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PUTOVÁNÍ ZEMÍ ZAMYŠLENOU
Milí čtenáři, ráda bych se s vámi podělila o krásné zážitky z pobytu v jižních Čechách.
Již osmý ročník "Putování s oslem"
se opravdu vydařil. Po dobrých zkušenostech z předchozích let jsem se
i letos vydala na "svou" zářijovou
dovolenou.
Tentokrát jsem nejela sama, neboť
členem týmu se stal i náš havlíčkobrodský pastorační asistent Petr
Cicálek.
Pořadatelem akce jako každoročně
byl Domeček – diakonické středisko naší církve. Zájem byl letos tak
velký, že pořadatelům dalo dost
přemýšlení a námahy, aby vše dobře
sladili a nikdo nemusel být odmítnut. Nakonec nás přijelo patnáct lidiček s handicapem a třináct osobních asistentů plus paní kuchařka.
Díky lidem s dobrým srdcem ochotným pomoci všude tam, kde je třeba, bylo vše včas a dobře zajištěno.
Naším přechodným domovem se
stal bezbariérový penzion "Vyhlídka" v malebné jihočeské vesnici Lutová. Sešla se báječná parta lidí.
Mnozí jsme se již znali z předchozích pobytů a těšili jsme se na sebe.
S nově příchozími jsme se rychle
spřátelili, takže se vytvořila rodinná
atmosféra.
Každý den jsme podnikali výlety do
okolí, obdivovali krásu přírody a
povídali jsme si. Ani zpěv při našich
výpravách nechyběl. Počasí bylo
jako na objednávku. Pravé babí léto.

O každém dnu by se dalo vyprávět.
Však to máme zachycené v táborové kronice nazvané "Putování
s oslem". Z kroniky jsme vždy
večer četli čerstvě zapsané události
a dojmy z právě končícího dne. Následovalo ještě zamyšlení, četba,
povídání a zpěv.
Ráda bych se s vámi podělila o svůj
zážitek z jedné vycházky. Dopoledne jako každý den jsme se vydali na túru. Projíždíme lesem po
cestách vyznačených pro cyklisty.
Já se raduji z toho, že mohu být zase
v lese. Není to pro mne samozřejmostí. Vsakuji do sebe všechny vůně. Uvědomuji si to nádherné
zvláštní světlo, které je jen v lese.
Sluneční paprsky, které se prodraly
až ke mně, mě hladí po tváři. Povídáme si s Káťou, která se statečně
chopila mého vozíku.
Mluvíme spolu o všem možném. O
sobě navzájem a také o krásné přírodě, které jsme součástí. Sláva! Zase jedna spřízněná duše, která svět
kolem sebe vnímá podobně jako já.
Krásně jsme si "notovaly". Nic nám
nechybí ke štěstí. Jen tak náhodou
ze mě vypadne povzdech: „Škoda,
že se té krásy kolem nemůžu dotknout,“
Za chvíli jsem zpozorovala, že jsme
zvolnily tempo. Nastalo pro mne
něco zvláštního, krásného a neopakovatelného. Potkáváme po cestě
nádherně vybarvené listí, různé
druhy vysokých trav, kapradí a záři-

vé jeřabiny. Vozík se pozvolna mění
v nádherně zdobený "trůn" a na něm
sedí "lesní královna" a objíždí své
království. Touha dotýkat se té krásy kolem sebe se mi splnila díky
Kátě, která se dívala mýma okouzlenýma očima. Byly jsme šťastné.
Ještě jeden pohled jsem velmi silně
vnímala. Uvědomovala jsem si, že
tu krásu, které jsem se dotýkala, někdo stvořil – můj Pán Bůh. Bůh,
Stvořitel nebe a země.
Krásnou lesní kytici vytvořenou
z toho, co jsme potkaly na cestě,
dostala naše šikovná kuchařka
Maruška. Velmi dobře se starala,
aby si také naše žaludky přišly na
své.
Snažila jsem se popsat vám jen
malý střípek mozaiky krásných zážitků, které jsme mohli prožít.
Upřímně děkuji všem, kteří nám
umožnili prožít tak krásný týden.

Modlitba za vlast k 28. říjnu
Pane Bože, který vládneš nad celým světem, národy a
dějinami.
Modlíme se za svou vlast, v níž se střídal čas bojů a
pokoje, čas útisku a svobody, čas bolesti i radosti.
Děkujeme ti za přírodní krásy této naší země a za
bohatství, které vytvářely a nám předaly minulé
generace.
Děkujeme ti za všechny, kteří šířili hodnoty pravého
lidství, které nám dáváš v plnosti poznávat ve svém
Synu a našem prvorozeném bratru Ježíši Kristu.
Děkujeme ti za svůj novodobý stát, v jehož čele stál
první prezident T. G. Masaryk.
Modlíme se za současného pana prezidenta a všechny, kterým je dočasně svěřována správa této země.
Dej, aby tuto službu konali moudře, poctivě a odpovědně.
Dej, ať národy a lidé v Evropě i na celém světě mohou
žít spolu v porozumění a míru.
Kéž je na zemi známa tvá cesta, Bože, a mezi všemi
národy tvá spása.
Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a
síla Bohu našemu na věky věků. Amen.
Tomáš Butta

Eva Zvolánková

JE DŮLEŽITÉ VYTVÁŘET PROSTOR PRO DIALOG

Autorka článku sestra Eva Zvolánková z náboženské obce Havlíčkův Brod

Dvě skupiny lidí, jedni o druhých
mají předsudky a nedůvěřují si navzájem. Sice všichni pracují na jednom problému, ale každý se na něj
dívá z jiné strany. Přesto se pomalu
ale jistě ukazuje, že aby mohl být
problém řešen, musí začít tyto dvě
skupiny spolupracovat. Ale naučit se
to není ani pro jednu stranu snadné.
O čem že je řeč?
Organizace Ekumenická síť pro aktivity mladých (ENYA), která již dlouhá léta spolupracuje i s mladými
lidmi z naší církve, zorganizovala ve
dnech 4. a 5. září seminář, pracovní
dílnu pod názvem Boj proti obchodování s dětmi. V Praze se tak sešli
zástupci Policie z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ),
představitelky nevládních organizací
pracujících v této oblasti (např. La

