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9. září bychom si měli připomenout
nejvýznamnější osobnost poslední
fáze radikálního husitství, šlechtice,
jehož opravdový a nezištný přístup
k husitské revoluci byl vskutku výjimečný i mezi kališnickou šlechtou.
Touto osobností byl Jan Roháč z Dubé - člověk, kterého jedna strana prohlašuje (stejně jako Jana Žižku z Trocnova) za bývalého lapku a druhá
strana na něj systematicky zapomíná. O jeho životě toho víme málo.
Narodil se kolem roku 1380. Je
známo, že přídomek z Dubé začal
používat už jeho otec Oldřich, aby se
odlišil od širokého příbuzenstva.
První důležitější zprávy o jeho životě existují od září roku 1420, kdy ho
Žižka ustanovil táborským hejtmanem v Lomnici (nad Lužnicí). Je
také známo, že se 10. prosince 1420
účastnil pověstného "hádání" pražanů, zastupovaných univerzitními
mistry, s tábory o pojetí husitského
hnutí v domě Petra Zmrzlíka ze Svojšína. Když pak koncem téhož roku
zemřel první táborský hejtman
Mikuláš z Husi, byl Roháč zvolen na
jeho místo. V této funkci byl přítomen na jednání čáslavského sněmu.
Na jaře roku 1423 se přidal k Janu
Žižkovi, který odešel pro neshody
s kněžími z Tábora a založil tzv.
menší Tábor ve východních Čechách, a věrně ho doprovázel až do
jeho smrti. Poté se stal hejtmanem
v Čáslavi a patřil k předním předsta-

vitelům sirotků, jak si začali zdejší
husité po Žižkově smrti říkat. Naděje, se kterými se přidal k husitské
straně, narazily na tvrdou realitu dne.
Jan Roháč zjišťoval, že husité opouštějí původní ideály a přijali mezi
sebe kariéristy, kteří přestoupili ke
kalichu jen proto, aby udrželi své
lehce nabyté statky, jež zkonfiskovali římské církvi. S tím se tento spravedlivý člověk nedokázal smířit, a
tak se dobrovolně z veřejného života
stáhl.
Na scéně se znovu objevil až 30.
května 1434 - v bitvě u Lipan, kde
bojoval samozřejmě po boku Prokopa Holého. Po prohrané bitvě byl
zajat, ale záhy opět propuštěn na
svobodu. Koncem roku odešel do
Tábora, kde se znovu začaly ozývat
výzvy k boji s císařem Zikmundem.
Pokusil se dát dohromady zbytky
sirotků a táborů a stanul v čele
obranné jednoty, kterou bratrstva
uzavřela.
Snad i dočasně podlehl iluzi, že se
vrátí staré časy zašlé husitské slávy.
Ale po krvavém vítězství rožmberských ozbrojenců nad tábory začal
hejtman Bedřich ze Strážnice vyjednávat se Zikmundem.
Jan Roháč z Tábora odešel a ze
svého nově založeného hradu Sionu
(na Kutnohorsku) učinil centrum
posledního zoufalého odporu proti
Zikmundovi. Sem přišli v únoru
1437 i zbylí husitští radikálové vy-

JAN ROHÁČ

v němž prof. Lášek svůj příspěvek
přednesl. Na závěr zazpíval Komorní
sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra písně
převážně z Jistebnického kancionálu
včetně husitského chorálu "Ktož jsú
Boží bojovníci", což bylo, zvláště mnohými Čechy žijícími trvale v Kostni-ci
ale i jinde, s vděčností přijato.
V nedalekém Palmovém domě, od
loňského roku sídle Německo-českého spolku a též studentské koleje pro
české studenty, se po skončení vzpomínkového aktu odehrálo setkání
vrchního starosty Kostnice pana Horsta Franka s prof. Hlaváčkem a jeho
chotí a s prof. ThDr. J. B. Láškem,
jehož jsem rovněž měla tu čest se
účastnit. Pan vrchní starosta byl potěšen vzpomínkovými a informačními
předměty o naší církvi a též o městě
Příbram, které již podruhé cestu
Komorního sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra na jeho vystoupení v Kostnici
z velké části finančně podpořilo. S velkými díky byla českými účastníky
jednání přijata podpora města Kostnice při pořádání vzpomínkového
aktu k výročí Mistra Jana Husa a byla
vyjádřena touha v této tradici i nadále
pokračovat. Prof. ThDr. J. B. Lášek
pak vyslovil předběžné pozvání vrchního starosty Franka na bohoslužby
pořádané naší církví v Betlémské
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Z hradu Sion poblíž obce Chlístovice u Čáslavi zbyly jen základy
puzení z Hradce Králové. Tři měsíce
nato byl Sion na Zikmundův rozkaz
oblehnut vojskem, jemuž velel nejvyšší hofmistr království Hynek
Ptáček z Pirkštejna. Po několikaměsíčním obléhání byl 6. září 1437 hrad
dobyt za pomoci Zikmundova uherského vojska a jeho obránci byli

MISTR JAN HUS A NĚMECKO–ČESKÝ DIALOG
Husův kámen v Kostnici je prý na
místě, kde byl 6. července 1415 upálen Mistr Jan Hus a o necelý rok později i Jeroným Pražský. I letos konal
Německo-český spolek v Kostnici ve
spolupráci s Husovou společností a za
účasti zástupců naší církve před Husovým kamenem vzpomínkový akt.
Na zahájení zazněla česká státní hymna v podání dívčího sboru Permoník
z Karviné spolu s Komorním sborem
Mistra Jakoubka ze Stříbra z Příbrami,
k nimž se přidávali i mnozí účastníci
vzpomínkového aktu. Před Husův kámen byly položeny květiny a věnce.
Předsedkyně Německo-českého spolku v Kostnici paní Veronika Müller
následně vyzvala k prvnímu projevu
vrchního starostu Kostnice pana Horsta Franka, po němž vystoupil prof.
Hlaváček, člen Husovy společnosti,
jenž se stal hostujícím profesorem na
univerzitě v Kostnici. V závěrečném
projevu pojednal prof. ThDr. Jan B.
Lášek, děkan HTF UK, jenž současně
zastupoval jménem ústřední rady i naši církev, o Husově etice. Jeho projev
vyburcoval jednoho z účastníků vprostřed jeho řeči ke spontánnímu potlesku. (Projev prof. Láška bude uveřejněn v některém z příštích čísel Českého zápasu.) Autenticitu jeho vystoupení pak dotvrzoval i univerzitní talár,
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kapli příští rok. Rovněž jsme zjišťovali možnost uskutečnit v příštím roce
v době kolem výročí Jana Husa
v Kostnici slavnostní otevření putovní
výstavy Stále živá historie (tč. je
výstava na Ukrajině). Vstřícnost starosty včetně předběžného přijetí obou
návrhů byla velice povzbudivým závěrem společného jednání.
Krásnou tečkou vzpomínkového dne
byl koncert dívčího sboru Permoník
v jednom z kostnických kostelů. Krátce před jeho konáním dospěli členové
Komorního sboru M. Jakoubka ze
Stříbra do kostnické katedrály (zde při
kulatém výročí upálení Jana Husa
před dvěma lety sbor vystupoval společně s pražskou Resonancí) a na místě, kde podle tradice stál Jan Hus při
výslechu, zcela spontánně zazpívali
k všeobecné potěše přítomných několik husitských písní a písní z Taizé.
Následující den se v rámci týdne
české kultury konala po roce další
zahradní slavnost v prostorách před
Palmovým domem, letos téměř s magicky vyhlížejícím datem 7. 7. 2007,
tentokrát k otevření Německo-českého centra setkávání. Celodenní kulturní program letos zpestřovala cimbálová muzika z Břeclavi, kejklíři na chůdách z jižních Čech, dívčí sbor PerDokončení na str. 3

