravodlivosť, mal Simon
gesto zmierenia urobiť. Sám Simon
konkretizoval svoj mlčiaci postoj:
"Je mnoho druhov mlčania." Nacistovi neodpustil, ani ho nezatratil.
Chcel, aby mal v tomto príbehu posledné slovo Boh.
Boh ale hovorí, že odpúšťať máme do
krajnosti (až do "77-krát") a láska je
jedinou silou, ktorú môžeme vždy a
všade bez obmedzení použiť.
Nuž, ľahko nám, ktorý sme nestratili
celú rodinu v ošiali nezmyselnej ideológie. Blahoslavení, ktorí sú v láske
tak zjednotení s Kristom, že milujú
bez ohľadu na drastické okolnosti.
My ostatní prosme Boha o trpezlivosť s našou malosťou a nedokonalosťou.
Juraj Jordán Dovala
Večný,
otvárame duše
tvojej láske,
ktorá posväcuje
zmysel života.
Sú ľudia,
ktorí nás nenávidia,
ale daruj im
svoj pokoj.
Tým,
čo nás preklínajú,
pošli dotyk svojej
milosti a úľavy.
Sú ľudia,
ktorí nám dýkou
prebodávajú srdce,
ale prosíme ťa
za ich spásu.
Nauč nás milovať
Kristovu prítomnosť
v každej bytosti.
Amen
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LETY ZEMŘEL

V dějinách národů nebývá mnoho
osobností, které získají přívlastek
"otec národa". U nás jistě právem náleží učenci, politikovi, poslanci ústavodárného sněmu let 1848-49, zakladateli novodobého českého dějepisectví - Františku Palackému.
Narodil se 14. června 1798 v rodině
lutherského kazatele a učitele Jiřího
Palackého v Hodslavicích. Studia na
evangelických školách v Trenčíně,
Prešpurku, působení v aristokratických rodinách jako domácí učitel a
vychovatel přinesly Palackému nejen
bohaté vzdělání, ale i společenskou
zběhlost a politický přehled. Skutečným mezníkem v jeho dalším životě
však byl rok 1823, kdy přišel do
Prahy. Nejprve působil jako archivář
rodiny Šternberků a pod vedením
Dobrovského si osvojil techniku a
metody historické práce. Pilně studoval prameny, archivní materiály.
Udává se, že během celoživotní badatelské práce studoval v 70 evropských archivech (jen ve vatikánském
archivu opsal na 400 listin). Roku
1831 byl oficiálně jmenován zemským historiografem s pověřením
sepsat dějiny Království českého.
V souvislosti se sběrem materiálů
k této práci vzniklo dílo Staří letopisové čeští (1829).
František Palacký byl polyglot. Kromě klasických jazyků a staroslověnštiny uměl německy, maďarsky, rusky, anglicky, francouzsky, italsky,
španělsky, portugalsky. Jeho jazykové znalosti představovaly při práci
s archiváliemi značnou výhodu.
Životní historické dílo začal sepisovat v roce 1832. Nejprve bylo vydáno v německé verzi Geschichte von
Böhmen (I. díl - 1836, II. díl 1. 1839, 2. - 1842) a později rozšířené
v jazyce českém pod názvem Dějiny
národu českého v Čechách a v Moravě. Definitivní podobu Palacký dokončil až na sklonku života. Tato
pětidílná monumentální historická
freska podává dějinný vývoj českého
národa do roku 1526 (tj. do nástupu
habsburské dynastie na český trůn).
Vychází z jeho filosofie dějin, které

