Husovské slavnosti 2015 a Rok Mistra Jana Husa 2015
V Praze 24. listopadu 2014
Vážené sestry, vážení bratři,
Dne 7. 12. otevře bratr patriarcha ThDr.Tomáš Butta a synodní senior Mgr. Joel Ruml
slavnostně při adventním koncertu v kostele Martina ve zdi od 15.00 h. ROK MISTRA JANA
HUSA 2015, který vyvrcholí Husovskými slavnostmi 2015 v Praze.
Děkujeme, že v náboženských obcích plánujete připomenout 600. výročí M. J. Husa. Prosíme,
abyste pořádali akce ve spolupráci s místním sborem Českobratrské církve evangelické, s níž
CČSH podepsala Dohodu o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa na úrovni celku církve,
diecézí a seniorátů a náboženských obcí a sborů. Prosíme, abyste používali pro propagační
materiály logo Roku Mistra Jana Husa 2015, které je příbuzné s logem Husovských slavností
2015 vyhrazeným jen pro ústřední slavnosti 5. - 6. 7. 2015 v Praze. (Loga budou představena
na tiskové konferenci 3. 12. 2014 v Praze a následně Vám bude logo též zasláno.)
Prosíme, abyste o Vámi připravovaných akcích informovali diecézní koordinátory, abychom
mohli i Vámi pořádanou akci zařadit do kalendária v rámci Roku Mistra Jana Husa 2015.
Anebo nám o ní napište přímo na info@hus2015.cz .
Je – li to možné, plánujte prosím akce na jiná data, než je vyhlášen termín HUSOVSKÝCH
SLAVNOSTÍ 2015, které se uskuteční 5. - 6. 7. V Praze. Rádi bychom vás totiž pozvali
k účasti na nich s vaší náboženskou obcí.
Zveme též k POUTI KOSTNICE - PRAHA 2015 (s možno zastávkou na Krakovci při
zpáteční cestě) 3.- 6. 7. 2015. (3. 7. odjezd do Kostnice, 4. 7. pobyt v Kostnici, 5. 7. ráno
odjezd z Kostnice do Prahy - účast na Husovských slavnostech 2015)
Z důvodu nutnosti zajištění možnosti přespání v Kostnici i v Praze pokud možno do konce
tohoto roku, si Vás dovolujeme prosit o distribuci přiloženého formuláře všem členům vaší
n.o. s žádostí o rozšíření i v jejich rodinách a mezi přáteli.
Prosíme o zaslání vyplněných formulářů zpět do 10. prosince 2014 na adresu: ÚÚR CČSH,
OVV, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, popř. nascanovaný, či vyplněný elektronicky
prostřednictvím e-mailu na adresu: info@hus2015.cz
Velice Vám děkujeme.
S přáním požehnaného Roku Mistra Jana Husa 2015 s jeho živým odkazem
Za Komisi CČSH pro 600. výročí M. J. Husa
Hana Tonzarová
předs. komise
Přílohy: Stručný program Husovských slavností 2015 a formulář k vyplnění o předpokládané
účasti a požadavcích ubytování.