zajati. Jan Roháč, který byl prohlášen za zemského škůdce, byl převezen do Prahy, kde dal Zikmund zvonit na Hradě i ve všech kostelích.
8. září byl Jan Roháč na Staroměstském náměstí veřejně zmučen a následujícího dne se všemi svými 53
druhy popraven. Jako privilegovaný
příslušník panského stavu byl oběšen
v panském oděvu a na zlatém řetěze.
Poprava tak vysoce urozeného člověka vyděsila šlechtu, neboť v tom
právem spatřovala zásah do svých
výsad.
Kolem dobývání Sionu koluje dodnes řada legend. Podle jedné z nich
neměli čeští šlechtici příliš velký
zájem hrad dobýt, protože Jan Roháč
měl u sebe zemské desky, z nichž
bylo možné dobře vyčíst, jakým způsobem nabývala šlechta v posledních
desetiletích majetku. Oldřich z Rožmberka, jehož některé statky zde
byly zapsány, Roháče raději ani neobléhal. Zikmund však byl netrpělivý, a proto poslal k Sionu své uherské vojáky. V okamžiku, kdy se měla
přiblížit Zikmundova kumánská jízda, byl hrad českým vojskem lehce
během několika hodin dobyt. Pochopitelně, že i zemské desky se vrátily tam, kam měly. Jenom zápisy
majetku Oldřicha z Rožmberka byly
vyříznuty.
Kdo někdy zbytky hradu Sion navštívil, asi dá této legendě zapravdu.
Pozornosti určitě neunikne, že na
hradě nejsou žádné zbytky studny a
jediný zdroj vody, bez které čtyři
měsíce nevydrží ani nejdrsnější válečník, je říčka Vrchlice. Sice malý
kousek od hradu, ale za hradbami.
Představa přestávky v boji, během
které si obránci skočí k potoku pro
pár věder vody, je neskutečná. Zdá se
tedy, že legendární popisování vojá-

ků, kteří místo obléhání chodili
kolem hradu a lelkovali, bude asi
pravdivé. Hynek Ptáček, který po
zuby ozbrojeným vojákům velel,
byl také příbuzný Jana Roháče z Dubé, proto není divu, že se mu příliš
do zatýkání nechtělo.
V třeboňském muzeu je dodnes
uchován list, který psal Jan Roháč
z Dubé Oldřichovi z Rožmberka. Pro
lepší pochopení osobnosti tohoto
"nejšlechetnějšího šlechtice" ho na
závěr citujeme:
Urozený pane! Jakož sem dříwe psal,
napomínaje tě z lásky, jako twój chudý přítel přirozený, aby sě neprotiwil
pánu bohu a jeho swatým prawdám,
a chtě rád widěti, aby tudy i na duši
i na zbožie dále nehynul: a ty si mi
žádnej odpowědi na to nedal. A jáť
skrze to jinak nemohu rozoměti, než
že nemínieš prawdy božie a jeho
swatého zákona šířiti a hájiti mečem,
jakožto na křesťanského rytieře sluší.
Neb každý křesťanský rytíř na to jest
pás wzal a mečem sě opásal, aby
prawdu božie šířil a jeho swaté čtení
welebil, a neřády antikristowy tupil,
cožby najdále mohl. Jakožť sem
w prwniem listu wše o tom dosti rozomně psal, a odpowědiť sem žádnej
od tebe na to neměl. Protož wěz, žeť
w příměří i w nepříměří pána Jesu
Krista s wěrnými bratřiemi Táborskými stojím a státi miením, i s swú
bratří, i s swými služebníky i pomocníky, i s těmi ktož pro mě co chtí učiniti; a proti tobě a proti twým služebníkóm i pomocníkem i twým poddaným ničiemž nechci winen býti i
s swými těmi swrchu psanými wšemi.
Datum in Lomnicz, proxima feria
secunda post festum purificationis.
Jan z Dubé Roháč,
haitman na Lomnici.
Helena Noemi Bastlová
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Navzájem si rozumět
„To je pro mne španělská vesnice!" vzdychá můj
známý, když mu prodavač podává informace o počítači a mluví o gigabytech, CD-romu a dalších podivnostech. Možná, že jste něco takového také zažili.
Jsou to totiž odborné termíny, v technice nebo ve
vědě, kterým rozumějí jen odborníci. To není nic
zlého, jen je zlé, když odborníci vysvětlují něco ve
své řeči neodborníkům a používají přitom svou odbornou řeč, možná i úmyslně, aby laik něco slyšel, ale
nerozuměl.
„Je to pro mne španělská vesnice“ – to může být ale
také povzdech když člověk slyší v rádiu nebo v televizi některé politiky nebo národohospodáře. Mluví
se o "zeštíhlení" a myslí se "propouštění zaměstnanců", mluví se o "freisetzen" a myslí se "výpověď",
mluví se o "negativním růstu" a myslí se "ztráta".
Jazyk už tak neslouží k dorozumívání, ale k zatemňování, je to jistý druh mlžné stěny, za kterou jsou skryty pravé úmysly nebo vlastní bezradnost.
Biblická zpráva o svatodušních událostech nám
vypráví, že jedním z nejdůležitějších znaků působení
Ducha svatého je, že všichni rozuměli řeči apoštolů,
že se jazyk stal opět tím, čím měl být, totiž nástrojem
dorozumění. To se stává také proto, že Boží Duch je
Duchem lásky. To, že si lidé nerozumí, i když mluví
stejnou řečí, je také často v tom, že se navzájem už
nectí nebo nemilují.
Přeji vám, abyste to zažili v našem sboru: že je vám
rozuměno, že je zájem, abyste porozuměli, že se
můžete ptát, pokud něčemu nerozumíte, ať to bylo
něco při bohoslužbách, kázání, při rozhodování, mezi
představiteli sboru nebo spolupracovníky, nebo jak
se my jako církev prezentujeme na veřejnosti.
Přeji vám, abyste trpělivě naslouchali, když někomu
hned sami neporozumíte. Pak budeme Ducha Božího
v naší náboženské obci zažívat při díle. Víc už není
zapotřebí.
Michael Lehmann