„OTEC

jsou zde prezentovány jako nepřetržitý střet a prolínání živlu slovanského s německým a myšlenky boje
autoritativní moci (římskokatolická
církev) se svobodou ducha (české
husitství). Palackého pojetí bylo
veřejnou vědeckou obhajobou české
národní existence a důkazem politického a kulturního přínosu naší země
pro evropský kontinent.
Již roku 1847 byl za své zásluhy ve
vědě jmenován mezi prvními členy
Akademie věd ve Vídni.
S příchodem roku 1848 se otevřel
další významný životní úkol Františka Palackého - éra politické činnosti, která se uzavřela v roce 1872.
Během této doby se stal "vůdcem
národa", nikoli profesionálním politikem běžného typu. Byl totiž příliš
výraznou osobností s pevnými názory, která byla naprosto vzdálena politickým kompromisům. Skutečným
vstupem do politického života byla
jeho odpověď na pozvání do frankfurtského sněmu. V otevřeném dopise ze dne 11. 4. 1848 odmítl účast a
formuloval své pojetí nutné existence
státu rakouského jako protiváhy
mocenských zájmů Ruska a Německa. Odtud pochází Palackého známá
slova: "...kdyby státu rakouského
nebylo již od dávna, musili bychom
v interesu Evropy, ba humanity samé
přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil." Tento dokument jej vyzdvihl na
čelnou pozici v českém politickém
táboře. V červnu 1848 předsedal Slovanskému sjezdu v Praze, o měsíc
později vstoupil do Ústavodárného
sněmu ve Vídni, později přeneseného do Kroměříže. Jako poslanec byl
zvolen do komise pro "ústrojí říše",
kde předložil svoji federalistickou
koncepci uspořádání monarchie.
Porážka revoluce, nástup neoabsolutismu Františka Josefa I. a s tím spjatých důsledků vedly Palackého k odchodu z politiky zpět k vědecké
práci. Snažil se bez úspěchu prosadit
plán na sepsání a vydávání české
encyklopedie. Tuto myšlenku částečně pak uskutečnil při společné práci
na Riegrově naučném slovníku

JE DUŠE NA OBTÍŽ?
Georges Bernanos napsal, že moderní
společnost organizuje "pravé spiknutí" proti vnitřnímu řádu člověka.
Lidská bytost je podle něho vlečena,
ohlušována, odcizuje se čím dál víc
sobě, své duši. Někdy se nám zdá, jako
by duše byla člověku opravdu čím dál
víc na obtíž. Raději by o ní neslyšel,
raději by ji snad vůbec neměl. Utíká
před ní, jednoduše se bojí s ní chvilku
zůstat tváří v tvář.
Dnešní společnost se snaží nemluvit o
bolesti, vůbec nehovořit o smrti, vyhnout se za každou cenu utrpení. Je to
ovšem druh zbabělosti, alibismu, populismu. Utrpení přece patří k životu,
nedá se nic dělat, je jeho součástí. Nadto je nesporné, že utrpení je očistné.
Když totiž sami trpíme, přestáváme
být pouhými neslanými a nemastnými
účastníky, stáváme se svědky. Svědectví dáváme před světem, ale jediné
svědectví, které se musí vydat nezbytně, je svědectví Bohu samotnému v plnosti jeho majestátu.
Člověk je pokoušen a zkoušen, zřejmě
mnohé je v našem životě dopuštěno,