Strada, Mezinárodní organizace pro
migraci a další) a zástupkyně státních
úřadů zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí. Byl to již druhý ročník takovéhoto setkání, ale pro
mnohé zúčastněné to bylo poprvé, co
se osobně setkali se zástupci "té
druhé strany".
Po dva dny se obě skupiny navzájem
poznávaly a společně diskutovaly o
konkrétních příkladech, kde se jednalo o obchodování s nezletilými, ať už
za účelem sexuálním či ekonomickým. Především se snažily najít řešení, jak by mohly pomoci lépe, kdyby
spolu státní a nevládní sektor více
spolupracovaly. Učily se poznávat,
s jakými obtížemi se musí potýkat
druhá strana, a jistě se také zbavili
mnoha předsudků.
Účastníci vyslechli zajímavou před-

nášku policisty z Rakouska, který se
specializuje na výslech dětských
obětí sexuálního zneužití či obchodování. Naznačoval, jak složitý problém je získat jako důkaz právě
výpověď šokovaného a traumatizovaného dítěte. Jak nutné je postupovat citlivě, aby dítě nebylo ještě více
stresováno, ale zároveň aby podalo
co nejjasnější výpověď. Upozornil,
že právě v této oblasti se často zájmy
policie a nevládních organizací rozcházejí. Policii jde především o
dopadení pachatele a o výpověď oběti, nevládním organizacím naopak o
co největší možnou ochranu oběti.
Proto je velice důležité i v této oblasti hledat společná řešení, jako je
například účast odborníka z nevládní
organizace při výslechu.
Dokončení na str. 3
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O pošetilosti našich útěků
Asi bychom se nedopočítali, kdybychom chtěli zjistit, jak často jsme
byli v životě s něčím nespokojeni. Není neobvyklé, že nám vadí to
nebo ono. Vadí nejenom různé věci či okolnosti, ale často nám z
různých příčin vadí lidé. A tak máme pochopení pro to, že někomu
dojde trpělivost, "praští se vším" a odejde pryč.
Jenomže, ať odejdeme kamkoli (pomineme-li poustevnictví), zase
budeme mezi lidmi a budeme se muset vypořádávat s jejich osobnostní rozmanitostí a se vším, co z toho plyne. Zároveň je zřejmé,
jak je toto počínání jednostranné. Co když je ale problém ve mne a
ne, primárně, v mém protějšku, a ne tedy on, ale já bych měl něco
se sebou učinit?
V Písmu svatém lze nalézt příběhy o lidských útěcích, tentokrát ale
od Hospodina z Boží blízkosti. Vezmeme-li v úvahu všudypřítomnost Boží, jak o ní mluví na Athénském areopagu apoštol Pavel,
uvědomíme si nesmyslnost takového počínání. Domyšleno do
důsledků, nejde o útěk od Boha ale od lidí a před lidmi. Jde tedy
pohříchu o náš problém s lidmi. Jde o náš problém osobní, a proto
bychom měli "pátrat" jiným směrem než vně svého já.
Zdroj naší nespokojenosti spočívá v nás. Proto zkusme, jak se říká,
"zamést si před vlastním prahem" či "vyjmout břevno z vlastního
oka". Je dosti pravděpodobné, že problém bude vyřešen. Pro
názornost malé podobenství: Doma v kuchyni nám postupně přestávala téci voda z dřezové baterie. Začínali jsme uvažovat o radikálním zákroku, jakým je výměna vodovodního potrubí. Protože to
nešlo udělat ze dne na den a stav se rapidně zhoršil, začal jsem hledat příčinu v samotné baterii. Nejprve jsem ji celou odmontoval.
Žádná vyditelná vada nebyla patrná. Po jejím zpětném namontování mě konečně napadlo podívat se na sám její konec ukončený sítkem. Když jsem toto hrdlo rozmontoval, nalezl jsem uvnitř malé
umělohmotné sítko. Bylo zcela zanesené vodním kamenem. Jeho
vyčištění trvalo pár minut. Když jsem po zpětné montáži otevřel průtok vody, její silný proud mi téměř vyrazil sklenici z ruky.
Podobně to bývá i s námi a s naší nespokojeností s lidmi. Proto než
se rozhodneme k radikálním a leckdy nevratným krokům vůči lidem kolem nás, hledejme její příčinu u sebe.
A pokud jde o útěky, je snad možné alespoň na čas stranit se lidí,
není ale možno skrýt se před Bohem.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Sleduješ mou stezku i místo,
kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Bože, zkoumej mě, ty
znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď.
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
21.

NEDĚLE P O

S VATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH

Lépe nyní chudým být, ale v nebi poklad mít
Cokoli my lidé domýšlivě označujeme za své vlastnictví, to ve skutečnosti patří Bohu. Svěřuje nám to ne pro uspokojení našeho chamtivého sobectví, nýbrž proto, abychom s tím svěřenstvím hospodařili moudře ku prospěchu svému i svých bližních. Láskyplnou službou druhým lidem dokážeme, že láska k Bohu a k člověku není pro nás pouhou teorií. Kdo by o ní
uměl jen krásně mluvit, a nic víc, ten odejde od Krista zklamán a zarmoucen nad jeho přílišnými nároky. Ale Pán Ježíš má právo žádat od nás
mnoho, protože sám je ztělesněním pravé nesobecké lásky pocházející od
Boha. A na to, co Pán slibuje svým věrným následovníkům, můžeme se
plně spolehnout.
Vstup: Am 5,8-15 (nebo Jb 24,1-4)
Tužby:
2. Abychom si nezakládali na hodnotách pochybných a pomíjejících, ale
abychom hledali a nacházeli pravou jistotu života v Ježíši Kristu...
3. Abychom podle příkladu a za pomoci svého Pána dokazovali svou lásku
k bližním nesobeckou pomocí a službou...
Epištola: Žd 4,8-16
Evangelium: Mk 10,17-31
K obětování: Jk 1,9-11
Závěrečné čtení: Jk 5,1-9
Modlitba:
Děkujeme ti, Pane Bože, za tvé mnohé dary, které nám štědře dáváš.
Zejména tě chválíme a velebíme za to, že jsi nás opět nasytil svým slovem.
Pomáhej nám, prosíme, abychom podle tvého slova řídili všechno své
konání. Veď nás k tomu, aby naše láska nepřestávala na slovech, nýbrž aby
se osvědčovala skutky. Nedej nám zapomenout, že všechno, co máme, svěřil jsi nám k moudrému hospodaření a jednou od nás požádáš účty z našeho správcovství. Kéž pak shledáš, že jsme tvé dary nepromarnili, ale sloužili jimi svým bližním a tak si nastřádali nehynoucí poklad v nebesích.
Vhodné písně: 5, 31, 45, 136, 140, 172, 182, 290, 293

JAK POMOCI NAZARETU

Bývávalo líp?

