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POMNÍK MISTRA JANA HUSA NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ A JEHO HISTORIE
Jedním z nejvýznamnějších a největších pomníků na území Prahy je pomník kostnického mučedníka Mistra
Jana Husa na Staroměstském náměstí. V anonymní soutěži, vypsané už
podruhé roku 1900, kterou mj. obeslali Stanislav Sucharda spolu s arch.
Janem Kotěrou (návrh "Vypučels
nad bahno") i J. Kotěra sám (návrh
"Čist zašels, rýhu zanechav"), získal
první místo prakticky jednomyslně
návrh, který vypracoval sochař Ladislav Šaloun. Jeho návrh překonával dosavadní pomníkovou tradici.
Strnulé oficiální schéma nahrazoval
živějším výrazem, poznamenaným
vzorem Augusta Rodina (Občané
z Calais, Honoré de Balzac), ale nezapřel ani inspiraci pracemi svého
současníka Františka Bí1ka. Původní
vítězné řešení zobrazovalo Husa
jako mučedníka upoutaného na hranici, v kacířské čepici, který je ideově doprovázen skupinou husitů jako
božích bojovníků a pobělohorských
emigrantů. Základní kámen k pomníku byl položen při velkých slavnostech 4. a 5. července 1903 na
Staroměstském náměstí, i když se
dříve uvažovalo také o náměstí Betlémském, jak už dříve rozhodli radní
v r. 1896, poté byla ve hře kromě
jiných i varianta Malého náměstí a

DOPIS

vhodné místo se delší dobu vyhledávalo, až město věnovalo pozemek
právě na Staroměstském náměstí
Spolku pro zbudování pomníku. K tomuto aktu však museli čeští vlastenci ujít dlouhou cestu. Nejprve došlo
k založení Spolku pro zbudování
pomníku Mistra Jana Husa v Praze.
Ustavující valná hromada se konala
31. května 1890 ve velké zasedací
síni Staroměstské radnice a předsedou byl jednohlasně zvolen Vojta
Náprstek. Historie pražského Husova pomníku je přitom spjata s politickou aférou, která vypukla po zasedání zemského sněmu 25. listopadu
1889. V diskusi o umístění pamětní
desky s Husovým jménem na nové
budově Zemského (dnes Národního)
muzea na Václavském náměstí se
vyjádřil princ Karel Schwarzenberg
o husitech jako o bandě lupičů a
žhářů. Tento okřídlený výrok vyvolal
okamžitou reakci. "Proti této urážlivé křivdě zdvihli se mladočeští
poslanci na sněmu českém za jeden
muž... a rázem rozlétlo se celou šíří
našich vlastí heslo: Nejen desku na
Museu, ale pomník důstojný musíme
našemu drahému Janu v Praze pořídit, ač jsme-li hodni slouti dobrými
Čechy," napsaly později Národní
listy. Tak vznikl vlastně z protestu

KE SVÁTKU

Sestry a bratři, členové obcí husitské
církve, příznivci, ekumeničtí přátelé,
pokoj a milost vám všem!
V naší Církvi československé husitské
se od počátku projevuje živá úcta
k Mistru Janu Husovi – českému náboženskému reformátorovi, který byl
odsouzen na kostnickém koncilu a
upálen 6. července 1415. V tom jsme
si blízcí s evangelickými a dalšími
církvemi, ve kterých je přítomen jednoznačně kladný obraz této osobnosti
jako věrného Kristova svědka. V posledních desetiletích je možné v Římskokatolické církvi sledovat historický
a teologický zájem o postavu a dílo
tohoto českého reformátora. Tím se
otevřela možnost ekumenických rozhovorů a byl vytvořen předpoklad pro
pozitivnější zhodnocení Jana Husa i
přes výhrady k jeho nauce o církvi. Je
oceňována "bezúhonnost osobního života a jeho úsilí o vzdělání a povznesení národa" (Z projevu papeže Jana
Pavla II. v roce 1990).
Od svého počátku je Církev československá husitská nositelem husovské
tradice, jak dokládá pojmenování
mnohých našich sborů. Každoročně
zpřítomňujeme poselství tohoto reformátora zejména v červencových
dnech. Je tomu tak i letos, kdy můžeme navštívit místa spojená s Husovým
životem a působením, jako jsou Husinec, Betlémská kaple v Praze, hrad
Krakovec, Kozí Hrádek, Kostnice u
Bodamského jezera, ale také se konají bohoslužby, setkání a kulturní akce

Pomník Mistra Jana Husa letos neuvidíte - je zakrytý, protože prochází rozsáhlou rekonstrukcí
Spolek pro postavení pomníku Mistra Jana Husa. Ve stejné době přitom
sklízel Václav Brožík obrovské ovace za právě dokončené historické
plátno "Jan Hus před koncilem kost-

MISTRA JANA HUSA

na mnoha dalších místech naší vlasti
ve sborech a u památníků. V této spojitosti je třeba ocenit shromáždění
konaná v ekumenickém rozměru i
akce pořádané ve spolupráci s místními obcemi a organizacemi. Mistr Jan
Hus je sice postavou výrazně náboženskou, kterého utvářela víra a křesťanské přesvědčení, ale svým významem přesahuje hranice jedné konfese.
Jeho významnost je všenárodní, všelidská.
Charakteristické pro umělecké zobrazení tohoto reformátora je, že drží
v rukou knihu. Na nesčetných zobrazeních a pomnících je rozpoznán
právě podle toho, že má v rukou Bibli.
Písmo svaté je zdrojem Husovy víry,
přesvědčení a názorů, které často
měly nesmlouvavě kritický důraz odhalující slabiny a nedostatky církve,
společnosti a jednotlivce své doby. Ani
my dnes nejsme ušetřeni přísnosti a
nároků na život křesťana, jak je vyslovoval tento betlémský kazatel na
základě Písma. Hus říká, že Písmo
svaté je zrcadlo, kterým bychom měli
celý svůj život řídit (O církvi. Praha
1965, s. 107). Naplňovat a uskutečňovat Husův odkaz znamená "vzít do rukou Bibli". Nikoli však ve smyslu, že
my máme Boží pravdu ve svých rukou,
že jí můžeme manipulovat, či ji dokonce podle potřeby upravovat. Boží
pravda dosvědčená Písmem je nad
námi. Je naším soudcem i zdrojem
útěchy a naděje. Hus k této pravdě
přistupoval s pokorou, jak to vyjádřil