abychom svědectví vydali. Život bez
utrpení není žádným přirozeným a
samozřejmým lidským právem. Bolest
nás obrušuje a formuje, činí nás pokornějšími. Strádající člověk se víc
zamýšlí nad životem, když sám trpí,
dokáže niterněji cítit s druhými. Nemůže jej pak ovládnout konzumní způsob života a s tím související povrchnost, touha po požitku, sebezhlížení,
pýcha, která je kořenem všeho zla. Ve
vztahu ke druhým, v soucítění teprve
žijeme autenticky.
Lidská bytost je sama sobě otázkou, je
to tělesně - duševně - duchovní totalita, tvor povolaný k sebeutváření. Člověk se při svém tázání stává sám sobě
otázkou a musí se ptát po své podstatě. O sobě ví, sobě samému rozumí,
ale nedokáže sám sebe plně chápat.
Emerich Coreth upřesňuje: „Sám sobě zůstává záhadný a tajemný, jeho
vědění o sobě samém je zároveň nevěděním, jeho pochopení zároveň nepochopením, jen proto se může a musí
tázat po své vlastní podstatě. Tak je
člověk postaven do zvláštního polo-
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(1858-79). Roku 1853 F. L. Rieger
uzavřel manželství s Palackého dcerou Marií, a tak se jejich politická i
názorová shoda a přátelství prohlubuje příbuzenským vztahem.
S oživením společenského a politického života v Rakousku na počátku
let šedesátých se Palacký vrátil do
veřejného dění. V letech 1861-72
držel poslanecký mandát do českého
sněmu a současně byl jmenován do
panské sněmovny říšské rady (1861),
kterou však po několika měsících
definitivně opustil.
Neúspěch při prosazování českého
státoprávního programu v následujícím období, obavy z centralismu
nebo dualismu v budoucím možném
uspořádání říše ho vedly ke zveřejnění myšlenek v sérii článků publikovaných později souhrnně pod názvem Idea státu rakouského (1865).
Tento spis stejně jako pozdější
Doslov k Radhostu (neboli tzv. politická závěť z roku 1872) vyjadřují
nejen vlastní politickou koncepci, ale
především zklamání nad postavením
národů v monarchii a nad nepochopením jejich potřeb a tužeb. Tento
Palackého posun v austroslavisticky
pojímaném postavení českého národa bývá často dokládán jeho známým
výrokem: "Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!"
Rakousko-uherské vyrovnání roku
1867 jen potvrdilo Palackého obavy.
Zúčastnil se vzdoroakce - pouti do
Moskvy, která však nesplnila očekávání. Až do své smrti byl kategorickým stoupencem pasivního odporu
vůči říšské radě i zemskému sněmu
(čeští poslanci opustili říšskou radu
roku 1863). Roku 1872 se uchýlil do
ústraní z politického života a žil střídavě v pražském bytě nebo na zámečku v Malči. Zemřel krátce před
oslavami 50. výročí počátku vydávání jeho českých dějin.
V té době bylo historikovi, jehož pojetí dějin je často dáváno s Palackého koncepcí do protikladu, Josefu
Pekařovi šest let.
(noe)
světla. Ví o sobě jako o bytosti, která
sama sebe duchovně vlastní, sama
sebe chápe. Ale je vsazen do temnoty
hmotného bytí a dění, které mu překáží v plném sebepochopení. Tato podvojnost určuje ‚podstatu‘ člověka.
Z ní vyvěrá možnost a nutnost jeho
tázání.“
Jak vidíme ze slov uznávaného klasika, nikdo nejsme z tázání po smyslu
života vyvázáni. Nemůžeme si vybírat
rozinky, jen to příjemné, je třeba přijmout bolest a utrpení jako autentickou součást našeho bytí. Víme dobře,
že opičí láska příliš ochranitelských
rodičů nevyzbrojí vhodným způsobem
potomka, aby dokázal snášet problémy a nástrahy života. Uhýbá jim, ale
ony přijdou z jiné strany, najdou si
nás, dostaví se tak jako tak.
Někteří sobečtí a příliš sebejistí a
soběstřední lidé najednou prožijí
změnu. Bohužel k jejich proměně dochází až většinou ve chvíli, kdy se
například zraní při autohavárii, těžce
onemocní, ztratí blízkého člověka prostě v okamžiku, kdy trpí, a proto
začnou nahlížet najednou na hodnoty
zcela jinou optikou.