Diakonické zařízení naší církve Nazaret má za sebou již téměř dva roky
existence. Ačkoli jsme začínali jen
s minimálním vybavením a téměř
žádnými financemi, je možno již nyní
říci, že se podařilo zajistit prostory a
vybavení pro provoz chráněných dílen (keramika, textil) a Denního centra pro těžce handicapované i program
volnočasových aktivit (nejrůznějších
řemeslných kroužků, kursů, přednášek a kulturních vystoupení). Pomáhaly nám v tom nejrůznější organizace i drobní dárci. Faktem je, že na rozjezd se někdy shánějí peníze snadněji
nežli na udržení provozu. Významnou
položkou jsou mzdy, neboť zaměstnáváme deset pracovníků - v naprosté
většině handicapované spoluobčany.
Účelem tohoto článku však není žádat
o konání sbírky v naší církvi. Snažíme
se poradit si i v této nelehké situaci
sami. Přece však bychom vás chtěli,
sestry a bratři v náboženských obcích,
o určitou formu pomoci poprosit. Naše výrobky prodáváme většinou na
trzích a docela nás to zdržuje od dílenské práce. Zvláště nyní před Vánocemi bychom potřebovali co nejvíce
času na klidnou výrobu. Nehledě k tomu, že musíme zajistit dohled nad těžce handicapovanými v Denním centru. Proto nám vždy moc pomůže,

Tvrdí to starší lidé, když mluví o tom,
co s nimi "vyvádí" počasí. Je fakt, že
jsme špatně naladěni, když je pod
mrakem nebo na nás dolehne inverze. A radujeme se, když svítí sluníčko. Na počasí reaguje každý člověk a
někteří lidé s ním mají trápení, cítí,
že se s nimi něco děje a někdy to vede
až ke stresu. Postihuje to i relativně
zdravé jedince, natož nemocné, u
kterých mohou výkyvy počasí vyvolat
zhoršení potíží, dušnost či zadýchávání. Bolesti z počasí se dostaví v pooperačních ranách a srůstech nebo
v nemocných kloubech. Nezřídka bolí i amputovaná noha. Dostavují se
poruchy spánku, zhoršují se obtíže
u nemocných vředovou chorobou.
Každou zvýšenou námahu negativně
pociťují i lidé po srdečním infarktu.
Fakt ovšem je, že výkyvy počasí se
vyskytovaly vždycky. Zhoršený vliv
na lidské jedince jsme si velkou
měrou způsobili sami. Jednak znečištěním životního prostředí, které
zejména v době inverzí bývá zatraceně nezdravé. Jednak je na vině životní způsob, zejména ten věčný spěch,
honba za něčím, málo odpočinku.
A v tom je i recept, jak se s rozmary
počasí vyrovnat; zdravější životní
styl.
(lm)

když se někdo ujme tohoto prodeje za
nás. Tato pomoc od sborů naší církve
může mít trojí podobu:
* Nyní před Vánocemi (ale i kdykoli
v budoucnu) uspořádat prodejní výstavku nejlépe u příležitosti nějakého
slavnostnějšího setkání. Výrobky bychom dovezli či poslali poštou a posléze zase zajistili odvoz zbývajících.
* Nazaret vydává nástěnný kalendář
2007, přičemž každý kus bude originálem. (Kombinace různých materiálů apod.) Předpokládaná cena je 220
Kč. Kalendář mohou zakoupit členové sboru či náboženská obec jako celek do farní kanceláře.
* Třetí možnost bychom chtěli nabídnout do blízké i vzdálenější budoucnosti. Jsme, jak doufáme, schopni vyrobit na objednávku upomínkové
předměty (nejlépe keramické) k různým sborovým událostem a výročím.
Dodací lhůta se pohybuje od 4 do 6
týdnů. O všech těchto možnostech rádi poskytneme podrobnější informaci.
Milé sestry a milí bratři v náboženských obcích, děkujeme velmi za pochopení a budeme vděčni za případné
objednávky i projevený zájem. Po
Novém roce již budeme mít katalog
našich výrobků na webových stránkách (www.nazaret.cz)
Karel Filip

Nad Písmem

K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Prožíváme období, kdy se mnoho lidí
domnívá, že demokracie je jejich právo ke svévoli. Písmo svaté ve svém
starozákonním textu jasně praví, že
pro člověka jsou závazné Boží řády.
Tento výrok platil jak ve Starém zákoně, tak platí i v Zákoně novém.
Je tomu bezmála devadesát let, kdy se
utvořila samostatná Československá
republika po těžkém období první
světové války, ale bylo vidět, že v čele
stojí člověk, který zná a ctí křesťanské
etické principy. Demokracie, na které
vzniklo Československo, není výtvorem 20. století. Když vzpomeneme
antiku, je evidentní, že druhý text listu
k Římanům 13,1-7 jasně hovoří o
tom, že vláda má být od Boha. Pokud
je však vláda od Boha, musí dodržovat Boží řády. Rakousko-uherská
vláda a císař tvrdili, že jsou ustanoveni z Boží milosti. Ale důsledky toho,
že válka je největší prohřešek proti
lidstvu, doložily, že nejsou hodni
vládnout.
A tak se vytváří Československo a
v něm se konstituuje Církev československá (husitská) proto, aby zachránila lidi v krizi, kteří těžkou zkušeností
první světové války se objevili na refiši ateismu. Nevěděli si rady. Kladli si
otázku, jak to Bůh mohl dopustit. Odpověď je jednoduchá: To nedopustil
Bůh, ale ti, kteří se domnívali, že mají
právo rozhodovat z Boží milosti a přitom nedodržovat Boží řády.
V textu slyšíme jasně: „Bude odsouzen ten, kdo činí zlo.“ Můžeme si
položit otázku: Pokud vláda první
republiky byla z Boží milosti, proč
vlastně zaniklo Československo?
Odpověď je nasnadě: Všichni jsou
povinni držet se Bohem svěřených
úkolů. „Dávejte každému, co jste
povinni.“ „Čest komu čest.“
Má tedy smysl si připomínat vznik