ve svém listu Čechům: „Prosím také,
aby pokud někdo ode mne slyšel v kázání nebo soukromě něco proti Boží
pravdě nebo bych někde něco takového psal – což doufám v Bohu, se
nestalo – aby to nedodržoval. Prosím
také, viděl-li někdo u mne nevážnost
v řeči nebo skutcích, aby si je nebral
za vzor, ale aby za mne prosil Boha,
aby mi ráčil odpustiti“ (psáno v Kostnici v minoritském vězení 10. června
1415).
Sestry a bratři, na počátku letních
měsíců – času prázdnin a dovolených,
jsou připomínány důležité osobnosti
víry z naší dávné náboženské minulosti a tradice, mezi kterými má své místo
Mistr Jan Hus. Jeho příběh mluví
k nám dnes i přesto, že se odehrál
v jiné době a v jiné mentalitě, než je
naše. Husovo jméno je obsaženo i
v názvu naší církve. Proto myslím na
to, aby Husův odkaz byl pro naši církev stále oslovující tak, abychom s náležitou úctou brali do rukou Písmo
svaté. Prosím, aby Bůh sám svým Duchem nás uváděl do hlubin Písma svatého k poznání Kristova zákona a
uschopňoval nás ve větší míře k životu
podle něho. Neboť „Veškeré Písmo
pochází z Božího Ducha a je dobré
k učení, k usvědčování, k nápravě,
k výchově ve spravedlnosti, aby Boží
člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2 Tm 3,16).
V Praze dne 21. června 2007
Tomáš Butta,
bratr patriarcha

nickým". Vypsaná finanční sbírka za
účelem realizace pomníku se setkala
většinou s kladným ohlasem a spolek
mohl již brzy vypsat soutěž na nový
pomník. Roku 1891 byla vypsána
první soutěž a zvítězil v ní návrh sochaře Vilíma Amorta, s nímž se počítalo pro Malý ryneček na Starém
Městě. Myšlenka pomníku však od
počátku narážela také na silnou opozici, zejména v katolických kruzích,
a s nadšením nebyla přijímána ani ve
Vídni, když boje o koncepci pomníku vlastně převedly původní náboženský námět do pozice nacionálního vlasteneckého symbolu. Nová
soutěž přitom stále vyvolávala otázky správného umístění a podoby
pomníku. Velký boj byl sveden o
místo, kde by pomník měl stát.
Zvažováno bylo Malé náměstí, Václavské náměstí, Betlémské náměstí a

Staroměstské náměstí. Pro Malé náměstí hovořila živá komunikace
obyvatelstva, takže pomník by byl
stále v centru pozornosti. Proti stál
ale malý prostor, pomník by mohl
být pouze menších rozměrů, a také
to, že náměstí nemá výraznou osu.
Navíc pro toto místo nebyl žádný
historický důvod. Václavské náměstí
bylo uznáváno jako reprezentativní
místo, ale opět bez historické vazby
k osobě, k jejíž poctě měl být pomník zřízen – zde se také již počítalo se sochou sv. Václava. Navíc, jak
bylo doslovně konstatováno, "pro
neutuchající čilou frekvenci by nikdo nemohl pomník déle pozorovati". Pro Betlémské námětí jasně
hovořila historická vazba, vždyť tady
v Betlémské kapli Jan Hus kázal. Za
nevýhodu pro situaci pomníku zde
Dokončení na str. 3

POZVÁNÍ DO BETLÉMSKÉ KAPLE
Tradiční bohoslužba k uctění památky
Mistra Jana Husa
se koná 6. července od 15 h.
Bohoslužbu povedou bratr patriarcha
Tomáš Butta, brněnský biskup Petr Šandera,
královéhradecký biskup Štěpán Klásek
a slovenský biskup Jan Hradil.
Při bohoslužbě vystoupí soubor
Musica Bohemica
pod uměleckým vedením Jaroslava Krčka
a pozounérský soubor
z Evangelické zemské církve v Anhaltu.
Bohoslužba bude vysílána v přímém přenosu
Českým rozhlasem 2 a Českou televizí.
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1. července 2007

Vzpomínka na Škodějov
Naplnit autobus z jedné náboženské obce je dnes téměř nadlidské úsilí,
nejedná-li se třeba o lístky do divadla nebo jiný zábavný výlet. Letos jsme
se rozhodli v pardubickém vikariátu sesbírat "ostatek" věrných a dojet
do Škodějova na výročí úmrtí prvého patriarchy, zakladatele naší společné církve. Předpověď počasí a prožitá vedra odrazovala, ale důvěra
v Boží požehnání zahnala obavy.
K radosti nás všech jsme naplnili autobus, který vyjel z Ústí nad Orlicí
přes Českou Třebovou, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim, Pardubice,
připojila se i Přelouč a Heřmanův Městec, Holice – i děti, mládež…
Ač ráno poprchávalo, těšili jsme se a bylo nám dáno plno radosti. Při
bohoslužbách ve Škodějově střídavě oblačno, sluníčko, účast ze všech
světa stran. Ba i ze stran politických - pan Jiří Paroubek. Potěšila nás
účast moraváků, pražáků a opět tu byla radost ze shledání, sdílení.
Nebyla to pouze příležitost ke vzpomínce na prvního patriarchu dr. Karla
Farského, ale semknutí církve, těch, kteří věděli, proč do Škodějova přijeli. Být spolu. To je přece církev. Toužit a být spolu. Zpívání dětí nás
potěšilo a povzbudilo.
Večer jsem dostala SMS, která je výpovědí: „Ten dnešní zájezd do Škodějova byl moc pěkný. Tak ti to musím sdělit a nenechat si to pro sebe…
a Pán Bůh nás má rád, že jsme měli tak příjemné počasí.“ Pookřála
jsem na duchu. Řekla bych, že i na těle, když si odmyslím naše bolavé
nohy… (A těch s bolavými nohami a zády a s berlemi tam bylo dost.)
V Semilech jsme ve sboru byli účastni představení dětí z Prahy o Saulovi
a Davidovi pod vedením ses. Jindřišky Buttové. Mně osobně byla příjemná a milá účast bratra patriarchy při hudebním doprovodu i autorství písní. I náš br. biskup Štěpán má stejné vedení Ducha a jsme za oba
Bohu vděčni. Církev má žít písní, radostí, prací s dětmi – ne roztleskat
dav "povídáním", ale radostným společenstvím.
Projeli jsme tím požehnaným krajem a žasli nad přírodními krásami
naší vlasti… Díky, Pane, za setkání a čas, kterým jsi nás obdaroval. Díky,
Bože, že jsi se skrze svého svědka Karla Farského přihlásil ke společenství, které je nedílnou součástí tvé církve obecné, církve Kristovy.
(kuku)