Z kazatelského plánu
14. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU
Nepromeškejme vstup do Božího odpočinutí
O ženě, která pro jakousi poruchu páteře nemohla chodit zpříma, hovoří
evangelium jako o "spoutané satanem" (L 13,16). Spoutaní byli však daleko hůře svými zvyky a předsudky ti, kteří byli ochotní vytýkat Ježíšovi, že
v tomto případě nevyčkal s uzdravením, dokud neskončí sobotní pracovní
klid. Láska k bližnímu by však neměla znát odpočinek. Den bez ní je promarněným dnem. Věřme pevně, že Ježíšova vysvobozující moc trvá, že i
dnes je schopna vyprošťovat lidi ze všelijakých jejich pout. Spasitel pracoval a pracuje pro naše blaho bez oddechu i ve svátek. A naopak v jeho přítomnosti se může i nejvšednější chvilka změnit ve svátek. Přijměme jeho
vysvobozující dotyk, ať se můžeme napřímit, získat správný rozhled a bez
potíží vykročit za Pánem!
Vstup: Iz 58,13-14
Tužby:
2. Za milost jednoty s Ježíšem Kristem, který nikdy neváhá a neumdlévá
v pomoci člověku...
3. Abychom také my po příkladu svého Pána byli neustále a kdykoliv připraveni k dílu záchrany svých bližních...
Epištola: Žd 12,18-29
Evangelium: L 13,10-17
K obětování: Žd 3,14-15 a 4,1
K požehnání: J 5,14-18 (Ř 14,5-10)
Modlitba:
Náš milosrdný Otče, děkujeme za všechnu tvou laskavou péči o nás.
Především však ti děkujeme za to, že jsi nám poslal Ježíše Krista jako vítěze nad zlem, vysvoboditele ze hříchu a nejlepšího pomocníka v každé naší
bolesti. Rač nám pomáhat, aby se naše společenství s ním stále více utužovalo, abychom ani na chvíli nechtěli žít bez něho a abychom si ničím na
světě nedali překážet v cestě za svým Spasitelem. Kéž zasaženi jeho láskou
dokážeme ji dávat i svým bratřím a sestrám v kterékoliv chvíli!
Vhodné písně: 69, 87, 120, 181, 290, 300, 301, 308, 310

MATEŘSKÝ ÚL
aneb Podobenství o demokracii, která je založená na osobní odpovědnosti a kázni
(pokračování z minulého čísla)
„Ale proč kladete vajíčka?“ nedala se
Melissa. „Kladete je jako Královna,
jen je kladete všude, kde vás napadne.
Sledovala jsem vás.“
„Ach, vy moje Bystroočko, tak vy jste
prokoukla mou malinkou fintičku?
Ano, jsou to vajíčka. Ale tak jako tak,
jimi budou rozmnoženy naše zásady.
Nejste ráda?“
„Dala jste mi nejslavnostnější a nejčestnější slovo, že to nejsou vajíčka.“
„To byla právě ta má malinkatá finta,
má drahá, z důvodu Účelu. Teď musím zase za mladými.“ Zavíječka odcupitala ke čtyřem matečním rámkům, kde byly mladušky zcela zaměstnané krmením děcek.
Včele trvá nějakou dobu, než rozpozná zhoubnou, proradnou a vytrvalou
lež. „Je tak sladká a sametová,“ to
bylo všechno, co si Melissa myslela,
„ale její řeči připomínají chuť břečťa-

nového medu. Měla bych se radši vrátit do práce.“
Bránu našla v rozmrzelém zmatku.
Nejmladší včely odmítaly žvýkat
zbytkový vosk na stavbu sloupků a
vymlouvaly se, že je bolí čelisti a povykovaly, že mají nárok na nedotčený
materiál.
„Cokoli, jen ať se ta práce dokončí!“
řekla utrápená Strážkyně.
Předtím, než včela může vyrobit
vosk, musí být najedená medem. Pak
se vyšplhá na místo, kde se může bezpečně zavěsit, zatímco ostatní nakrmené včely visí na ní, čímž vytvoří
hrozen. Dělnice pod nimi čekají, až se
objeví vosk, jeho šupinky pak žvýkají a shromažďují do společné zásoby.
Ale teď nebyl hrozen připraven soustředěně produkovat vosk, takže dělnice se rozběhly. „Pojďte dolů,“ křičely, „a pracujte. Pojďte, vy paraziti! Nemyslete si, že vy se tam samy budete

bavit a my tady dole se budeme potit.“
Hrozen se chvěl, jako kdyby včely
svými předními i zadními nožičkami
"telegrafovaly" svůj nepokoj. Nakonec jedna z dělnic vyskočila, chytla se
nejníže visící včely a houpala se,
kopajíc okolo, nad svými kolegyněmi. „Taky umím dělat vosk,“ povykovala. Pořádně mě nakrmte a udělám
ho tuny!“
„Tak jen do toho!“ řekla včela, která jí
sloužila jako věšák. Slova se nesla
celým hroznem; ten se otřásl a leskl se
jako kočičí srst ve tmě. „Pusťte se,
jdeme dolů!“ reptaly včely v hroznu.
„Dneska žádný vosk nebude!“
„Vy líní zloději! Koukejte se okamžitě dát dohromady a dělat vosk!“ volaly včely dole.
Rudyard Kipling
Přeložili: Michaela Procházková a
David Pacovský
(pokračování příště)

Nad Písmem

NEDĚLAT NEBO POSVĚTIT?
Bezvýchodná situace
Když nás navštíví nemoc, není to
obvykle nic příjemného. Zvláště, je-li
to nemoc, která o sobě dává stále
vědět, která nás omezuje, spoutává.
Někdy stačí "jen" obyčejná bolest
zubů a všechno ostatní jde stranou.
Nic nás nezajímá. Myslíme jen na
bolest. Jsme v jejím zajetí. A jsme
ochotni udělat všecko pro to, aby naše
bolest skončila. Žena v našem příběhu
je nemocná už 18 let. Čteme o ní, že
byla celá ohnutá a nemohla se narovnat. To se také asi neobešlo bez bolesti. Neříká se nám v tomto příběhu nic
o tom, co už všechno podstoupila, co
všechno už měla za sebou. Jak se nejdříve vzpírala, prala se svou nemocí,
kolik nocí proplakala, jak se snažila,
jak hledala pomoc, jak v sobě živila
naději na možnost uzdravení nebo alespoň zlepšení svého stavu, naději, která s ubíhajícím časem pomalu skomírala - až zhasla docela. Měla své životní plány, chtěla mnoho věcí uskutečnit, někým být. To všechno je teď
v prachu. Nezáviděníhodná situace.
Bezvýchodná. Bezmocná.
Bůh mluví
Bůh promluvil už na začátku: „Buď
světlo!“ A bylo světlo. Mluvil k Mojžíšovi, Eliášovi, prorokům. Mluví i
k tobě a ke mně. Jeho hlas je však
"tichý a jemný" (1 Kr 19,12). Lze ho
lehko zaplašit, přehlušit, nepřipustit. Jít
si dál svou cestou (jako Jonáš). Někdy
pak přichází nemoc. Ťuká na dveře
naší nezranitelnosti a nesmrtelnosti.
Mluví: „Hej, člověče, kam pádíš?
Zastav se. Naslouchej.“ Akdyž ani pak
neslyšíme, mluví k nám rozbouřenými
vlnami našeho života, bouří, neklidem,
(jako k Jonášovi). Není to bouře určená k naší likvidaci, záhubě. Je to milostivé Boží volání sledující naše obrácení, naše procitnutí, naši proměnu.
Bod obratu
V jedné z knih Watschmana Nee, Božího svědka působícího v minulém
století v Číně, čteme příběh o topícím
se bratru. „Jednoho bratra chytla křeč