státu, který odešel z dějin? Má to
smysl. První republika, která byla
vytvořena ke 28. říjnu 1918, dala
možnost vzniku naší krásné církvi, na
kterou se však také vztahují výroky
Písma svatého, které jsou dnes podkladem k našemu biblickému zamyšlení. Kdykoliv se vzdálíme křesťanským povinnostem i tedy tomuto
textu, začnou logicky problémy. Máme nejdříve povinnost odvést svoji
lidskou daň Tomu, kdo nám dal
požeh-nání, Tomu, kdo nám dal
schopnosti – hřivny, které máme zúročit. Kdo to je? Je to Bůh.
Teprve potom přichází císař. Císařem
dnes je stát. Stát, který je však mnohdy veden lidmi, kteří pochybují o Boží
existenci. Co s tím? Je taková vláda
z Boží vůle? Bezpochyby máme vůči
této vládě povinnost vyplývající ze
zákona. Ve chvíli, kdy se však tato
vláda vzdálí Božím nařízením a Boží
pravdě, musím říct souhlasně s Mistrem Janem Husem: „Haj pravdu.“
Pravdu Boží. Potom nezbývá nic jiného, než se odevzdat do rukou Božích
a císaři odvést to, co je povinností.
Jedna z povinností je upozornit císaře,
že se mýlí. Stejně jako Jan Křtitel upozornil Heroda na nepatřičnosti a byl
odhodlán na této povinnosti i zemřít.
Daň Bohu je platnost Božího řádu
v církvi. I zde platí Husovo zvolání o
pravdě.
A co v závěru? Ježíš nás vykupuje
z našich hříchů za předpokladu, že
v rámci svobody svědomí budeme
plnit práva i povinnosti vyplývající
z Písma a z řádu naší společnosti. Poděkujme Bohu, že naše církev dostala podmínky v novém státě, mohla se
utvořit, mohla se konstituovat, dostala svobody, dostala svá práva. Přiznejme se však k povinnostem, které nám
neukládá stát, ale Bůh.

Tužby:
2. Za krásu a hloubku našeho bytí
modleme se k Hospodinu.
3. Za vlast, která nám byla svěřena
obdobně jako lidu izraelskému.
Modleme se k Hospodinu. Amen.
Jan Hradil

Bože můj, Bože můj,
proč jsme tě opustili?
Proč jsme si vážili
více pozemského bytí,
než bytí s tebou
v jednotě.
Odpusť nám
všechny chyby,
kterých jsme se
dopustili v čase,
kdy jsi nám dal
své požehnání
nejenom k tvorbě
církve,
ale i ke konstituování
státu.
Odpusť nám,
pokud jsme v tom čase
upírali svobody jiným.
Dej nám
dostatečně pochopit,
proč dnes jeden stát
je rozdělen na dva.
Dej nám sílu
přijmout rozhodnutí,
která nebudou
v náš prospěch,
ale budou v prospěch
tvého díla.
Bože,
požehnej oběma
nástupnickým státům,
aby si z chyb
vzaly ponaučení.
Oprosť nás nacionalismu,
který přinesl tolik utrpení.
Amen
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ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY

Bohoslužbou s večeří Páně bylo v sobotu 14. října zahájeno první zasedání ústřední rady po zvolení patriarchy.
Přinášíme výběr z usnesení.
Bohoslužebná činnost
* Ústřední rada schvaluje na liturgický rok 2006/2007 kazatelský cyklus
C s doplňky vypracovanými přednostou naukového odboru ÚÚR prof.
ThDr. Z. Kučerou.
* CČSH zastoupená ústřední radou
na svém 73. zasedání schválila na základě splnění podmínek § 13 Řádu
duchovenské služby udělení svátosti
svěcení kněžstva absolventu HTF
UK Mgr. Janovi Danielovi Doškovi,
duchovnímu – jáhnovi v n.o. Praha 7.
* Ústřední rada odvolává spirituálku
koleje dr. K. Farského Mgr. M. Poulíkovou (z důvodu budoucích mateřských povinností) a jmenuje spirituálem bohoslovecké koleje dr. K. Farského Mgr. D. Majera.
* Ústřední rada pověřuje DR Praha
jmenováním duchovního kaplana pro
nemocnici Motol.
* Ústřední rada povoluje konání bohoslužeb pro zahraniční studenty
vždy v sobotu. ÚR pověřuje ÚÚR vypracováním pravidel užívání kaple
v 6. patře Wuchterlova 5.
Jednání se státem
* Ústřední rada jmenuje zástupce
k jednání s MK ČR 27. 11. 2006: patriarcha ThDr. T. Butta, Th.D., místopředseda ÚR ing. K. Rauš, finanční
zpravodaj ÚR Mgr. R. Zapletal, biskupka Mgr. J. Šilerová, předseda
Právní rady ThDr. D. Tonzar, Th.D.
Jednání s HTF UK
* Ústřední rada schvaluje postup navržený biskupskou konferencí:
Ústřední rada ukládá ÚÚR informovat smluvní právní kancelář o jednání s HTF UK (statut, požadavky
CČSH). Materiály a výstupy budou
zaslány všem členům ÚR. Návrh statutu musí projednat a schválit církevní zastupitelstvo.
Prodej majetku
* Ústřední rada schvaluje prodej nemovitosti v Chýnově specifikovaný
v žádosti DR Plzeň za částku 335000
Kč (pro: 8, proti: 4, výslovně si přáli
svůj nesouhlas zaznamenat: pražský
biskup Mgr. K. Bican a místopředseda ÚR ing. K. Rauš; zdržel se: 1.)
* Ústřední rada dále žádá n. o. Kaplice a České Budějovice - Čtyři Dvory, aby svolaly rady starších ve věci
prodeje nemovitosti DR v Praze, která projevila o prodávaný majetek zájem, a oznámily výsledek neprodleně
DR Praha a ÚR. Prezidium ÚR se
pověřuje k vyslovení souhlasu k případnému prodeji jinému zájemci.
Reakce na napadení církve v časopise Týden č. 40 (2. 10. 06)
* Ústřední rada schvaluje zveřejnění
tiskové zprávy ze 4. 10. 2006 v Českém zápase.
* Ústřední rada připomíná platné
usnesení ÚR, dle něhož nechť kontaktují duchovní v případě dotazu
médií na celospolečensky závažná
témata tiskovou mluvčí.
Sociální zařízení
* Ústřední rada ukládá Diakonii a
misii CČSH provést systémová opatření ke zlepšení prevence v Domově u
Spasitele a ve všech zařízeních DaM.
Noví spolupracovníci ÚÚR
* Ústřední rada schválila rozhodnutí
prezidia ÚR o přijetí bratra Ivo Vací-