Z kazatelského plánu
5. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU
Dejte jim jíst vy!
Podivuhodná rozmnožení potravy a nasycení mnoha lidí nepatrným množstvím jídla zná už Starý zákon u proroků (2Kr 4,1-7 a 4,42-44). I v mimobiblickém světě se podobné činy přičítaly některým divotvůrcům. Ježíšův
vpravdě mesiášský čin záleží však v tom, že zlomil v lidech jejich předsudky a spojil všechny v jediné duchovní společenství. Usedli společně
k jídlu, aniž kdo hleděl podezřívavě na sousedy nebo na podávané sousto.
Přestali se obávat, že se kulticky znečistí jídlem samým nebo stolováním
s někým hříšným (srv. Mk 2,14-17). Když předtím s důvěrou naslouchali
Ježíšovi, cítí se nyní být členy jedné rodiny, zárodkem nového Božího lidu,
který v Kristu dostává novou "manu z nebes" (J 6,48-58). V jejich pohoštění je odraz vzpomínky na velkou hostinu, jakou může vystrojit jen král
(Iz 25,6; Mt 22,1-14). Je tu zakotvena i křesťanská zkušenost se svátostným
stolováním sjednocujícím věřící s Kristem (Sk 2,46; 10,40-41; 1K 10,1617; 11,23-29).
Vstup: 1Kr 19,1-8 (Iz 65,11-13)
Tužby:
2. Abychom stále toužili po chlebu života v Ježíši Kristu a dychtivě se sytili jeho slovem...
3. Abychom se dovedli ve společenství církve upřímně radovat z blízkosti
svého Pána a ze setkávání s ním čerpali sílu pro všední dny...
Epištola: Ga 3,23-4,7
Evangelium: L 9,10-20
K obětování: 1K 10,15-17
K požehnání: Ž 36,8-11 (J 6,53-58)
Modlitba:
Děkujeme, nebeský Otče, za chléb života věčného, který nám nabízíš v
Ježíši Kristu. Prosíme, veď nás k tomu, ať si stále více uvědomujeme, jak
velice potřebujeme duchovní nasycení. Kéž je neodmítáme! Kéž je přijímáme s pravou vděčností! Rač přivolat ke svátostnému obecenství i ty, kdo
doposud o ně nedbají. Pomoz celé Kristově církvi, aby už přestala vést
neplodné mudrlantské spory o smysl večeře Páně, ale aby ji přijímala v
hluboké víře ve tvou milosrdnou, odpouštějící lásku a z té víry čerpala
posilu k takovému životu, který bude oslavou tvé svatosti a svědectvím pro
okolní svět.
Vhodné písně: 25, 65, 112, 113, 129, 157, 169, 290, 294

HUSOVY LISTY ŽALÁŘNÍ
I.
Já v žaláři a v okovech vám věrným píši list,
již k zítřku čekaje své na smrt vyvedení.
Kéž plamen spálí viny mé, kéž v žáru sejdu čist,
kéž na hranici úzkost má se v klid a sílu změní!

III.
Já, věrní moji, pro Boha vás napomínám v Kristu,
nad nesváry zkormoucen, jež ve vlasti jsem zřel;
tam, touže národ přeslavný vést k betlémskému místu,
z rozkolů jsem v jednotu je shromážditi chtěl.

Mne hlavy bolest soužila, já sláb jsem dávil krev
a temnot lstiví svědkové mi hrdlo zdrhovali.
Než přísahu, spíš pouta, kůl a požár smolných dřev,
než zradit, lépe v dým mřít, jenž k nebesům se valí.

Ó nechte světa marností, ty časné jsou a minou,
synům lidí nevěřte, těm klamným knížatům!
Vždyť v mocných není spasení, dnes jsou a zítra zhynou,
padne král, ten smrtelný, i liché slávy dům!

Být pevný v pravdě hotov jsem, též sebe v oběť dát
a svědkům čelit falešným a pánům šedesáti.
Vy v lásce na mne myslete, dlím s vámi v duchu rád
a s vámi budu na věky, až smrt mne Bohu vrátí.

Jen v naučení Zákona, ó drazí, buďte stálí!
Stůjte v pravdě poznané, jež vládne nade vším,
a služte cele oddáni jen Pánu Kristu Králi:
jeho usilujte znát a k Bohu spějte s ním!

II.
Vás prosím, střezte, přátelé, mé listy,
v poutech psané,
jeť nezjištěno v tento čas, co se mnou dál se stane.
Mám k potěšení řádky své i vašich listů všech
a doufám, že i ostatním být mohou na prospěch.

IV.
Naposledy volám vás, vy Bohu milé děti:
chovejte mne v paměti ne jak bych kacíř byl,
milujte se vespolek a chraňte ze všech sil
Betlém, české knihy mé, jimž nechtí rozuměti.

Vy v bídě mé a slabostech mi síly dodáváte
a jistě Pán mi poslal vás co svoje posly svaté;
když teskním, proklat, potupen a stín můj osamí,
jak milý ten, kdo utěší a ruky podá mi!
A drazí moji, nebuďte tou zprávou ustrašeni,
že moje knihy, dílo mé má přijít ke spálení.
Nechť víra mocně zjevna jest, spis každý zůstaň skryt!
A vás i mne rač Hospodin svým Duchem posílit!

Žádným písmem, důvody mne nepřemohli páni:
jenom lstí a hrůzami mne měli k odvolání.
Svatým Písmem proti mně sbor pyšných nechtěl jít:
marně hleděl Boží moc v mém nitru převýšit.
Mnoho psát už nebudu, Bůh žehnej cestě vaší!
Kéž i o nás Jakubův list obecný je psán:
„Blahoslavený jest muž, jenž protivenství snáší:
vezme žití korunu, již zaslíbil mu Pán.“
Miroslav Matouš