Kierkegaard v současnosti
V květnu jsme si připomenuli 193. výročí narození dánského teologa a filosofa Sörena Kierkegaarda (1813-1855). Je zřejmé, že od osmdesátých let 20.
století zájem o křesťanského Kierkegaarda upadl a převahu tvoří filosoficky
orientovaní badatelé. Svědčí o tom také, že centra bádání o Kierkegaardovi se
vyskytují na filosofických fakultách, resp. katedrách filosofie. Dalším důkazem jsou do českého jazyka přeložené komentáře soustřeďující se na Sörena
Kierkegaarda do roku 2004. George Brandes: Sören Kierkegaard (1904);
Peter P. Rohde: Kierkegaard (1995); Romano Guardini: Těžkomyslnost a její
smysl (1995); Patrick Gardiner: Kierkegaard (1996); Lev Šestov: Kierkegaard
a existenciální filosofie (1997); Radoslav Vojvodić: Kierkegaard v kočáře
(1998). Tyto překlady se jen málo věnují "křesťanskému" Kierkegaardovi.
Další příčinou nezájmu o křesťanského Kierkegaarda je skutečnost, že i ve
studii církevní historie dominuje tendence interpretovat Kierkegaardovu kritiku církve jako bezvýznamnou. Považují tuto kritiku za útok člověka, který
byl nespokojen a neuměl vyřešit svoji životní situaci a problémy.
Podobně je tomu i v ČR, kde dominuje převážně filosofický zájem o Kierkegaarda. Výjimkou zůstávají M. M. Thulstrupová, J. Křivohlavý, Z. Kučera
a J. Smolík. Dříve se o křesťanského Kierkegaarda zajímali také Z. Trtík a J.
L. Hromádka.
Kierkegaard upozorňoval na vztah k Bohu, víru a niternost. Tato niternost se
také projevuje vnitřním zaujetím a zájmem přijímat nároky křesťanské víry a
ne spekulací o Bohu. Významný český teolog Zdeněk Trtík se k této otázce
vyjádřil takto: „Člověk, který spekuluje o Bohu a o náboženství, člověk, který
je ponořen svým duchem v snech fantasie a v ideálech, žije v neskutečnosti,
v říši pojmů a idejí, které si sám vytvořil.“ Pro Kierkegaarda je skutečnost
aktuální v niternosti, je vyjádřením vůle, ale nemožná při spekulaci.
Právě proto Kierkegaard kritizoval církev. Kritika poměrů v církvi byla v tom,
že „být křesťanem se stalo ničím, přetvářkou, je jím každý člověk jen tak, k tomu se dostane lehčeji než k nejbezvýznamnější dovednosti.“ Český teolog
Zdeněk Kučera v souladu s Biblí napsal, že k víře vede jen jedna cesta: „radikální rozhodnutí pro křesťanskou charakternost, jednotu a identitu osobnosti
a společenství“. Kritikou církve nechtěl Kierkegaard vytvořit novou církev,
ale poukázáním na její skutečný obsah ji chtěl obnovit a reformovat.
Kierkegaard bývá označován množstvím přívlastků, ale snad nejvýstižnější
vyjádření o Kierkegaardovi podal Zdeněk Kučera: „Kierkegaard, otec moderní kritické obnovy křesťanství ve smyslu Nového zákona.“
Roman Králik
Rázem dělají to, co je nikdy předtím
nezajímalo. Začnou se víc rozhlížet
kolem sebe a vnímat, zda je tu bližní,
který potřebuje pomoc, zda tu někdo
čeká na naslouchání, účast, pomocnou ruku. Dochází k posunu škály
hodnot. Obětování se najednou pociťují jako přirozenou součást života.

Tím, že tento fakt přijímají, stávají se
sami sebou. Zazní harmonický akord.
Přijímejme nezbytné s nadhledem,
přistupujme k utrpení moudře. Moudrost je přece kardinální ctností. Duše
promlouvá, už nepatříme mezi lidi,
kterým je duše na obtíž.
Olga Nytrová

Od pondělí 29. května 2006 bude Ústřední archiv a
muzeum z provozních důvodů pro všechny badatele a
čtenáře až do odvolání uzavřen.
Všem badatelům se omlouváme
a zároveň děkujeme za pochopení.
Olga Štěpánová,
přednostka archivního a muzejního oddělení ÚÚR
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ZPRÁVY
Doteky v Liberci
Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na faru, nám. Českých bratří
2, Liberec, na 57. večer z cyklu
"Doteky – plochy poznání", který
se koná 26. května:
* 16.30 - vernisáž výstavy výtvarnice Jany Eichlerové "Tiše se raduji a přemýšlím" - provázejí Stanislav Kubín a ing. Zdeněk Santner,
dramaturgii a realizaci výstavy
zajišťuje ARTEFAKTUM CZ.
* 18.00 - talk show "VÍC NEŽ JEN
HLAS" (život a dílo Bulata Okudžavy) - hostem autora cyklu Stanislava Kubína bude Alfred Strejček,
moderuje Stanislav Kubín, scénář,
režie Stanislav Kubín.
Vstupné dobrovolné – výtěžek je
určen na humanitární účely.
Projekt "Doteky" je realizován s grantovou podporou Ministerstva kultury ČR, mediálním partnerem projektu je Český rozhlas 2 - Praha.
(sk)