do nohy a začal se topit. Volal jsem na
jednoho z kamarádů, který byl ve vodě, aby mu pomohl. Ten si k mému
údivu volání nevšímal. Byl nedaleko
topícího se a vypadalo to, že svůj
nemilý úkol odkládá. Mezitím křik
tonoucího bratra slábl a jeho úsilí
ochabovalo. Teprve tehdy k němu můj
kamarád připlaval a oba se dostali
bezpečně na břeh. „Nikdy jsem neviděl křesťana, který by miloval svůj
život jako ty,“ řekl jsem mu. On však
rozuměl své věci lépe než já. „Kdybych mu přišel na pomoc dřív, byl by
se mne tak pevně chytil, že bychom
utonuli oba. Tonoucí člověk může být
zachráněn teprve tehdy, když už je
vyčerpán a přestane usilovat o svou
záchranu.“
Teprve, až se vzdáme své záchrany,
může nás Bůh vzít do svých rukou, do
své náruče. Čeká, až jsme na konci
svého úsilí a nemůžeme pro sebe nic
udělat. Snažíme-li se něco konat ve
vlastní síle, odmítáme tím ve skutečnosti Kristův kříž.
Sváteční den
Až sem se všechno zdá být v pořádku.
Žena je po 18 letech uzdravena, chválí Boha, lid žasne a raduje se. Jen vedoucí představitelé církve nejsou ani
trochu spokojeni. Oni přece znají Boží
příkaz obsažený v desateru: „Pomni,
abys den sváteční světil,“ a podle toho
Ježíš činí špatně, když v tento den
uzdravuje. Příkaz o svěcení sedmého
dne však nebyl dán proto, aby se
v (sobotu) neděli nic nedělalo, ale
proto, aby byl tento den posvěcen. Co
znamená posvětit? Už v době starozákonní se stávalo, že Bůh si někoho
vybral a ten byl veřejně pomazán olejem. Byl posvěcen. Stejným způsobem byla svěcena zvířata nebo věci –
ovce nebo chrámové zlato, ne proto,
aby z nich bylo vykořeněno něco zlého, ale proto, že byli odděleni, (patřili)
jedině Hospodinu. Vydat se Kristu,
(stát se křesťanem) znamená být zcela
jeho. Patřit jemu. Žít už ne pro sebe a
pro své. Oddělen pro Boha ve všední
den, stejně jako v den sváteční...

L 13,10-17
Neděle
Stav většiny lidí je však takový, že
během všedních dnů odejdou daleko
od myšlenky na to, že patří Bohu, že
mají svůj život i své tělo jen v pronájmu, že zde na světě jsou v jeho službách. Nebýt (pro začátek) neděle pojímané jako duchovní obnova, úplně by
na svůj vztah k Bohu zapomněli. Zabránit tomuto odcizení je účelem
tohoto příkazu. Nikdo by si neměl
myslet, že je se svým duchovním vývojem tak daleko, že se v neděli může
věnovat stejným záležitostem, kterým
se věnuje po celý týden. Má-li náboženský život zůstat živý, potřebuje
určitou pravidelnost (stejně jako např.
jídlo a pití) a tu, mimo jiné, zaručuje
též posvěcení svátečního dne, kdy
více než jindy hledám jeho blízkost,
jeho vůli.
Kdy nastane naše uzdravení?
Když Ježíš uviděl onu zkroucenou ženu, věřím, že v tom okamžiku poznal
celý její dosavadní život, všechno
zoufání i doufání jejího srdce, její
rezignaci na to, že je jí ještě pomoci. A
jak mu velela láska, obrátil se k ní a
řekl jí: „Jsi zproštěna od své nemoci.“
V celém příběhu se zdá, že jedná jedině Bůh. Byl tu však jeden krok, který
za člověka nikdo jiný udělat nemůže.
Žena v našem příběhu se musela nechat pozvat. Musela k Ježíši na jeho
zavolaní přijít. „Když ji Ježíš spatřil,
zavolal ji.“
Jiří Musil
skalice@ccshhk.cz

Můžeš se
radovat z toho,
že ti Bůh slíbil
odpuštění,
když se zítra
obrátíš,
ale zítřejší den
ti slíben není.
Aurelius Augustin
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MISTR JAN HUS A NĚMECKO–ČESKÝ DIALOG
Dokončení ze str. 1
moník z Karviné a Komorní sbor
Mistra Jakoubka ze Stříbra. Oba sbory
pak na úvod slavnostního otevření
Německo-českého centra setkávání
zazpívaly českou státní hymnu, reprodukovaně pak zazněla i německá státní hymna a hymna EU (Beethovenova
Óda na radost). Svou radost z právě
otvíraného Německo-českého centra
setkávání coby dalšího kroku k sjednocování Evropy vyjádřil ve slavnostním proslovu nejprve vrchní starosta
Kostnice pan Horst Frank. Centrum
by podle něj však nemělo být jen domem vzpomínek, ale mělo by se stát
místem budoucnosti, tj. domem pro
mladou generaci. Proto město Konstanz poskytuje v Palmovém domě
ubytování českým studentům, kteří na
stipendium v Kostnici studují. Radost
nad skutečnými kontakty, jejichž příkladem je právě i ubytování českých
studentů v domě Německo-českého
centra vyjádřil též generální konzul
ČR v Mnichově pan Karel Borůvka.
Předsedkyně Německo-české společnosti v Kostnici paní Veronika Müller
pak zdůraznila roli centra jako zprostředkovatele české kultury.
Před slavnostním přestřižením pásky
zaznělo v podání Komorního sboru
M. Jakoubka ze Stříbra Sanctus z Requiem Z. Lukáše a pak již si mohli přítomní Německo-české centrum setkávání prohlédnout. Jak příznačné, že
všichni vstupovali do domu po podlaze, na níž jsou graficky znázorněny
zastávky Jana Husa na jeho cestě do
Kostnice, a před očima rázem měli i
podobu Jana Husa a Jeronýma Pražského na velkých bílých plátěných
vlajkách umístěných na obou stranách
vstupního prostoru, přičemž o obou
mučednících si mohli návštěvníci číst
v materiálech připravených v české i
německé mutaci.
Jak můžeme ve zprávách z kostnické
radnice referujících o otevření centra
číst: „S otevřením Německo-českého
centra v Palmovém domě budou chrá-