Nad Písmem

DEJTE JIM JÍST VY!
Představila jsem si, sestry a bratří, že
bych udělala takovou anketu. Zeptala
bych se deseti lidí, z nichž by polovina byla věřícími křesťany a polovina
nevěřícími (ateisté, nepokřtění - jak
chcete), co si myslí o dnes čteném
evangelním příběhu. O tom, jak Pán
Ježíš nasytil několika tisícový zástup
5 chleby a 2 rybami. Nedovedu odhadnout výsledek, ale myslím, že by
několik z nich řeklo: To kdyby tak šlo,
hned by byla vyřešena otázka bídy a
hladomoru ve světě. Ryze pragmatický pohled, který nemá se svědectvím
Písma nic společného.
I ti, kteří sedávají každou neděli "pod
kazatelnou", věří spíše svědectvím o
uzdravení lidí než dnešnímu příběhu.
Protože i oni či někdo z rodiny či přátel jsou nemocní a tak touží vědět o
někom, kdo jim může pomoci. A v našich poměrech si dnes můžeme koupit
jídlo všude a třeba i v noci – tím se
tedy tak moc nezabýváme.
Rychle, sestry a bratří, tento tok podobných myšlenek zastavme! Berme
vše, co Pán Ježíš udělal ne, jako
"zázraky", ze kterých si vybíráme, čemu věřit a čemu ne; berme je jako
"znamení". Nebeský Otec svěřuje Synovi mocné skutky jako potvrzení
jeho poslání. Měly obnovit víru, měly
vést k přiblížení se k Hospodinu, měly
ukazovat k tomu, že nastal čas spásy a
přiblížilo se království nebeské.
V prvním čtení vyslovuje prorok Izajáš skoro ke konci své knihy varování
i zaslíbení. Varování nevěrným, kteří
šilhají po jiných bozích a neposlouchají Hospodina, kteří konají, co je zlé
v jeho očích. Ti budou potrestáni.
Naproti tomu zaslíbení je dáno těm,
kteří se chovají jako věrní Boží služebníci. Ti budou jíst a pít a radovat
se... (Parafráze Iz 65,11-13).
A teď se přenesme do okolí Betsaidy,
na odlehlé místo, kde Pán Ježíš kázal,

učil zástupy, hovořil o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lidem s ním bylo dobře. Kdo by
v té chvíli myslel na to, že se stmívá,
kdo by myslel na jídlo? Přece někdo –
učedníci. Nevíme, zda byli tak praktičtí, či zda už chtěli mít večer svůj
klid. Pane, pošli je pryč, musí přece
někde spát a také – zde není nic
k jídlu... Na tomto místě nejen učedníky, ale věřím, že i nás šokuje Ježíšova
odpověď: „Dejte jim jíst vy.“
Má ten Ježíš vůbec představu, o čem
mluví? Vždyť těch lidí je pět tisíc. Má
on vůbec představu o našich všedních
životech? Ví on vlastně, jak je někdy
ten každodenní život těžký, jak se
honíme, abychom vše, co chceme a
myslíme si, že potřebujeme, zajistili?
I to si mohli myslet učedníci a přiznejme, že si to někdy myslíme i my.
Chtěla bych říci, že Pán Ježíš zná naše
těžkosti, ví o našich starostech a problémech. Proto tenkrát u Betsaidy
udělal to, co udělal. Ten příběh není
pohádka s dobrým koncem. Svědectví
o tom podávají všichni evangelisté.
Proto šokující výzva: dejte jim jíst vy!
Abychom si uvědomili, že jestliže se
nazýváme Kristovými učedníky a následovníky, tak musíme věřit, že on je
s námi a učí nás v moci svého Otce
zvládat krizové situace.
No dobře, teď je čas na jídlo, budeme
tedy jíst. Jeden muž – 5 chlebů, 2 ryby
– a 5 tisíc lidí. Ježíš je klidný, pohodový. Nečaruje; žádná kouzla, žádná
zaklínadla – jen ruce, které béřou
chléb, vzdávají díky a lámou a podávají učedníkům k rozdávání. Totéž
s rybami. Tak mocná chvíle – a evangelista jen konstatuje: „A jedli a nasytili se všichni.“
V tu chvíli je spojoval Kristus, Boží
Syn. Žádná závist, nevraživost, žádné
strkání a předbíhání jako v našich lidských frontách! Na všechny se dosta-

L 9,10-20
ne, aby se najedli do sytosti. Všichni
jsou si v té chvíli rovni a jsou dětmi
Božími. Jsou obrazem nového lidu,
zárodkem budoucí církve. Uvědomujeme si vůbec, jaká je to výsada a
radost patřit k tomuto lidu Kristovu?
Když se takto zamyslíme nad zvěstí
evangelia, možná se už nenecháme
tak ubíjet denními starostmi a problémy tak, že bychom zapomínali na
toho, kdo u nás stojí. Naučme se rozlišovat potřebné a nezbytné od světského balastu zbytečného toužení po
věcech, které nás hrozí zavalit. A jestliže si říkáme Kristovi učedníci, potom počítejme s tím, že nám bude někdy dávat šokující a neobvyklé příkazy. Třeba: „Vezmi ode mne a dej svému bližnímu... nestarej se a věř... neohlížej se na mínění světa... a konej!“
Písmo nás vede k tomu, že nepotřebujeme jenom vezdejší chléb, ale že
velmi potřebujeme chléb nebeský.
Kéž se jej naučíme hledat a brát u
Krista Pána. Dostane se na každého,
kdo k němu přijde a možná že i my se
staneme zprostředkovateli jeho Lásky.
Jana Chaloupková
Děkujeme,
nebeský Otče,
za chléb života věčného,
který nám nabízíš
v Ježíši Kristu.
Kéž Duch svatý
otevře naše srdce
k pevné víře
ve tvou svrchovanost
a zároveň slitovnou lásku
k nám, hříšným
a pochybujícím lidem.
Dej nám moudrost,
abychom se naučili
rozeznávat pravé dary
tvé milosti,
přijímat je
a rozdávat potřebným.
Amen
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50. VÝROČÍ SBORU DR. K. FARSKÉHO VE VYŠKOVĚ
V dolním konci Masarykova náměstí ve Vyškově stojí bělostná
budova s kalichem a křížem v průčelí - Sbor dr. Karla Farského. V letošním roce si připomeneme 50. výročí jejího vzkříšení k původnímu
účelu a poslání.
Podívejme se do její minulosti. Podle
neúplných a nejistých historických
zmínek lze soudit, že se ve Vyškově
počátkem 19. století začalo usazovat
nepočetné židovské obyvatelstvo. Od
roku 1860 se vyškovští židé sdružují
v modlitebním spolku, z něhož
vznikla samostatná židovská náboženská obec.
Rostoucí počet věřících si vyžádal
mimo jiné i vybudování synagogy.
V roce 1885 byla na místě zbořených
jatek na náměstí postavena v novorománském slohu nová synagoga. Jde
o ojedinělý případ v českých zemích,
kdy synagoga stojí v centru města na
hlavním náměstí.
Projektant zřejmě počítal s růstem
náboženské obce, ale ta se od 20. století rychle zmenšovala. Prostorově
předimenzovaná budova se stala pro
nemajetnou židovskou obec velkou
finanční zátěží, proto ji v roce 1929
prodala místnímu muzeu. Dosud se
do synagogy vstupovalo z postranní
ulice, zatímco východní oltářní průčelí do náměstí bylo bez dveří.
K snadnějšímu přístupu byl proto