Poděkování z Domečku
Vážení bratři, sestry, přátelé a příznivci Domečku v Trhových Svinech,,
dovolte mi, prosím, abych vám poděkoval za vaši podporu a obětavost, kterou jste prokázali Domečku
ve formě hlasů v anketě společnosti
Tesco Stores ČR.
Díky vaší podpoře středisko Domeček obdrželo 1382 hlasů a bezkonkurenčně v anketě vyhrálo. Velice si
vážíme vašeho zájmu a přízně. Tento výsledek nás povzbudil v naší
práci s handicapovanými lidmi, protože víme, že si lidé naší práce váží.
Anketa byla uskutečněna v měsíci

*

21. května 2006

březnu ku příležitosti otevření nového hypermarketu Tesco v Českých
Budějovicích. Společnost Tesco se
rozhodla darovat jednorázovou
finanční částku 50000 Kč a tak podpořit jednu z neziskových organizací na Českobudějovicku. Tento finanční dar se zároveň stane základem trvalé spolupráce mezi obchodem Tesco a vybranou neziskovou
organizací.
Ještě jednou děkuji vám všem i společnosti Tesco Stores ČR a. s.
Karel Zettl,
ředitel Domečku,
střediska DM CČSH
***
Vážené sestry a bratři,
za sociální odbor ÚÚR CČSH velice děkuji všem, kteří zareagovali na
článek uveřejněný v ČZ č. 13 či na
internetových stránkách sociálního
odboru pod názvem "Pomozte
svým hlasováním!" a aktivně se
zúčastnili vyhlášené ankety společností Tesco Stores ČR.
Jsem velmi ráda, že v anketním hlasování zvítězil právě Domeček –
zařízení Diakonie a misie CČSH.
Pro vedení i pracovní tým vyprošuji
od našeho Pána hojnost požehnání.
Renata Chytilová,
sociální odbor ÚÚR

Z České Lípy
Po Velkém pátku měla náboženská
obec Česká Lípa i svůj "malý pátek".
Na pozvání pastoračních asistentů
manželů Náhodových zavítal sem
liberecký bratr Stanislav Kubín. Jeho
verše ze sbírky Klečící Bůh doprovázela flétna sestry Kamily Čadové
z Příbrami. Tryská z nich víra, naděje i láska - i pro dnešního člověka

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MILUJTE SE NAVZÁJEM
Tentokrát nebudeme luštit ale vybarvovat. Jistě pro vás bude snadné
poznat, jaký symbol se v obrázku skrývá.
1 – červená
2 – zelená
3 – žlutá

(Řešení z minulého čísla:
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.)
Jana Krajčiříková
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tolik potřebná. Byla to příjemná
chvilka, pohlazení na duši, jakých
není nikdy dost.
Děkujeme za RS
Miroslav Kubát

Představení kandidátů
Přijměte pozvání na teologickou
konferenci s představením kandidátů na úřad patriarchy. Pozvání platí
pro všechny členy církve. Konference se koná ve dnech 23. a 24.
června od 14 h v Praze.
V pátek jsou na programu referáty:
* "Kam teologicky směřuje CČSH"
- prof. ThDr. Zdeněk Kučera
* "Kam směřuje církev organizačně
a právně" – ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
biskup slovenský
V sobotu od 9.30 h představení
kandidátů na úřad patriarchy
* 10.30 – 11.30 - diskuse
Přihlášky zasílejte na adresu ÚÚR
(Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6) nebo
mailem: sekretariat.reditele@ccsh.cz
do 31. května.
Nocleh z 23. na 24. 6. v ceně 375,zajistíme na vaši výslovnou žádost.
(jv)

Ocenění oratoria
Nadace Dagmar a Václava Havlových udělila RTA na mezinárodním televizním festivalu Zlatá
Praha 2006 cenu VIZE 97 za televizní film režisérky Ireny Žantovské Mistr Jan Hus – scénické oratorium. Televizní film z produkce
RTA je záznamem živých představení oratoria Mistr Jan Hus na hudbu Richarda Pachmana, která se
konala v roce 2005 ve Valdštejnské
zahradě Senátu ČR a na Staroměstském náměstí v Praze u příležitosti
590. výročí upálení Mistra Jana
Husa. Záštitu nad projektem převzal předseda Senátu ČR Přemysl
Sobotka, primátor hlavního města
Prahy Pavel Bém a pražský biskup
Karel Bican.
(red)