ZAJÍMAVOSTI
V lutherském městě Eisenachu se
konaly ve dnech 17. a 18. srpna slavnosti, při kterých byly připomínány
dvě důležité osobnosti německých
dějin – Elisabeth von Thüringen a
Martin Luther. Byly připraveny čtyři
scény, účinkovalo 100 herců a rytířů
na koních.
V městečku Pegnitz poblíž Norimberka jsem objevila v evangelickém
kostele sv. Bartoloměje zajímavý
kříž s nápisem – biblickým citátem:
„Služte každý darem, který vám byl
svěřen“. Je vytvořen z velké řady
fotografií spolupracovníků náboženské obce, placených i dobrovolných
(zpěváci, sbor, služby...). Je jich
skoro 130! Náboženská obec má pět
tisíc členů, na bohoslužby jich chodí
asi 150, o svátcích kolem 700.
Jak je to s našimi počty a ochotou?
Víte, ve kterém kostele ležel slavný
J. W. Goethe celé hodiny na břiše a
proč? Bylo to v Pirně, městě na Labi,
mezi naší hranicí a Drážďany. Kostel
je evangelický, historický, nově
opravený a jmenuje se Marienkirche.
Opravdu stojí za to tento kostel navštívit.

něny a dále rozvíjeny myšlenky na
reformátora Mistra Jana Husa a na
hodnoty, které tvořily základ jeho
života a působení. V tomto smyslu by
se měl Palmový dům rozvíjet jako
centrum německo-českého setkávání
pro německo-české porozumění a ve
svých aktivitách by měl být připraven
na velké jubileum, které město může
za několik let slavit, totiž 600. výročí
Kostnického koncilu.“
Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra se
dostalo té cti, že byl ještě téhož dne
odpoledne přivítán v malebném domě
v historickém centru města v Husově
ulici dr. Libuší Rösch, vedoucí
Husova muzea v Kostnici, jež je ve
správě Husovy společnosti. Paní dr.
Rösch nejprve pohovořila o situaci
v církvi v době před konáním Kostnického koncilu, uvedla důvody k jeho svolání a hovořila o jeho průběhu
včetně role kauzy Jana Husa na tomto
koncilu. Kostnický koncil připomínají i pamětní desky zakomponované do
dlažby pěší zóny, po níž jsme se záhy
vydali, vedoucí k mnohametrové soše
tzv. Impérie na břehu Bodamského jezera, jež ve svých rukou drží – v jedné
papeže a v druhé krále a otáčejíc se
tak, kyne všem přijíždějícím lodím do
kostnického přístavu i návštěvníkům
budovy Koncilu. Po zajímavém výkladu jsme si prohlédli velmi zdařilou
česko-německou expozici Husova
muzea a svými podpisy a poděkováním stvrdili svou účast v pamětní
knize.
Večer nás čekala, tak jako již předešlého dne, v hotelu paní Müller, kde
jsme večeřeli, "cimbálka z Břeclavi",
jak se lidově Břeclavská cimbálová
muzika nazývá, která nepřeberným
množstvím moravských a českých
lidových a nakonec i dalších písniček
zahřála u srdce snad všechny přítomné. Ke zpěvu se mnozí přidávali, a to
i z řad v Kostnici již dlouho žijících
Čechů (jeden z nich si dokonce sedl
snad po dvaceti letech na chvíli za
cimbál, aby nás všechny udivil, že hra

Z

na cimbál se nezapomíná, prý je to, jako když se naučíte jednou na kole).
Nedělní ráno jsme s Komorním sborem Mistra Jakoubka ze Stříbra zazpívali při bohoslužbách v kostele Maria
Hilfe, který jsme si vyhlédli již minulý rok, kdy jsme byli uchváceni jeho
akustikou a neobvyklým architektonickým řešením interiéru zasazeného
v obvodu šestiúhelníku, jehož zdi částečně propouštěly světlo speciálními
póry, a zvláště nádhernou skleněnou
mozaikou po obvodu celého kostela,
pod jehož stropem se rozpínaly obrovské dřevěné paprsky, pod nimiž se
jakoby ve vzduchu vznášela dřevěná
socha Krista. Kamenný oltář a kazatelna pak umocňovaly celkový dojem
věřících sedících v dlouhých lavicích
svažujících se do středu kostela ze tří
stran šestiúhelníku. Překvapeni skutečně hojnou účastí na bohoslužbách
jsme zpívali z kúru umístěného na
boku ve značné výši ve tvaru nepravidelného rozevřeného písmene V. Kánon před kostelem a závěrečný spirituál "Až se v ráji sejdem’", který jsme
museli opakovat, vykouzlil široký
úsměv na tvářích rozzářených návštěvníků bohoslužeb, kteří nás následně obdarovali dlouhým potleskem.
Závěrečná procházka kolem Bodamského jezera před odjezdem a poté
poslední pohled z trajektu na vzdalující se Kostnici (dodám ještě, že na
cestě do Kostnice jsme míjeli trajekt
s názvem "Tábor") nechával doznít
množství zážitků vměstnaných do
dvou dnů a nocí, které jsme v Kostnici
prožili. Dej Bůh, aby i nadále byl
odkaz Mistra Jana Husa v tomto
městě připomínán, ve městě, kde se
nyní zrodila touha po smíření mezi
dvěma národy, Čechy a Němci, právě
ve spojení s odkazem kostnických
mučedníků, a abychom i my zde v Čechách a v naší církvi dokázali z tohoto počinu čerpat a zároveň k němu i
přispívat.
Hana Tonzarová

NĚMECKA

Obyvatelé Pirny byli bohatí měšťané,
kteří bohatli z obchodu, lodní přepravy a především prodejem kvalitního
pískovce, kterého je v okolí (Saské
Švýcarsko) velké množství a který
byl velmi žádaný. Výzdoba kostela je
opravdu úžasná, zejména vznosné
žebroví gotické klenby, nádherně
pomalované biblickými a dalšími
motivy.
Goethe ležel na břiše u křtitelnice.
Měl co obdivovat. U kořene tohoto
kamenného skvostu jsou vytesány
kolem dokola postavičky dětí v různých pozicích. Představují život středověkého dítěte (26 figurek velkých
20-25 cm): od probuzení přes hraní s
pejskem, praní se, učení, sdílení se o
jídlo z jedné mísy, modlení, až po
uložení ke spaní.
Pirnenští občané byli bohatí a na své
bohatství pyšní. Není divu, že na
vrcholu jejich oltáře nebyl vzkříšený
Kristus, jak by se slušelo, ale znak
města. To bylo později napraveno
alespoň zmínkou o Kristově nanebevstoupení: nad znakem města najdete
obláček, z něhož čouhá (Kristovo)
chodidlo.