proražen nový vchod z náměstí. Muzeu sloužila budova do roku 1954,
kdy se muzeum přestěhovalo do
vhodnějších podmínek vyškovského
zámku.
Uvolněnou budovu získala místní náboženská obec Církve československé husitské, která dosud konala své
bohoslužby v bohoslužebné síni ve
farní budově, tehdy na ul. Hrnčířské.
A tak podobně jako Sbor Cyrila a
Metoděje v Rousínově, Husův sbor
v Ivanovicích na Hané, Prostějově,
Kojetíně a dalších městech, dala po
vyhlazení židovského obyvatelstva,
Církev československá husitská svou
péčí nový život těmto synagogám.
Od roku 1954 do 1957 trvala náročná
stavební adaptace. Byla odstraněna
původní ženská galerie a zřízen nový
kůr, položeny podlahy, dovezeny lavice ze zrušeného německého kostela v Děčíně a místními věřícími odpracovány tisíce hodin zdarma. Slavnostní otevření sboru, který nese
jméno dr. Karla Farského, zakladatele a prvního patriarchy církve, bylo
7. července 1957, kdy přes tíhu padesátých let, jako poslední z nových
sborů, byl Sbor dr. Karla Farského
otevřen. Průvod přes celé náměstí,
dechová hudba, 30 kněží v čele s bratrem biskupem Václavem Janotou a
několik tisíc věřících, byl i důstojnou
slavností. Posvěcen Božím slovem

tak tento chrám slouží padesát let
svému původnímu účelu.
Je pečlivě udržován. Svépomocné práce na něm probíhají neustále. V letech 1968 a 1969 byla opravena plechová střecha, narušená statika bouráním sousedního domu si vyžádala
v roce 1990 a 1991 generální opravu.
Opět věřící církve provedli sami tyto
práce z vlastních zdrojů. V roce 2002
proběhla úprava interiéru sboru.
Díky vstřícnosti a péči MěÚ Vyškov
byla nákladem MěÚ provedena venkovní oprava fasády celé budovy.
Světlá a prostorná budova má ojedinělou akustiku a společenství lidí
uvnitř rádo vítá každého příchozího.
Všem bez rozdílu jsou otevřeny dveře tohoto sboru k bohoslužbám každou 2. a 4. neděli ve 14.15 h, biblickým hodinám, rozhovorům, vyučování dětí, koncertům atd. Otevřené a
důstojné prostředí vás zve k prožití
krásných křtin, svateb i k pohřebním
obřadům.
Slavnost k 50. výročí otevření sboru
se koná v neděli 8. července ve 14.15 h
za účasti brněnského biskupa ThDr.
Petra Šandery a duchovních, co zde
sloužili. Na viděnou s vámi věřícími
bez rozdílu vyznání, hledajícími i nevěřícími se těší váš
Martin Kopecký,
administrátor náboženské obce

POMNÍK MISTRA JANA HUSA
Dokončení ze str. 1
byl ale považován dům U Halánků,
výrazně porušující uliční čáru. Nejprudší diskuse se rozpoutaly o místě,
kde byl nakonec pomník postaven, o
Staroměstském náměstí. Největší
ideovou překážkou se tehdy jevilo
sousedství Mariánského sloupu.
Bylo poukazováno i na tu skutečnost,
že pomník při své velké půdorysné
ploše bude tvořit závažnou komunikační překážku a bude znemožňovat
shromažďování obyvatelstva v tomto
tradičním prostoru při národních projevech. Přesto Šaloun začal pracovat
na variantě umístění pomníku právě
na tomto místě, i když si určitě uvědomoval zřejmé nevýhody i tohoto
komplikovaného nepravidelného
prostoru s různorodou zástavbou – ke
spolupráci byl vybrán architekt
Antonín Pfeifer, ale navíc do konečné podoby promlouvali i členové
komise, jejichž doporučením se zhotovitel musel řídit, sám Šaloun dlouho uvažoval o Karlově náměstí před
kostelem sv. Ignáce a Staroměstské
náměstí po úpravách, především po
zboření Krenova domu, mu přišlo již
příliš otevřené. Sám autor se také
několikrát věnoval filosofickému
problému samotné podoby pomníku
a vlastně se dotýkal i podstaty dějinného vývoje Čech a Husovy existence – řada úvah na toto téma se
zachovala v jeho pozůstalosti. Roku
1907 byl kašírovaný pomník umístěn
na Sta-roměstské náměstí pro stanovení vhodného umístění – putování
modelu pomníku po různých pražských lokalitách a nejednota porotců
i návrhů byla tehdy terčem mnoha
vtipů v dobovém tisku. Sousoší mělo
být protipólem katolického a habsburského symbolu - Mariánského

sousoší - jež stálo na Staroměstském
náměstí od roku 1650. Autorem soch
Mariánského sloupu, představujících
na čtyřech stranách bojující anděly a
na středním vysokém sloupu sochu
Panny Marie Immaculaty, byl Jan Jiří
Bendl - po stržení sloupu v roce 1918
se jeho zbytky dnes nacházejí v lapidáriu Národního muzea. Spolek
vydal k položení základního kamene
Pamětní list: tehdy se konal velkolepý průvod, vyhrávaly hudby, na řečništi se vystřídali zástupci mnoha
politických stran i spřátelených národů. Sochař dle pevně uzavřené
smlouvy zbudoval pro pomník vlastní ateliér a zajistil zhotovení modelů
i definitivních dílů z kamene i kovu
(díly odlévala firma Srpek v Brandýse nad Labem) a zbudování pomníku na místě, ale v závěrečném
dokončovacím období již vypukla I.
světová válka a doba pro propagaci
národních symbolů se stala složitou.
Dílo sochaře Ladislava Šalouna
(1870-1946), které zvítězilo ve vypsané soutěži, bylo slavnostně odhaleno 6. července 1915, v čase pětistého výročí Husovy smrti, ale vzhledem k válečným poměrům neokázale a v tichosti, částečně vlastně nedokončené, symbolicky pokryté květy,
Spolek oslavil pomník zasedáním na
Staroměstské radnici. Při realizaci
Šalounova Husova pomníku došlo
postupně k některým změnám. Z
původního návrhu zůstala zachována
skupina exulantů a husitů. Hus, který
měl zaujímat mučednickou pozici na
hranici, byl nakonec pojat jako majestátní stojící prostovlasá postava
v dlouhém splývavém plášti s odhodlaným výrazem národního hrdiny: na
doširoka rozloženém kamenném
podstavci v podobě až oltářní vyrůstá