Z Českých Budějovic
Kromě pravidelných shromáždění a
velikonočních sejití nás přivedly do
sboru mimořádné akce. 12. dubna
jsme přišli popřát dvěma členům
rady starších k jejich kulatým výročím - br. varhaníkovi dr. Ladislavu
Třískovi k 70. a ses. Idě Tautermannové k 85. narozeninám.
15. dubna v rámci Mezinárodního
dne památek si náš sbor přišlo prohlédnout nečekané množství návštěvníků a nešetřili chválou.
Velikonoční shromáždění byla v pondělí završena slavnostními bohoslužbami, při nichž přijal svátost kněžského svěcení br. jáhen Lubomír
Chmelíček z rukou br. biskupa Mgr.
Michaela Moce a spolusvětitelů kněží i laiků. Našemu novosvěcenci
přejeme, aby Pán mu dával sílu
pokorně, věrně a v bázni Boží sloužit
Bohu i bližním.
Měsíc duben jsme uzavřeli předmájovým koncertem české a světové
barokní hudby a lidových písní v podání br. Jaroslava Krčka a dalších
členů souboru Musica Viva.
FÚ a RST
České Budějovice, Palackého nám.

KALENDARIUM - KVĚTEN
23. a 26. 5. 1416 - Jeroným Pražský si vyžádal na kostnickém koncilu veřejná
slyšení, v nichž své výroky ze září 1415 odvolal a prohlásil, že jeho největším
hříchem bylo, když zapřel Husa.
23. 5. 1611 - Slavnostní korunovace Matyáše (I.) [1611-1619] českým králem.
O svatodušním pondělí vykonal obřad kardinál Dietrichštejn (pražský arcibiskup Karel z Lamberka byl nemocen). Matyáš potvrdil všechny výsady, svobody a práva Markrabství moravského (dvorské kanceláři Koruny české byl moravskými stavy přidělen místokancléř), stavové slezští a lužičtí odmítli Matyášovi složit hold, dokud nesvolil zřídit zvláštní kancelář a ustanovení radů pro
apelační soud. Matyáš přesídlil (roku 1612) do Vídně a roku 1617 ji oficiálně
označil za nové politické centrum mocnářství. Vláda v Čechách byla přenechána místodržícím z řad římskokatolické šlechty.
23. 5. 1876 - Zemřel ve Zlatých Moravcích Janko Kráľ (* 24. 4. 1822 v Liptovském sv. Mikuláši) - slovenský národní buditel a básník, nejbojovnější básník Štúrovy školy a představitel slovenského revolučního romantismu, v jehož
poezii hlasitě zazněly tóny osobního buřičství a vzpoury proti soudobé společnosti. S nadšením přijal v roce 1848 vypuknutí revoluce. Byl právě v Budapešti
a po vyhlášení hesel o svobodě a rovnosti se ihned vydal na Slovensko, kde
spolu se svým přítelem Jánom Rotaridesem po obcích vyzývali lid k povstání
proti šlechtě. Pro svůj radikalismus byli zatčeni a uvězněni. Po propuštění se
Kráľ přidal ke Štúrovi a ke slovenským dobrovolníkům a spolu s nimi se účastnil bojů proti Maďarům, kteří odmítli přiznat Slovákům rovnoprávnost. Teprve
pozdě pochopili, že se stali jen nástrojem vídeňské vlády. Kráľ, zklamán jak
revolucí, tak politikou Vídně, ustoupil do pozadí a přestal vyvíjet společenskou
i literární činnost. Pracoval nejprve jako státní úředník a po propuštění z místa
jako soukromý advokát. V nejlepších dílech své poezie (zastoupené lyrikou a
epikou) se nejvíc ze štúrovců přiblížil k dílům evropského romantismu. Mj. i
notou nespokojenosti, otevřeným buřičstvím a touhou po lepším společenském
řádu, jak to nejsilněji vyjádřil v lyrickoepické skladbě Výlomky z Jánošíka.
24. 5. 1391 - Založení Betlémské kaple staroměstským měšťanem Křížem a
dvořanem krále Václava IV. Hanušem z Mülheimu. Kaple byla určena pro kázání v českém jazyce, vešly se do ní až 3 tisíce osob. Dostavěna byla roku 1394,
od roku 1402 zde působil Jan Hus.
26. 5. 1876 - Zemřel v Praze František Palacký (* 14. 6. 1798 v Hodslavicích
u Nového Jičína) - politik a historik - viz str. 3.