Město samo o sobě je velmi zajímavé, s mnoha dalšímu památkami. Je
zde i dvojjazyčné (německo-české)
gymnasium. V informační kanceláři
dostanete brožurku s dalšími tipy
v dobré češtině. Protože měl k městu
svůj vztah i známý malíř italského
původu Canaletto, který maloval pro
saské kurfiřty a užíval pro malbu
s perspektivou technickou pomůcku
"cameru obscuru", můžete se s tímto
zařízením v infu seznámit. Město má
ve znaku strom s hruškami, které
však prý jméno městu nedaly (BirnePirna). Název pochází z lužické srbštiny, ze slov "na pernem" -"na tvrdém" (pískovci).
Každý rok je ve městě městská slavnost (třetí víkend v červnu). Přijeli
jsme krátce poté. Ve městě byla
mnohá přízemní okna pomalována
známými i méně známými citáty,
např. „Byl jsem k tobě tvrdý, protože
ty jsi byla ke mně tvrdá. Oko za oko,
zub za zub. Lepší by bylo pohled za
pohled, polibek za polibek, bez
konce, navždy. (Hans Kruppa).“
Alena Naimanová

Socha Jana Roháče z Dubé od Aloise Sopra z roku 1960 byla původně na
Staroměstském náměstí v Praze - od r. 1966 je u letohrádku Hvězda

Pozdrav ze Železné Rudy
Železnorudské setkání loutek a hudby přilákalo do místního zámečku
kupu dětí. Jedna dívenka se však rozhodla, že se namísto programu
vydá na průzkum nejbližšího okolí a zcela nenápadně se ztratila
z dohledu své tetičky. Asi dvě stě metrů od zámečku však malá cestovatelka zjistila, že už asi nikdy netrefí zpátky, a dala se do tak pronikavého naříkání a pláče, že zburcovala celou ulici. Dva starší turisté,
kteří se jí chtěli ujmout, nezískali její důvěru. Řev jenom zesílil.
Naštěstí z nedaleké služebny vyběhli dva strážníci a vše se v dobré
obrátilo. Bohudík.
Podávám tuto zprávu s velikým uspokojením, neboť v té záplavě stížností na městskou i státní policii je dobré občas napsat i něco pozitivního, už kvůli sobě samým, abychom se necítili v té životní džungli tak
docela ztraceni.
Zdravím srdečně čtenáře tentokrát z Železné Rudy, z rekreačního
zařízení naší církve, které se jmenuje Domov Husita. Myslím, že ten
název byl vybrán správně. Člověk se tu cítí jako doma. K dispozici je
nejen sporák, lednička i varná konvice, ale i cedník, kvedlačka, struhadlo, ba i televize. Skoro vše, na co si vzpomenete. Pokud se vám ale
nechce vařit, je kolem hospod a hospůdek, jak je komu libo.
Šumava kolem je zelená a svěží a nějaký ten hříbek se také najde. Na
louce lze pozorovat stáda pasoucích se koz a všude je klid a ticho, přerušované jen vrabčím cvrlikáním. Pokud vám nohy nebo srdíčko
neslouží, je možno sedět v závětří u krbu za chalupou a jen tiše vnímat
tu rajskou pohodu.
Vyzvídám na rodince, která přišla na chvíli posedět se mnou, zda jsou
členy naší církve. Nikoliv. Našli si nás na internetu a jsou náramně
spokojení. O takové dovolené se jim ani nesnilo. A tak mi to přišlo trochu líto. Před svým odjezdem jsem totiž zjistila, že řada našich členů,
ba i z řad členů rad starších, nemá o existenci církevních rekreačních
zařízení ani tušení. Je to hanba a zlobí mne to. Chce to větší informovanost a propagaci. Snažím se to napravit aspoň tímto článkem. Až si
tedy budete chtít někam vyjet, podívejte se napřed do kalendáře
Blahoslav, kde naleznete informace třeba toho druhu, že Domov
Husita spravuje sestra Mgr. Lenka Palčovičová, FÚ Klatovy, tel. 376
311 134.
V Železné Rudě se vám jistě bude líbit a pokud zatoužíte po tom podívat se kousek za hranice, vaše přání vám splní místní dopravní kancelář, která pravidelně každý týden pořádá výlety do Ga-Pa a také do
Berchtesgádenských Alp (650 Kč). Také se můžete svézt líbezným vláčkem, který pilně vozí z nově opravených stanic německé a české turisty sem a tam. Vlakové spojení do Plzně není bohužel nejlepší vzhledem
k častým výlukám, neboť na trati probíhá rekonstrukce. Je tedy lepší
volit autobusové spojení.
Pokud se tedy rozhodnete strávit pár dnů v Železné Rudě, mám pro
vás ještě jednu dobrou zprávu. Dovolená je zde cenově velmi přijatelná, zvláště pro členy naší církve, kteří mají slevu.
Jindřiška Kubáčová
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ZPRÁVY
Přednáška v Táboře
Náboženská obec Tábor vás srdečně
zve na přednášku historika bratra
Vladimíra Valíčka: Mistr František
Bílek a bratr Jan Žižka, která se uskuteční v neděli 16. září v 15 h ve Sboru
Božích bojovníků, Farského 1960/7,
Tábor. O hudební doprovod se postarají manželé Eva a Dalibor Matoškovi. Na přednášku bude navazovat
od 16 h ekumenická pobožnost v rámci Táborských slavností.
(eč)

Pozvánka na výstavu
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a Muzeem
Mladoboleslavska si vás dovolují pozvat na výstavu Jednota bratrská a J.
A. Komenský: Význam Jednoty pro
českou vzdělanost. 1457 – 2007.
Výstava byla zahájena 27. července
ve Valdštejnské 20, Praha 1 – Malá
Strana a potrvá do 30. září. Otevřena
je denně kromě pondělí.
(af)