přímo z terénu postava reformního
kazatele, značně inspirovaná symbolistními vizemi Františka Bílka. Po
stranách zakomponoval Ladislav Šaloun, s kterým zde spolupracoval
arch. Antonín Pfeifer (1879-1938),
dvě skupiny figur.
Blíže k Týnskému chrámu, v husitské Praze, centru kališníků, jsou stylizovaní odhodlaní bojovníci s pavézou a cepem, odolávající útoku
nepřátel. Z druhé strany, směrem k
popravnímu místu českých pánů z
roku 1621, je skupina lidí pokořených, představující exulanty. Žulový
podstavec, kombinující hladké a
hrubé zpracování povrchu, zdobí ve
vystupující segmentové partii rozbouřené vody a doprovázející nápis:
"Milujte se, pravdy každému přejte".
Za postavou J. Husa je vlevo skupina
tří pololežících, polosedících figur
exulantů, vpravo za pavézou šest expresivně ztvárněných postav "Božích
bojovníků" . U této skupiny, po pravém boku pomníku, je signatura
"FEC. LAD. SALOUN". Pod skupinou husitů na kamenném soklu je
vytesán první verš chorálu "Kdož jsú
Boží bojovníci a Zákona Jeho". Na
zadní straně, tentokrát vykrojené
střední části, rovněž segmentově vystupující, je nápis "Živ buď národe
posvěcený v Bohu neumírej". Této
devíze odpovídá zadní skupina rodiny, a to muže opřeného o pavézu a
ženy, kojící malé dítě a držící hocha,
symbolizující národní obrození. Z boku na žulovém podstavci pomníku je
vytesán citát Jana Amose Komenského: "Věřím, že vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český", který
se obsahově vztahuje ke skupině exulantů – ten zde ale v době odhalení nemohl být a byl doplněn až roku 1926.

Sbor dr. Karla Farského ve Vyškově slaví padesátiny

BLAHOSLAVENÍ

CHUDOBY

Dokončení z minulého čísla
Naproti tomu satanovo „Toto vše ti dám“ je právě nabídka blahobytu. A tak si
položme otázku: Jaký je prakticky rozdíl mezi námi, kdo vyznáváme Ježíše a
těmi, kdo nevěří v Boha? Od koho vlastně přijímáme „toto vše“?
Proč je křesťanství na ústupu, proč zpovrchnělo a zplanělo? Protože jsme zplaněli my, protože nebereme Pána Boha opravdově. Necháváme se zahlcovat světem. Všimněme si, že i noviny a televize zaneprazdňují mysl člověka tak, že
tam Bůh nemá místo.
Co máme dělat? Já vím, jsou rady, jak nebýt na obtíž přírodě, které způsobujeme nesnáze účastí na konzumním způsobu života, jemuž jsme uvykli a jehož
nevolníky jsme se stali. Návody, jak šetřit energií, nejezdit zbytečně autem,
dávat odpadky do příslušných kontejnerů, prostě žít ekologicky, řeší problém
jen maličko a okrajově. Ale tady to asi začíná. Je třeba takto jednat. Je to navenek správné. Namítnete: To není nic platné, svět tím nezměníme. Ale dost
možná, že Bůh si to nemyslí. Změna začíná vždycky od jedinců, nikdy od davu.
Ve smyslu Ježíšových slov je ovšem lépe znát i hlubší smysl takového odříkání. Je třeba začít zevnitř, od nebes. I tím, co vlastníme, je třeba sloužit bližním;
neboť upřímné, opravdové hledání Božího království vede k niternému oproštění od lpění na majetku. O tom, co skutečně potřebujeme, se poraďme
s Bohem. On ví, co a proč na lidstvo dopouští, a proč nechává lidstvo poznat,
kam až může vést zneužívání svobody. Můžeme měnit svět změnou sebe. To je
Boží výsada pro nás. Není to i naše poslání? Stále platná výzva proroka Izaiáše
zní: „Obraťte se a živi buďte.“ A Ježíšova slova „čiňte pokání“, řecky metá noéité, znamená změňte mysl. Obraťte ji od země k nebi, od hmoty k duchu, k Bohu
samému.
Blahoslavení chudí v duchu, to jsou ti, jejichž cílem není bohatství, není
mamon, není užívání světa a jeho požitků až do vyždímání těla i duše.
Blahoslavení chudí v duchu, blahoslavení tiší, blahoslavení čistého srdce – není
to všechno vlastně jen jediné svaté blahoslavenství? A nejsou to vlastně ti blahoslavení, kteří jsou světlem světa? Jsme, chceme být také my světlem světa?
Přemýšlejme o tom.
Miroslav Matouš
V přední i v zadní části dotvářejí pomník kamenné stupně, jež zvyšují jeho
monumentalitu; stupňovitá základna byla původně umístěna v travnaté ploše
a doplněna oplocením, jehož sloupky mistr sám navrhl (uvažovalo se zde i o
možností umístění hrobu neznámého vojína) a na bocích na přední straně
doplňují kompozici kovové misky z dílny Franty Anýže, tzv. flambony, dle
Šalounova návrhu doplněné rovněž v roce 1926 a plynárnami napojené na
přívod plynu, sloužící při slavnostních příležitostech jako ohňové pochodně.
Tím bylo završeno toto vynikající secesní dílo, skupinový bronzový pomník
Mistra Jana Husa, právě v době zro-du obnoveného českého státu vznikající
jako symbolické dovršení tradice oficiálních pomníků 19. století, otevírající
se již modernímu pojetí sochy ve veřejném prostoru v novém historickém
kontextu, dokončené vlastně až v období nově vzniklé Československé
republiky.
PhDr. Petra Hoftichová,
Galerie hlavního města Prahy
Prosba redakce: V současné době prochází pomník rozsáhlou opravou a
Galerie hlavního města Prahy shromažďuje archivní dokumentaci. Má-te-li
doma v šuplíku jakékoli staré fotografie, novinové výstřižky, vlastní fotografie, ozvěte se, prosíme, redakci. Děkujeme.
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ZPRÁVY
Vzpomínková slavnost
Zveme vás na vzpomínkovou slavnost
Mistra Jana Husa v Lúčce u Rožnavy
dne 1. července.
Program:
* 15.30 h – Bohoslužba za účasti slovenského biskupa ThDr. Jana Hradila
a pozvaných hostí bratrských círví
* 18.00 h – Slavnostní koncert. Účinkuje Ženský sbor ČS na Slovensku,
Musica Iuvenalis, sólisté opery SD
v Košicích. Diriguje Igor Dohovič.
Vzpomínkovou slavnost pořádá společně s naší církví Český spolek na
Slovensku, Český spolek v Košicích a
obec Lúčka.
Bohumil Kaman