26. 5. 1886 - Narodil se v Klatovech Bohumil Prusík (+ 6. 9. 1964 v Mariánských Lázních) - lékař, internista, jehož zásluhou se už v období před rokem
1918 v české medicíně uplatňovaly některé tehdy nové diagnostické a terapeutické metody (použití elektrokardiografu, pneumotorax aj.). Jeho největší
význam je v oblasti kardiologie, je též zakladatelem české angiologie (nauky o
cévách).
26. 5. 1946 - Na území republiky se uskutečnily první poválečné volby - do
Ústavodárného národního shromáždění. V českých zemích získala KSČ
40,17 %, národní socialisté 23,66 %, lidová strana 20,23 % a sociální demokracie 15,59 %. Na Slovensku zvítězila Demokratická strana (61,43 %) před
KSS (30,48 %). I v celostátním měřítku zvítězili komunisté (37,94 %) se 114
poslanci, národní socialisté získali 55 mandátů, lidovci 46 poslanců a sociální
demokraté 39 poslanců. Dosavadní paritní zastoupení politických stran v národních výborech bylo zrušeno a upraveno podle květnových výsledků voleb.
27. 5. 1471 - Na společném českém sjezdu ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře
zvolili stavové podobojí i menší část katolické strany za českého krále
Vladislava II. Jagellonského [1471-1516], patnáctiletého nejstaršího syna polského krále Kazimíra. Kandidatura Matyáše Korvína byla odmítnuta. Sněm tak
respektoval přání zesnulého Jiřího. Vladislav byl po matce Alžbětě Habsburské
pravnukem císaře Zikmunda. V jeho osobě dosedla na český trůn polsko-litevská dynastie. Na rozdíl od Matyáše Korvína byl právoplatně zvolen a přijat.
27. 5. 1971 - Zemřel v Brně Vladimír List (* 4. 6. 1877 v Praze) - slavný elektrotechnik, který se mj. podílel na vypracování významného projektu elektrické
dráhy Tábor-Bechyně a na konstrukci elektrické lokomotivy na napětí 300 V
pro vídeňskou příměstskou železnici. Byl rovněž autorem velmi progresívního
projektu československé elektrizační soustavy a roku 1926 předložil s Bohumilem Beladou první projekt pražského metra, který byl realizován po 40 letech
jen s nepatrnými změnami. Zanedbatelná nebyla ani jeho činnost publicistická
(autor asi 600 děl), z níž vynikají Základy elektrotechniky I a II, které vydal
roku 1958, tedy ve věku 81 let.
28. 5. 1471 - Uherský král Matyáš Korvín (kontrolující Moravu, Slezsko a
Lužici) si dal papežem potvrdit předcházející olomouckou volbu (z května
1469) a v Jihlavě se nechal korunovat českým králem papežským legátem
Rovarellim.
28. 5. 1741 - V Mnichově byla uzavřena smlouva mezi Španělskem a Bavorskem o vzájemné pomoci při záboru habsburských zemí a o volbě bavorského
kurfiřta římskoněmeckým císařem. Ke smlouvě přistoupila Francie, Prusko,
Sasko, Švédsko, sardinské království, Neapolsko, Falc i kolínské arcibiskupství.
28. 5. 1836 - Zemřel v Paříži Antonín Rejcha (* 27. 2. 1770 v Praze) - hudební skladatel a pedagog, mezi jehož žáky patřili Hector Berlioz, César Franck,
Charles Gounod a Ferenc Liszt.
28. 5. 1906 - Narodil se v Rožmitále pod Třemšínem Miloš Nedbal (+ 31. 10.
1982 v Praze) - herec a pedagog.
(red)

Týdeník Církve československé husitské
Vydává Ústřední rada Církve československé husitské, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6
Vedoucí redaktor: ing. Pavel Pánek, redakce: Dr. Helena Bastlová, Mgr. Jana Krajčiříková, Ivana Kyselová, Mgr. Ervín Kukuczka, tel.: 220 398 107, fax: 220 398 123,
mail: cesky.zapas@ccsh.cz, Tisk: Grafotechna, Distribuce: A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9, tel.: 234 092 851, predplatne@predplatne.cz