*

ka do pracovního poměru do ÚÚR sekretariátu patriarchy.
* Ústřední rada schválila podle § 30
Řádu duchovenské služby převedení
ses. farářky Mgr. Renaty Wesleyové
ze svazku pražské diecéze (po rozhodnutí prezidia DR Praha) do ÚÚR
- sekretariátu patriarchy.
* Ústřední rada schválila podle § 30
Řádu duchovenské služby převedení
Mgr. Lenky Novákové ze svazku
pražské diecéze do ÚÚR - odboru
pro vnější vztahy.
* Ústřední rada schválila pracovní
poměr pana Miloše Davida v ÚÚR –
údržba, noční vrátnice.
Konference (říjen, listopad 06)
* Ústřední rada souhlasí s návrhem
na účast na 4. synodu LS v ČR ve
dnech 24. – 25. 11. 06 těchto zástupců: a) za laiky: Mgr. Vladimíra Poupová, PhDr. Boris Kobrle, b) za
duchovní: prof. ThDr. Milan Salajka,
ThDr. Světluše Košíčková.
ÚR dále souhlasí s návrhem předložení materiálů CČSH (novelizace
Ústavy, Organizační řád a Řád duchovenské služby 2005) 4. synodu
LS v ČR na vědomí.
* Ústřední rada bere na vědomí informaci podanou doc. J. B. Láškem o
konferenci "Církve a nacionalismus"
26. - 27. 10. 2006.
* Ústřední rada schvaluje účast ThDr.
R. Chytilové na mezinárodní konferenci diakonií Visegrádské platformy
ve dnech 13. -15. listopadu 2006.
Záměry akcí pro rok 2007
* Ústřední rada schvaluje záměr pořádat v r. 2007 konferenci k 60. výročí kněžského svěcení žen a vedoucí
projektu jmenuje biskupku Mgr. J.
Šilerovou.
* Ústřední rada schvaluje návrh kulturních akcí na rok 2007 předložený
Kulturní radou CČSH.
* Ústřední rada schvaluje záměr akcí
odboru vnějších vztahů na rok 2007
předložený OVV ÚÚR.
Distribuce Českého zápasu
* Ústřední rada neschvaluje předložený návrh dodatku ke smlouvě firmy All Production a rozhodla o ve-

dení databáze předplatitelů ČZ tiskovým odborem a vybírání předplatného úřadem ústřední rady.
Vztah ÚR - ÚÚR a diecézí
* Ústřední rada ukládá tajemníku ÚR
svolávat pravidelné porady se zástupci jednotlivých diecézí (tajemníci, ředitelé úřadu diecéze).
* Ústřední rada schvaluje zřízení
Fondu generální synody duchovních
a vyúčtování GS roku 2006 a schvaluje vrácení zbylých financí z GS
2006 diecézím a žádá o proplacení
příspěvku DR Praha.
* Ústřední rada schvaluje úhradu ze
splátky půjčky "disparity" DR Olomouc v částce 100000 Kč v roce 2006.
* Na žádost finančního zpravodaje
ÚR předkládá ÚÚR přehled zápočtů
za jednotlivé diecéze na vyrovnání finančních závazků ÚR za půjčené prostředky z fondu disparity v r. 2001.
Ústřední rada žádá v této věci zástupce všech diecézí ke společnému projednání materiálů a předložení návrhu na 74. zasedání ÚR.
Ubytování studentů v prostorách
úřadu ústřední rady
* Ústřední rada schvaluje smlouvy
na ubytování studentů v koleji dr. K.
Farského. Ústřední rada ukládá ÚÚR
připravit návrh na závazek na rok
2007/2008.
* Ústřední rada schvaluje ubytování
studentů ve volných bytech v č. 6
(v počtu minimálně 6 osob) a č. 19
v domech ÚR na školní rok 2006/2007
za částku 2700 Kč za osobu měsíčně.
* Ústřední rada schvaluje předložený
návrh plateb za ubytování v ubytovně ÚR dnem 15. 10. 2006.
Opravy domů ÚR
* Ústřední rada schvaluje záměr vytvoření samostatného fondu oprav
nemovitostí ÚR a pověřuje ÚÚR vypracováním předpisu tvorby a užití
fondu oprav dle zákona.
* Ústřední rada schvaluje předloženou zprávu ÚÚR o probíhající rekonstrukci domu ÚR čp.7 a stavu nájemních smluv.
* Ústřední rada schvaluje zadání generální opravy střechy na č. 5 firmě
NOBILES s.r.o.
Mgr. Hana Tonzarová,
tisková mluvčí

JE DŮLEŽITÉ VYTVÁŘET...
Dokončení ze str. 1
Konference se zúčastnily i zástupkyně naší církve, které pracují na budování Domu na půl cesty Maják v Praze – Michli, určeného pro děti odcházející v 18 letech z dětských domovů.
A tak nejen nevládní organizace ale i
církve už se pomalu začínají zapojovat do práce s ohroženou mládeží, což
je velice dobře. Právě pomoc těm nejubožejším a nejpotřebnějším přeci ke
křesťanské zvěsti neodmyslitelně patří. A děti, které jsou tímto obchodováním většinou připraveny o to nejkrásnější - o dětství a důvěru v lidi, jsou
přeci jedni z nejpotřebnějších. A tak je
dobře, že právě křesťanská organizace
pomáhá nejen vytvářet otevřený prostor pro setkávání těch, kteří by se jinak nesetkali, policie a nevládních
organizací, ale že také čím dál více
lidí z církví začíná chápat, že se nesmíme odvracet od bolestí a nemocí
tohoto světa. Proto díky Bohu za

projekty domů na půl cesty a dětských
domovů, které v církvi začínají vznikat a které se rozhodly zcela prakticky
následovat Kristovy výzvy pomoci
potřebným a jeho příkladu zcela
zvláštního vztahu právě k dětem.
(ZK)