Tradiční pouť na Ostravici
Olomoucká diecéze a ostravský vikariát zvou všechny věřící a sympatizanty církve na tradiční pouť k Winklerově zvonici na Ostravici, která se koná
v sobotu 7. července od 9.30 h.
Slavnostní bohoslužby k uctění památky Mistra Jana Husa povede bratr
farář Tomáš Chytil spolu s ostatními
duchovními a kázáním poslouží sestra
duchovní Markéta Sikorová. Na elektronické varhany bude hrát bratr Pavel
Král. Pozvána je též sestra biskupka
Jana Šilerová.
Menší pohoštění bude zajištěno.
Mgr. František Rauscher

Oslavy v Husinci
Dvoudenní oslavy k výročí Mistra Jana Husa budou zahájeny 5. července:
* 16.00 h – přednáška doc. ThDr.
Martina Weisse a koncert Slávka
Klecandra v modlitebně Církve bratrské
* 21.15 h – lampionový průvod (se

*
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zastavením u pomníku MJH a položením věnce) k rodnému domku, kde
bude zapálena hranice
* 22.00 h – Noční koncert v zahradě.
Účinkuje Žesťové kvarteto.
6. července:
* 9.30 h – ekumenická bohoslužba.
Kázat bude synodní senior Joel Ruml.
V závěru projev u Husova domku.
Program bude ukončen kocertem
Petra Rezka.
(vv)

Ekumenická bohoslužba
U příležitosti 592. výročí mučednické
smrti Mistra Jana Husa se uskuteční
ekumenická bohoslužba 6. července
od 9.30 h ve Sboru kněze Ambrože
v Hradci Králové. Kázat bude Vladimír Krupa z Církve adventistů sedmého dne.
(dr)

Bohoslužba na Krakovci
Slavnostní bohoslužbou dne 5. července ve 14.30 h na nádvoří hradu
Krakovec u Rakovníka budou zahájeny vzpomínkové akce na uctění
památky Mistra Jana Husa.
(ra)

Oslavy k výročí sboru
Náboženská obec v Nové Pace zve
širokou veřejnost k oslavám 70. výročí otevření Husova sboru, které se konají v sobotu 7. července s tímto programem:
* 8.30 h - slavnostní bohoslužba za
účasti bratra patriarchy Tomáše Butty
a královéhradeckého biskupa Štěpána
Kláska.
* 10.30 h - představení dialogu "Oráč
a smrt" - hrají a zpívají: Jitka Molavcová a Alfred Strejček.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Aleš Tomčík

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ
Chcete-li, děti, rozmotat dnešní hádanku, musíte rozplést pavučinu od
vnějšího konce k vnitřnímu a vždy, když narazíte na uzlík, vypsat si písmenko, které patří k příčnému vláknu, na němž uzlík je.

(Řešení z minulého čísla: Stejní jsou vepři č. 2 a 5.)
Jana Krajčiříková
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Tip na výlet
Opomíjené místo našich dějin je návrší Beránek, které se nachází mezi Táborem a Mladou Vožicí. Místo je památné mohutným shromážděním
husitského lidu v roce 1419 z období
"poutí na hory." Dnes se na místě nachází kamenný památník, na jehož
pamětní desce je nápis: Veliká shromáždění českého lidu Na Beránku
1419 podnícená odkazem M. J. Husa
znamenala počátek husitské revoluce
a byla významnou událostí našich
dějin. Turistický odbor Tábor 1970.
Jak se k místu dostat: Pěšky po zelené
značce ze Sudoměřic u Tábora přes
Prudice, Nemyšl, Dědice – 7 km. Nebo z Mladé Vožice po zelené značce
přes Řemíčov, Radošovice – 7 km.
Při výletu autem i pěšky je vhodné navštívit bohoslužbu v náboženské obci
Chotoviny a poté se vypravit na Beránek. U vesnice Rašovice je odbočka
ze silnice na polní cestu, po níž lze asi
po 300 m i zajet k památníku.
Jan Vlasák

Změna adresy
Náboženská obec Praha 8 - Libeň
oznamuje všem změnu svého sídla.
Od 1. července bude sídlit společně
s náboženskou obcí Karlín na adrese:
186 00 Praha 8-Karlín, Vítkova 13,
telefon 721 976 410.
Mgr. Karolina Krejčová

Slavnost v Ostravě
Sestře biskupce nabídli k bezplatnému
pronájmu areál Slezskoostravského
hradu v areálu Černé louky v Ostravě,
aby na 5. července připravila program,
který by připomněl kulturní a duchovní dědictví Cyrila, Metoděje a Mistra
Jana Husa. Pro představu – jakoby nabídli naší církvi areál pražského
Výstaviště. V kratičkém termínu sestavil tým nadšených spolupracovníků
z ostravské ekumeny vedený bratrem
farářem P. Sikorou program, o který se
podělí různé hudební skupiny, hry a
soutěže z naší historie pro děti i dospělé, husitské vozy, střelby z kuše atd.
Věrozvěsti Cyril a Metoděj a Mistr
Jan Hus v historických kostýmech budou "vyzpovídáni" moderátorem Alešem Juchelkou, známým z TV Exitu a
Medúzy, členem Církve bratrské.
Mistru Janu Husovi budou ve fiktivním interview kladeny otázky dnešních, zejména mladých lidí: Šel bys do
toho znovu? Mělo to smysl? Myslíš,
že dnes ještě někoho zajímáš? Každý
má přece svou pravdu... Netradičně
vedená akce je určena nejen věřícím
ale především těm, kterým už křesťanství a historie našeho národa nic neříká, přestože z duchovního dědictví
předků žijeme. Slavnost zaštítil primátor města Ostravy ing. Petr Kajnar.
Vyvrcholením bude ekumenická pobožnost se symbolickým zapálením
hranice a četbou vzpomínek tehdejších pamětníků o posledních chvílích
života Jana Husa. Pobožností poslouží
biskupové z ostravské ekumeny.
Aleš Juchelka pak coby Mistr Jan Hus
doprovodí sestru biskupku i do Rychvaldu k tradiční pouti a zapálení hranice. Prosíme o vaše modlitby za zdařilé misijní důsledky všech poutních
setkání.
(jš)