Dobrá zpráva 2007
Již po řadu let pořádají náboženské
obce v Ostravě-Radvanicích a ve
Frýdku-Místku letní tábory nesoucí
název "Dobrá zpráva".
Ten letošní se konal v hotelu Bumbálka na česko-slovenských hranicích
ve dnech 21. – 31. července.
Okolní příroda nás nenechávala
v klidu, a tak i díky počasí, které nám
víc než přálo, jsme většinu času prožívali venku.
Hráli jsme různé hry – kromě míčových například i hru na pomocníka,
při níž si děti vyzkoušely, jaké to je,
když je někdo nevidomý či ochrnutý a
potřebuje pomoc svého okolí.
Chodili jsme na výlety např. na Masarykovu chatu či rozhlednu Sůkenická, ale největší radost asi všem působily návštěvy přehrady či krytého
bazénu v hotelu Kahan na Horní
Bečvě. Tam jsme si všichni dosyta
užili sluníčka a společného vodního
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dovádění. Nechyběla ani stezka odvahy trochu jinak, doprovázená noční
procházkou, a samozřejmě diskotéky,
při jejichž pořádání jsme tanečně strhli nejen skvělý personál hotelu, ale
také hosty, kteří se k našemu dovádění přidali.
Po celý tábor děti sbíraly tzv. bobříky
– např. jídla, zpěvu, vodních her, sportu a podobně. Na konci si pak odnesly
odměny, které si vysloužily.
Bylo to nádherných deset dní, které
utekly neuvěřitelně rychle a my se
museli rozejít. Při loučení nechyběly
slzy a sliby, že se všichni chceme co
nejdříve vidět. Stejně jako loni se i letos navázala nová přátelství a pokud
hledáte místo pro klidné, nezapomenutelné prožití svých volných dnů,
pak neváhejte a do hotelu Bumbálka
se vydejte. Najdete tam vstřícné lidičky, kteří se vám budou snažit vyplnit
každé přání. My účastníci "Dobré
zprávy 2007" jim za všechno děkujeme a voláme "ahoj příště".
Šárka Jurinová

Ředitel hospice
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
budoucího ředitele.
Náplň práce:
Spuštění provozu nově otevíraného
hospice, řízení hospice po stránce provozní, ekonomické, lékařské a personální, zajištění financování hospice.
Požadavky:
Zkušenosti s financováním neziskových organizací, ekonomické a právní
povědomí, znalost grantové problematiky, zkušenosti s řízením kolektivu, samostatný a tvůrčí přístup k novým problémům, schopnost řešit krizové situace, trestní bezúhonnost.
Zkušenosti s lékařským prostředím
vítány.
Předpokládaný nástup: leden 2008.
Strukturovaný životopis + motivační
dopis zašlete, prosím, písemně na
adresu: Mobilní hospic Dobrého Pastýře, ul. Jana Nohy 1352, Benešov u
Prahy, 256 01, nebo mailem na adresu: hospic@centrum-cercany.cz.
Uzávěrka nabídek: 15. října.
(ik)

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
UZDRAVENÍ V SOBOTU
Dnes se nám, děti, opět přeházely jednotlivé věty příběhu. Pomozte je,
prosím, správně seřadit a za odměnu se dozvíte tajenku!
1. Byla tam žena, která byla stižena
nemocí už osmnáct let: byla úplně
sehnutá a nemohla se vůbec napřímit.
(S)
2. Avšak představený synagógy,
pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje
v sobotu, řekl zástupu: (Á)
3. „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás
v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet?“ (L)
4. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a
řekl: (M)
5. „Je šest dní, kdy se má pracovat;
v těch tedy přicházejte, abyste byli

uzdravováni, a ne v den sobotní.“ (C)
6. Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se
radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. (T)
7. V sobotu učil v jedné synagóze. (O)
8. Na to Pán odpověděl: (T)
9. „A tato žena, dcera Abrahamova,
kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena
z těchto pout v den sobotní?“ (E)
10. „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“
a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. (N)

(Řešení z minulého čísla: Umět posoudit, co je správné)
Jana Krajčiříková
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Tip na výlet
Rok 2007 je nejen pro Německo
rokem Elisabeth von Thüringen, sv.
Alžběty Duryňské. Připomíná život
a dílo této kněžny, maďarské princezny, která ve svých čtyřech letech
byla přivezena na duryňský knížecí
dvůr, aby byla vychována a dána za
manželku Lugwigu IV. Už jako mlé dítě projevovala hlubokou zbožnost. Chtěla se co nejvíce přiblížit
Kristu ve sklonění k chudým, nemocným a opovrhovaným. Svému
milovanému manželovi porodila tři
děti. On ji podporoval v její charitativní činnosti a za hladomoru dovolil otevřít prostory na hradě Wartburgu pro potřebné. Když v roce
1227 Ludwig zemřel na křížové výpravě do Svaté země,z tratila teprve
dvacetiletá vdova svého ochránce.
Z dědictví po něm založila v příštím
roce v Marburgu nemocnici a pracovala tam jako ošetřovatelka. Tělesně a psychicky vyčerpaná zemřela ve svých 24 letech. Bývá zobrazena s košíkem chleba a kyticí růží.
Ve dnech 7. července až 19. listopadu se koná na Wartburgu 3. zemská
duryňská výstava, zaměřená k této
fascinující osobnosti 13. století.
Jsou vystaveny jedinečné kousky
z jejího osobního a rodinného
majetku, včetně 450 kusů výpůjček
z celé Evropy.
(nai)

Slavný den v Radonicích
Radonice nad Ohří – dnes nevýznamná obec se 145 obyvateli, spravovaná
mnohá staletí řádem premonstrátů ze
Strahova, kteří zde svým nákladem na
místě románské svatyně v roce 1907
vystavěli chrám Povýšení sv. Kříže.
Po likvidaci řádů komunistickým režimem a vystěhováním posledního
zdejšího kněze v roce 1963 dochází
k postupné devastaci kostela.
Od roku 2002 zde slouží naše církev
pravidelně bohoslužby a také jubileum připomeneme ve vlastní režii, neboť majitel (od roku 2004 Arcibiskupství pražské) nejeví o farnost zájem.
Dne 15. září od 10.30 h bude bohoslužbami zahájen slavný den. Přijede
mezi nás bratr emeritní patriarcha Josef Špak, aby ve svátostném společenství Hospodinu poděkoval a také vyprosil požehnání pro tento kraj, ležící
v duchovním úhoru. Po občerstvení
přivítáme několik pěveckých sborů
z okolí.
Všichni, kteří mají nějaký vztah k tomuto místu a chtějí s námi vzpomenout 11. výročí vysvěcení kostela,
jsou srdečně zváni.
Ivo Šimůnek

Objednávejte kalendář!
Připomínáme všem, kteří si dosud
neobjednali kalendář Blahoslav na
rok 2008, že tak mohou učinit nejpozději do 15. září!
Objednávky přijímá prodejna Blahoslav, Wuchterlova 5, Praha 6Dejvice, PSČ 166 26.
Kalendář lze objednat rovněž telefonicky na čísle: 220 398 117, mobil:
724 141 284 nebo mailem na adrese
prodejna.blahoslav@ccsh.cz
(red)