Z ekumenických bohoslužeb v České Lípě

K ČLÁNKU V ČASOPISU TÝDEN
Na základě obdobného nařčení Církve československé husitské, týkajícího
se počtu a platů duchovních, byla uskutečněna v roce 2005 finančním úřadem hloubková kontrola vyplácení všech státních dotací poskytovaných
Církvi československé husitské za poslední 3 roky. Hloubková kontrola
(40 stran textu) neshledala žádné porušení zákona.
Ze zákona není žádná církev povinna předkládat MK ČR jmenné seznamy
duchovních. Není však pravdivý výrok uvedený pod jménem bývalé ředitelky odboru církví MK ČR Dr. Jany Řepové, že by, jak se píše v článku
"veškerá kontrola tak padla". Církev seznamy duchovních eviduje a dává
je k dispozici orgánům, jimž kontrola přísluší ze zákona. Seznamy duchovních prošly kontrolou při výše uvedené hloubkové kontrole a nebylo shledáno žádné porušení zákona.
Co se zvyšování počtu církevní administrativy týče, dostává církev od
státu fixní částku na základní platy církevní administrativy, nad tuto dotaci si církev platí církevní administrativu sama. Za zmínku jistě stojí i výše
platů pastoračních asistentů, jejichž základní plat v průměru dosahuje
8000 Kč hrubého. Přesto tito lidé obětavě slouží v nemocnicích, sociálních
zařízeních a službách církve společnosti.
Co se mladých duchovních s vysokoškolským vzděláním týče, v průměru
po ukončení VŠ dostávají 10000 Kč hrubého. Výše jejich platu tak rozhodně není důvodem k loajalitě, jak se v článku uvádí.
Zkreslující je rovněž údaj o počtu členů CČSH, neboť při posledním sčítání lidu v r. 2001 byla odpověď na otázku po náboženské příslušnosti nepovinná. Podle naší evidence je členů Církve československé husitské nejméně o třetinu více, než jak se uvádí. Přičemž počet duchovních musí být navyšován, neboť vlivem komunistických represí stále ještě nemají všechny
náboženské obce svého duchovního. Mnozí faráři tak t. č. spravují stále
ještě více obcí najednou.
Kromě bohoslužebné činnosti Církev československá husitská aktivně působí v sociální sféře, rozvíjí též vzdělávací a kulturní projekty, které potřebují personální zajištění. S počtem přibývajících obecně prospěšných aktivit církve tak logicky vzrůstá i počet duchovních – pastoračních asistentů,
kteří je zajišťují. Bez spolupráce na těchto projektech s dalšími institucemi
a podpory by nebylo možné mnoho z projektů, které jsou beze sporu přínosem pro společnost, realizovat.
V Praze 4. 10. 2006
Mgr. Hana Tonzarová, tisková mluvčí ÚR CČSH

Stanovisko pražského biskupa
S ohledem na neserióznost a nepodloženost informací článku uveřejněném
v časopise Týden č. 40/2006 z 2. 10. 06 pod názvem Pomoc ve jménu kalicha se pražský biskup Mgr. Karel Bican nebude k výše uvedenému textu
v celém jeho obsahovém rozsahu vyjadřovat.
V Praze 4. 10. 2006
Mgr. Hana Tonzarová, tisková mluvčí ÚR CČSH

Žijeme ve věku informací. Informačním technologiím je
věnována nebývalá pozornost a jejich vývoj předčil jakákoliv očekávání. Vynález internetu spustil lavinu přímo informační pohromy. Ptám se: Jsou to opravdu informace? Nebo
spíše dezinformace? Slovo informace předpokládá, že se
jedná o zprávu důvěryhodnou, spolehlivou a samozřejmě pravdivou.
V určitém slova smyslu by se mělo jednat také o zprávu užitečnou, a právě v tom je jistý zádrhel. Stále více mi připadá
většina informací spíše jako dezinformace, jako třeba Šifra
Mistra Leonarda, o níž se dnes tolik diskutuje. Jistý kritik
píše: „Kniha Šifra Mistra Leonarda odráží autorovy vlastní cynické názory. Autor beze všech skrupulí bere do ruky
skořápky typologie, literatury, teologie, filosofie a také historie – v tomto případě nic víc než jména, data a místa –
vykuchá je, vyhodí vnitřnosti a zpátky do jejich prázdných

vnitřků nahází obsahy, jež sám zhotovil. Výsledkem je téměř
neproniknutelná směs faktů, pseudofaktů a bezostyšných
lží.“ Populární hollywoodský herec Tom Hanks, který ve filmovém přepisu hraje harvardského profesora, radí divákům, aby příběh spisovatele Dana Browna nebrali příliš
vážně. Říká, že je to story plná
"blbostí a nesmyslů" a dodává:
„Kdyby diváci hledali ve filmu s velkým rozpočtem, jako je
tento, příliš velkou hodnotu, byl by to omyl.“ My už víme, že
jedinou pravdou je Pán Ježíš: Já jsem ta cesta, pravda i
život. Většina lidí to však neví a mnozí to ani nechtějí vědět.
Vyvýšit Syna člověka má totiž dvojí význam – odmítnout ho
a vyvýšit na kříž, tedy ukřižovat, nebo ho vyvýšit jako svrchovaného Pána. Teprve potom poznáme pravdu a také
rozeznáme pravdu od lži.
- J.J.-czka

Pravda je jen jeden
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ZPRÁVY
Z programu patriarchy
* Středa 1. 11. - vzpomínková bohoslužba ve sboru knížete Václava v Praze 2 od 18 h.
* Sobota 4. 11. - kázání při bohoslužbě s poděkováním za 30 let od kněžského svěcení bratra vikáře Benjamina Mlýnka a u příležitosti opravy
fary v Jablonci nad Nisou od 15 h.
(red)