POUŤ KOSTNICE – PRAHA 2015 (3. – 6. 7. 2015)
Zúčastním se POUTI KOSTNICE – PRAHA 2015 ve dnech 3. – 6. 7. 2015 ANO – NE
Chci zajistit ubytování v Kostnici 4. – 5. 7. 2015 ANO –NE
Mám zájem o ubytování v hotelu, či penzionu (dvojlůžkový pokoj – cena za osobu cca 50 - 70
Euro) ANO - NE
Mám zájem o ubytování v hotelu či penzionu (jednolůžkový pokoj - cena za osobu cca 80 110 Euro)
Mám zájem o ubytování v ubytovně (vícelůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbě –
cena za osobu cca 25 - 35 Euro) ANO - NE
Mám zájem o ubytování v kempu (6, 50 Euro 1 dospělý + 2 Eura Kurtaxa (od 16 let), 2, 80
Euro 1 dítě 4 – 15 let, stan 1 – 2 osoby 5,30 Euro, rodinný stan 7,30 Euro, parkování před
areálem 2,80 Euro) ANO -NE
Mám zájem o ubytování v tělocvičně (cca 10 Euro) ANO - NE
Mám zájem o ubytování v rodině ANO – NE
------------------------------------------------------Chci zajistit dopravu autobusem do Kostnice (odjezd do Kost.3.7., příjezd 5.7. do Prahy ) ANO – NE
Preferované místo odjezdu (prosím zaškrtněte): Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc
Jiné Vámi preferované místo (prosím, uveďte). ………………………………………………..
Mám zájem jet autobusem, který na zpáteční cestě bude mít 5.7. zastávku na Krakovci ANO - NE
HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015 (5. – 6. 7. 2015)
Zúčastním se Husovských slavností 2015 5. - 6. 7. 2015 v Praze ANO – NE
Chci zajisti ubytování v Praze z 5. 7. na 6. 7. 2015 ANO – NE
Chci zajistit ubytování v Praze z 6. 7. – 7. 7. 2015 ANO - NE
Mám zájem o ubytování v hotelu (za cca 1000 - 1500 Kč za 1 noc)
Mám zájem o ubytování ve dvoulůžkových pokojích na studentských kolejích s vlastním
sociálním zařízením (za cca 350 Kč za 1 noc) ANO - NE
Mám zájem o ubytování ve dvou a vícelůžkových pokojích na studentských kolejích se
sociálním zařízením na chodbách (za cca 250 Kč za 1 noc) ANO – NE
Mám zájem o ubytování v campu Džbán (za 165 Kč za 1 noc + 150 stan +125 auto 1 Kurtaxa
15 Kč, dítě 4 – 17 let 100 Kč) ANO - NE
Mám zájem o ubytování v tělocvičně ZŠ (za cca 100 Kč za 1 noc) ANO – NE
VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE PROSÍM DO 10. 12. 2014 NA info@hus2015.cz,
anebo na adresu ÚÚR CČSH, OVV, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6. DĚKUJEME!
……………………………… ………………………………. E-mail:……………..........
Jméno a příjmení
náboženská obec/město,obec Mobil:……………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………

HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015

Přijeďte do Prahy 5.- 6. července 2015, kdy si budeme připomínat 600. výročí Mistra Jana
Husa. Tento kněz, kazatel a mučedník upálený 6. 7. 1415 v Kostnici zažehl oheň reformace
v 15. stol. a i dnes je jeho odkaz inspirující. V centru Prahy proto budou připraveny programy
pro církevní i širokou veřejnost: bohoslužby, poutnický program, koncerty nejrůznějších
žánrů, přednášky, středověké tržiště, ohňové show a mnohé další.
Staroměstské náměstí
Multižánrový program v centru Prahy
• slavnostní zahájení 5. 7. a 6. 7. 2015
• Moravská filharmonie
• Ústřední armádní hudba
• Strakoničtí dudáci
• koncerty populární hudby
• americké i české spirituály
• husitské chorály, pěvecké sbory, mezinárodní sbor M. J. Hus
• ohňová show
• poprockové Oratorium Mistr Jan Hus od R. Pachmana
• rozhovory s hosty
• ekumenické bohoslužby
• benefice
Ovocný trh
Středověké tržiště
• atmosféra středověkého trhu v centru Prahy
• ukázka tradičních řemesel, ochutnávka středověkých pokrmů a atmosféra Husovy doby
• program s možností aktivní účasti pro rodiny s dětmi – hry a soutěžě
Betlémská kaple
Duchovní programy
• hudebně - literární odpoledne 5.7.
• tradiční bohoslužby 6.7.
Obecní dům
Slavnostní zakončení Husovských slavností 2015
• premiéra díla Jaroslava Krčka v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy
• představení zlaté mince vydané Českou národní bankou k 600. výročí M.J.Husa
Poutnický program v kostelích
Putování po pražských kostelích spojených s českou reformací
• poutnické karty, poutnické listy v různých jazycích
• výstava: osobnost, dílo a odkaz Mistra Jana Husa
• Martin Ve Zdi: čtení Husových textů
• chrám sv. Mikuláše: diskuse s husitology, historiky a dalšími hosty
• kostel u Salvátora: klasické oratorium J. Löweho
Komentované prohlídky husitskou Prahou a husitskými Čechami
Po stopách Mistra Jana Husa
• Hus a husitská Praha
• fakultativní výlety na místa spojená s Mistrem Janem Husem a českou reformací
Vstupné na Husovské slavnosti 2015 volné.