KALENDARIUM - ČERVENEC
1. 7. 1742 - Zemřel ve Štýrském Hradci Bohuslav Matěj Černohorský
(* 16. 2. 1684) - hudební skladatel, jeden z předních představitelů české barokní hudby. Jeho děl se však bohužel zachovalo velmi málo - snad byla zničena
při požáru kláštera sv. Jakuba, ale spíše se zdá, že sám na sebe velmi náročný
skladatel tvořil pečlivě a rozvážně a spokojil se jen s výjimečnou kvalitou. Jako
ředitel kůru u Panny Marie před Týnem a u sv. Jakuba soustředil kolem sebe
řadu talentovaných žáků, kteří pak nesli dál tradici české muziky do nového
období hudby klasicistní.
1. 7. 1912 - Zemřel v Roztokách Albín Bráf (* 27. 2. 1851 v Třebíči) - národohospodář, pedagog a politik.
1. 7. 1922 - Na Staroměstském náměstí v Praze se konala pietní smuteční slavnost, při níž došlo k vystavení ostatků Neznámého vojína, převezených od
Zborova (z místa bitvy 2. července 1917).
1. 7. 1952 - Zemřel v Praze Fráňa Šrámek (* 19. 1. 1877 v Sobotce) - básník,
prozaik a dramatik.
2. 7. 1547 - Obsazování Prahy královským vojskem; na mnoha místech docházelo k bojům.
2. 7. 1917 - Vyhlášena byla generální amnestie (původně plánovaná až k datu
panovníkových narozenin 17. srpna). Krátce nato opustilo vězení a internační
tábory také 719 Čechů v čele s Kramářem, Rašínem a Klofáčem. V oblasti městečka Zborova (severozápadně od ukrajinské Tarnopole) svedla brigáda (skládala se ze tří pluků) československých legií v rámci tzv. Kerenského ofenzivy
bitvu s rakouskými jednotkami. Pouhých 3530 legionářů útočilo na 6,5 kilometru širokém úseku fronty; legie pronikly do hloubky 3 - 5,5 km a zajaly na
3100 vojáků převážně 35. plzeňského pěšího pluku a 75. jindřichohradeckého
pěšího pluku. Bylo to první samostatné bojové vystoupení československého
vojska, čímž se tato bitva stala základním kamenem bojových tradic československé armády.
2. 7. 1942 - V Praze byl popraven Hynek Pelc (* 25. 2. 1895 ve Strakonicích)
- sociální lékař, účastník protinacistického odboje, který byl spolu s P. L.
Kučerou jedním z tvůrců koncepce Státního zdravotnického ústavu Republiky
československé, vedoucím jeho sociálně hygienického oddělení a v letech
1938-40 jeho ředitelem. Od roku 1935 byl profesorem a přednostou Ústavu
sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl nejvýznamnějším z českých sociálních lékařů, průkopníkem sociologických a epidemiologických metod tohoto oboru a autorem řady konkrétních sociálně lékařských
studií o zdravotním stavu české a slovenské populace. Výsledky své práce shrnul v učebnici Sociální lékařství (1937). Zabýval se rovněž zdravotnickou statistikou. Jako český vlastenec a odpůrce nacismu byl v době heydrichiády
nacisty popraven. Spolu s ním byli popraveni i jeho nejbližší spolupracovníci Václav Strimpl, Jaroslav Klíma a Jaromír Bouček.
3. 7. 1307 - Vojenská výprava nového českého krále proti odbojné šlechtě do
západních Čech (proti Bavorovi ze Strakonic) byla přerušena náhlým úmrtím
šestadvacetiletého Rudolfa (pro svou nadměrnou šetrnost byl v Čechách přezdíván "král Kaše") při obléhání Horažďovic (dostal úplavici). Zemřel bez
potomků a zanechal po sobě již podruhé ovdovělou Elišku. Albrechtovi I.
Habsburskému se nepodařilo na uvolněný trůn protlačit některého ze svých dalších pěti synů (na prvním místě Fridricha - toho ale uznali jen moravští páni
v čele s olomouckým biskupem Janem VI.).
3. 7. 1887 - Narodil se v Praze Arnold Jirásek (+ 28. 7. 1960 tamtéž) - slavný
chirurg, který mj. u nás založil obor neurochirurgie. Jako velký znalec historie
svého oboru publikoval roku 1956 monografii Česká a slovenská chirurgie
v letech 1898 - 1945. Zajímavými dialogy mezi minulostí a přítomností chirurgie, ústícími v řadu původních zamyšlení nad smyslem a etikou práce chirurga,
vyniká jeho monografie Eduard Albert, která vyšla poprvé roku 1941.
3. 7. 1897 - Narodil se ve Štítině u Krnova Heliodor Píka (+ 21. 6. 1949
v Plzni) - československý generál, jedna z prvních obětí justičních vražd komunistického režimu.
5. 7. 1742 - Karel III. vydal Osvobozovací patent, v němž vyzval obyvatelstvo
Čech, aby se zbraní v ruce vystoupilo proti rakouskému vojsku. Za účast v selském povstání sliboval osvobození z nevolnictví a daňové úlevy. Autorem textu
a jeho šiřitelem byl šlechtic Karel David, horlivý člen bavorské strany mezi českou šlechtou. Výzva se setkala s ohlasem jen na Kouřimsku a Boleslavsku.
6. 7. 1847 - Narodil se v Plánici u Klatov František Křižík (+ 22. 1. 1941 ve
Stádleci u Tábora) - elektrotechnik, vynálezce a podnikatel., který mj. vybudoval již v roce 1903 první plně elektrifikovanou dráhu v Rakousku-Uhersku.
8. 7. 1337 - Král Jan (již osleplý na jedno oko) se na požádání francouzského
krále Filipa VI. odebral do Francie, aby mu pomohl ve válce proti Angličanům.
Království spravoval Pertolt z Lipé, třetí syn Jindřicha z Lipé, jako kancléř
český.
8. 7. 1547 - Kapitulace Pražanů, kteří předstoupili před soudní tribunál na
nádvoří Pražského dvora; na šest set měšťanů bylo odsouzeno ke konfiskaci
veškerého pozemkového majetku. Pražané museli odevzdat králi všechna privilegia, zbraně, městské i zádušní důchody i privilegia cechů (opatření byla
roku 1549 částečně zmírněna). Královská města se ocitla pod soustavnou kontrolou královských orgánů (do všech pražských měst byli dosazeni královští
hejtmani, do ostatních rychtáři). Královskému dozoru bylo podřízeno i městské
soudnictví. Došlo rovněž k suspendování řemeslnických cechů.
(red)
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