Změna telefonního čísla
Prosím, poznamenejte si nové telefonní číslo na náboženskou obec
Chotoviny, které je 381 276 808.
(no)

Pozvánka na besedu
Ekologická sekce České křesťanské
akademie spolu s Městskou částí
Praha 1 zvou na besedu "Ekologické
myšlení jako cesta k ekologickému
jednání (Ekologické myšlení ve SZ)".
Hostem bude RNDr. ThDr. Gabriela
Ivana Vlková OP, děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty University Palackého v Olomouci. Beseda se
koná v úterý 14. listopadu od 17.30 h
ve Františkánském klubu v Praze 1,
Jungmannovo náměstí (vchod z průchodu do Františkánské zahrady).
(JNe)

Akademie u sv. Mikuláše
První podzimní přednáška se koná
v sobotu 4. listopadu od 15 h na faře
náboženské obce Praha 1 - Staré Město (nám. Franze Kafky 3 - ve dvoře).
Na téma „Je zlo skutečně zlem?“
přednáší prof. Milan Balabán.
(iš)

Databáze kolumbaria
Doporučujeme počítačový program
vhodný pro podvojné účetnictví. Vyhledávání podle zadaných údajů, tisk
adres, možnost úpravy podle individuálních potřeb. Program je již reali-

*
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zován v náboženské obci Prostějov,
schválen právní poradkyní pro ekonomiku brněnské diecéze. Objednat si
jej můžete prostřednictvím e-mailu
LukasGal@seznam.cz nebo na tel. č.
777 035 231.
(sk)

Z našej cirkvi na Slovensku
Aj keď naša cirkev patrí určite medzi
tie najmenšie v rámci Slovenska, predsa sa môžeme čímsi pochváliť.
Každý týždeň sa stretávame pod vedením brata biskupa ThDr. Jana Hradila na biblických hodinách, ktorých
program je pestrý, pútavý. Diskusné
témy dopĺňajú náš rozhľad a to nielen
z Biblie, ale aj z cirkevného , kultúrneho života i histórie. Značnú pozornosť venujeme etickej a morálnej
oblasti súčasného života.
Podobne pokračujeme v našom zbore
za peknej účasti záujemcov aj s kurzom nemčiny. V tomto šk. roku sa začína už jeho tretí ročník, čiže účastníci sa zaraďujú medzi mierne pokročilých. Niektorí z nich už odišli za prácou do susedného Rakúska alebo Nemecka. Možno aj s našou pomocou si
našli prácu, pretože v nemecky hovoriacich krajinách, kde väčšinou naši
ľudia hľadajú uplatnenie, platí heslo:
„Nevieš reč, seď doma!“

Slnečné septembrové a teraz už aj
októbrové dni nám spríjemnili podovolenkový nástup do práce i do škôl.
Takáto bola aj nedeľa 24. 9. 2006. Po
bohoslužbe brat biskup pretlmočil pozvanie Evanjelickej cirkvi a.v. na služby božie do Veľkého evanjelického
kostola v Bratislave. Tu sme sa spoločne zúčastnili na slávnostnom započatí nového akademického šk. roku
poslucháčov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Ako prvý sa k študentom prihovoril prorektor UK, Profesor Osuský, tiež dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Profesor Bándy. Ako
hosť sa k študentov oslovil aj biskup
CČSH na Slovensku, Jan Hradil.
V obsažnom príhovore poukázal na
prvoradé povinnosti poslucháčov teológie v príprave na nastávajúce povolanie. Spomenul však aj veselšie
stránky študentského života. Odozva
na slová vyrieknuté našim kazateľom
v chráme Evanjelickej cirkvi bola
zjavne pozitívna.
Bohoslužba pri príležitosti otvorenia
akademického školského roku
2006/2007 sa skončila spoločnou
modlitbou.
Z. Betty Hudecová
Bratislava

VOLVER
Nový španělský film Pedra Almodóvara se jmenuje Volver a do našich
kin byl uveden dne 28. září. Vzhledem
k tomu, že dneska je v módě zaplavit
naše mozky pokud možno tím největším počtem cizích slov, se distributoři
filmu nenamáhali název přeložit. Tak
tedy pro ty, kteří mají stejné potíže
s pamětí jako já, poznamenávám, že
Volver česky znamená Návrat.
Tohle je ovšem moje jediná kritická
připomínka k tomuto filmu, neboť
jsem se rozhodla o něm napsat jen
proto, abych se s vámi podělila o své
dojmy.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
O majetku
Pán Ježíš říká, že snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý
vešel do Božího království. Jistě pro vás tedy bude snadné přijít na to, co
nám může bránit v tom, abychom se do Božího království dostali. Spojte
písmenka podle čísel, která jsou k nim přiřazená!

Tento film totiž v člověku vyvolává
gejzír vzpomínek, nápadů a myšlenek,
které vás s přívalem citů stáhnou natolik do dvouhodinového děje, že ani
po rozsvícení světel v sále se nedokážete od něho zcela oprostit. Jednotlivé
obrazy vás budou provázet i několik
následujících dnů. Je to silný zážitek,
dokazující, že i filmové umění může
být umění, čehož jsme v poslední době
už dlouho nebyli svědky.
Vidím stále před sebou malé autíčko,
které se v kraji Dona Quijota prodírá
lesem obřích větrných elektráren.
Najednou jsem si uvědomila, že právě
na tomto místě smutný hrdina Don
Quijote definitivně prohrál svou bitvu
s větrnými mlýny. Člověk dílem svých
rukou stvořil něco tak mohutného, že
ve srovnání s tím ještě více vyniká jeho vlastní nepatrnost a nicota. Není
třeba slov. Stačí jen, když nám občas
kamera poskytne pohled shůry, abychom pochopili a naučili se dívat jinak.
O Bohu v tomto ději není řeč, ale přesto jsem měla pocit, že je zde přítomen. Je přítomen ve vzájemné lásce
statečných žen, kterým nezbývá nic
jiného, než být solidární a statečné.
Bůh je zde přítomen i nad hříchem,
který snad lze pochopit i odpustit,
který však v řetězci svých následků lze
těžko odčinit. Je zde přítomen i v myšlence, že jedině poznání celé pravdy,
ať je jakkoliv strašlivá, může člověka
osvobodit.
Nebudu vám vyprávět děj ani nebudu
plýtvat slovy, abych vylíčila kolorit
modrých dlaždiček a ornamentů nebo
veselý úklid vesnického hřbitova,
který pro všechny znamená společenskou událost. Je toho mnoho. Pro oči
i srdce. Běžte se podívat.