KALENDARIUM - ZÁŘÍ
4. 9. 1942 - V Praze byl popraven Matěj Pavlík - pozdější biskup Gorazd
(* 26. 5. 1879 v Hrubé Vrbce u Hodonína) - pravoslavný duchovní. Římskokatolický kněz Matěj Pavlík se po vzniku Československa účastnil reformního
hnutí katolického duchovenstva a byl spoluzakladatelem a biskupem Církve
československé, v níž vedl boj se směrem dr. Karla Farského. V roce 1924 přijal od srbského pravoslavného patriarchy biskupské svěcení a pod přijatým
jménem Gorazd organizoval v ČSR pravoslavnou církev. V kryptě chrámu sv.
Cyrila a Metoděje v Praze skrýval po atentátu na R. Heydricha československé
parašutisty. Ve veřejném přelíčení byl odsouzen k smrti a popraven.
5. 9. 1942 - Zemřel ve Voznici u Dobříše František Roith (* 16. 7. 1876 v Praze) - architekt. Po studiích na německé technice v Praze u Josefa Zítka se stal
žákem Otto Wagnera na vídeňské akademii. Zprvu navrhoval obytné vily (Černošice, Ústí nad Orlicí, Ořechovka) a spolupracoval na technických stavbách
(sklopný jez a most u Mělníka, 1910). Po 1. světové válce se stal představitelem oficiální pražské architektury v monumentálně akademickém duchu. Navrhl budovu ministerstva financí (1926-34) v Letenské ulici na Malé Straně,
budovu šekového úřadu na Václavském náměstí (1924-31), ministerstvo zemědělství na Těšnově (1925 až 1932), Městskou knihovnu na Mariánském náměstí (v interiéru se objevují prvky art deco, 1924-28), Živnobanku na náměstí
Republiky (1928-38). Charakteristický pro tyto stavby je jednoduchý, objemově plný rozvrh, používání obkladů a členění pilastry. Roith je rovněž autorem
Domu ředitelství pošt a telegrafů v Brně a Městské spořitelny v Pardubicích.
6. 9. 1092 - Zemřel v Praze Konrád I. Brněnský - kníže z rodu Přemyslovců.
Prostřední syn knížete Břetislava I. se stal ještě za panování otce - proslulého
českého Achillea - údělným knížetem na Moravě (1054). Jeho bratr Spytihněv
II. ho však ihned po svém nástupu na trůn (o rok později) údělu zbavil a přivedl do Prahy, kde mu svěřil dvorský úřad, aby ho měl pod dozorem. Teprve po
nástupu dalšího z bratrů - Vratislava II. - získal znovu roku 1061 úděl na Moravě: znojemský a spolu s ním i brněnský (odtud jeho přízvisko). Tady vládl, většinou ve shodě s pražským knížetem, plných 31 let. Když však po smrti dalšího bratra Oty získal i úděl olomoucký a tak vlastně ovládl roku 1087 celou
Moravu, zdálo se to Vratislavu II. příliš nebezpečné. Roku 1090 pražský kníže
tedy proti Konrádovi vytáhl do války a po dobytí Olomouce ho oblehl v Brně.
Konráda zachránil jen rozkol, ke kterému došlo mezi Vratislavem II. a jeho
synem Břetislavem (II.). V této situaci se podařilo Konrádově ženě zprostředkovat mír, když slíbila králi Vratislavovi II. poslušnost a zároveň mu připomněla, že zem, kterou plení, ne jejich, ale "jeho vlastní jest". Vratislav II. potom
prohlásil dokonce Konráda za svého nástupce na pražském trůnu a ten ho na
oplátku smířil s rozvaděným synem Břetislavem (II.). Když v lednu 1092 Vratislav zahynul, stal se Konrád skutečně novým vládcem přemyslovského panství, ale - jak praví Palacký - "nemáme co více vypravovat, an již v osmém
měsíci po nastoupení vlády umřel". Na knížecí stolec pak nastoupil Břetislav II.
6. 9. 1437 - Byl dobyt hrad Sion a Jan Roháč (prohlášený za zemského škůdce) byl zajat a po mučení 9. září 1437 popraven - viz i str. 1.
9. 9. 1912 - Zemřel v Domažlicích Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil
Frída (* 17. 2. 1853 v Lounech) - básník, dramatik, prozaik a překladatel, který
vytvořil dílo svým rozsahem zcela ojedinělé - za svého života vydal 270 knih.
Převážně psal poezii, která mu vydobyla i vůdčí postavení mezi básníky lumírovské školy a v celé české poezii 19. století. Do literatury vstoupil již za studií
na gymnáziu v Klatovech. Po maturitě začal studovat bohosloví, ale už po roce
přestoupil na pražskou filosofickou fakultu, kde se mj. věnoval románským
jazykům. Následoval roční pobyt v Itálii a po návratu místo tajemníka na české
technice, pak v České akademii pro vědy, slovesnost a umění a nakonec profesura všeobecné literatury na pražské universitě. Od počátku literární tvorby byl
Vrchlický veden snahou povznést českou poezii na úroveň evropské. Proto mu
byl vytýkán kosmopolitismus a nezájem o národní látky, ale kolem roku 1880
boje utichly a básník - zahrnovaný poctami doma i v zahraničí - se stal uznávanou vůdčí osobností české poezie (mj. sbírky Eklogy a písně, Okna v bouři,
Zlomky epopeje). Je pak paradoxem, že méně významná část Vrchlického díla,
dramatická tvorba, je dnes známější: Noc na Karlštejně a trilogie Námluvy
Pelopovy, Smír Tantalův a Smrt Hippodamie - melodram s hudbou Z. Fibicha.
Tvorbě prozaické se věnoval bez většího úspěchu, ale neobyčejně rozsáhlé a
dodnes cenné jsou Vrchlického překlady. Překládal prózu i poezii ze všech
hlavních světových jazyků a zásadně tak rozšířil rozhled českých čtenářů po světové literatuře. Roku 1901 byl jmenován do panské sněmovny, ale za celou dobu
svého působení tu pronesl jedinou řeč - a to roku 1906, kdy podporoval přijetí
všeobecného a rovného hlasovacího práva. Roku 1908 ho postihla uprostřed
tvůrčí práce mozková mrtvice. Sklonek svého života prožil tento "velebný
kmet", jak byl v necelých 60 letech oslovován, v Domažlicích, kde také zemřel.
9. 9. 1892 - Narodil se v Libčanech u Hradce Králové Vojtěch Sedláček (+ 3. 2.
1973 v Praze) - malíř, grafik a ilustrátor, který dosáhl nejvýraznějších úspěchů
ve 30. letech (čestné uznání v Paříži, 1937; ceny v soutěži o Nejkrásnější knihu,
1938 a 1939).
10. 9. 1947 - Třem ministrům vlády (P. Zenklovi, P. Drtinovi a J. Masarykovi)
byla zaslána poštou krabička s náloží tritolu (nitky "spiknutí" vedly na krajský
sekretariát KSČ v Olomouci). Krabičky vyrobil stolař J. Kopka z Krčmaně.
Tzv. krčmaňský (krabičkový) případ se přenesl na půdu parlamentu i do vlády
a stal se předehrou únorových událostí.
(red)
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