(Řešení z minulého čísla: Ježíš a děti)
Jana Krajčiříková
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KALENDARIUM - ŘÍJEN/LISTOPAD
31. 10. 1821 - Narodil se v Borové, dnešní Havlíčkově Borové Karel Havlíček
Borovský (+ 29. 7. 1856 v Praze) - básník, novinář a politik.
31. 10. 1946 - Zemřel v Praze Jan Laichter (* 28. 12. 1858 v Dobrušce) - slavný nakladatel. Když v roce 1945 udělovala Univerzita Karlova J. Laichterovi
doktorát honoris causa z filosofie, bylo to oprávněné ocenění jeho celoživotního díla. Vyučil se knihkupcem, naučil se řadě jazyků a od roku 1882 pracoval
v Ottově nakladatelství, kde se při práci na Ottově slovníku naučném seznámil
mimo jiné s T. G. Masarykem, s nímž roku 1893 založil časopis Naše doba.
V roce 1896 pak Laichter založil vlastní nakladatelství, které se zaměřilo především na vydávání naučné literatury. V řadě edicí vydával spisy filosofické,
dějepisné, sociální, národohospodářské a literární. Významnou pozornost věnoval také původním i překladovým dílům pro mládež. Trvalý význam mají jeho
Čeští spisovatelé XIX. století (1914-20, redaktor Jaroslav Vlček) a Jakubcovy
Dějiny české literatury (1911, 1929, 1933). Knihy z jeho nakladatelství vynikaly dokonalou grafickou úpravou. Laichterovu osobnost dokresluje i skutečnost,
že byl dlouholetým předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů. Významné
postavení jeho nakladatelství symbolizuje i dům v Praze-Vinohradech, který
pro něj projektoval J. Kotěra. Laichter byl také sám literárně činný a vydal
romány Budoucnost (1913) a V žáru vzpoury (1938).
2. 11. 1766 - Narodil se v Třebnici Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče
(+ 5. 1. 1858 v Miláně) - český šlechtic a rakouský vojevůdce. Pocházel ze starého českého vladyckého, později hraběcího rodu, jenž odvodil své rodové
jméno podle tvrzi Radče u Nového Bydžova. Snad nejslavnějším z jeho předků byl kanovník chrámu sv. Víta Václav Radecký z Radče, jehož bysta z Parléřovské dílny dodnes zdobí svatovítské triforium. Jeho nejslavnější období je
spjato s boji v Itálii v letech 1848-49. Revoluční rok 1848 zasáhl i severní Itálii
a povstalcům se v březnu podařilo přimět rakouské posádky v Benátsku ke
kapitulaci. Sám Radecký musel po pětidenním boji opustit Milán. Povstalci
požádali navíc o pomoc sardinského krále Karla Alberta. Ten však neměl
v úmyslu postavit se do čela revoluce a sledoval jen připojení severoitalských
provincií k Piemontu. Válku Rakousku vyhlásil 23. 3. 1848. Radecký obrátil
italskou armádu na útěk 25. 7. 1848 v bitvě u Custozzy a Karel Albert byl nucen
žádat Rakousko o příměří. Když v březnu 1849 vypověděl král příměří, porazil
23. 3. J. Radecký italská vojska v bitvě u Novary tak rozhodně, že se Karel
Albert vzdal trůnu a jeho vojsko se spasilo útěkem. Od uzavření míru až do roku
1857 působil pak maršál jako vojenský guvernér lombardsko-benátského království. Zemřel zcela nevojensky. Upadl v pokoji, zlomil si nohu a na následky
zranění zemřel. Maršál Radecký se už za svého života stal vojenskou legendou.
Po jeho smrti mu byl v Praze na Malostranském náměstí vztyčen pomník odlitý z ukořistěných děl italského tažení (po roce 1918 byl pomník odstraněn,
v současnosti se nachází v lapidáriu Národního muzea). Světoznámý Straussův
Radeckého pochod, zkomponovaný na počest velkého vojevůdce, se stal
nostalgickou vzpomínkou na dobu starého mocnářství.
1. 11. 1781 - Byl vydán patent o zrušení tuhého poddanství (člověčenství,
nepřesně nevolnictví) v českých zemích. Poddaní získali mj. tato práva: uzavírat manželství bez svolení feudálního pána, svobodně opouštět panství a hledat
zaměstnání dle libosti, možnost vysílat své děti na studia a na řemesla. Neměli
už povinnost odebírat panské pivo nebo pálenku, mlít ve vrchnostenském
mlýně, vykonávat dvorskou službu. Z poddaných se stali osobně svobodní lidé,
zachovány zatím zůstaly robota, dávky a peněžní platy.
2. 11. 1911 - Zemřel v Praze Miloš Jiránek (* 19. 11. 1875 v Lužci) - malíř,
spisovatel, literární kritik, významná osobnost generace 90. let, neúnavný organizátor výstavní a ediční činnosti Svazu výtvarných umělců Mánes. Řada prezentací jeho děl byla uspořádána až posmrtně (1925, 1936, 1952). Zanechal
vedle obrazů i řadu statí a knih, například Dojmy a toulky (1908).
3. 11. 1926 - Narodil se v Praze Mikuláš Medek (+ 23. 8. 1974 tamtéž) - český
malíř, vnuk Antonína Slavíčka. Z veřejných monumentálních zakázek je třeba
vzpomenout kompozice pro interiéry kanceláří Čs. aerolinií v Damašku,
Košicích (1963), v Paříži (1964), Praze - Ruzyni (1969) a v New Yorku (1970),
dále oltářní obraz kostela v Jedovnicích (1963).
4. 11. 1821 - Narodil se v Trstené Martin Hattala (+ 11. 12. 1903 v Praze) slovenský jazykovědec a pedagog. Na základě své práce Zvukosloví jazyka staročeského i novočeského a slovenského byl roku 1854 povolán na pražskou
univerzitu, kde byl na filosofické fakultě jmenován roku 1861 řádným profesorem. Byl kodifikátorem spisovné slovenštiny a autorem její první soustavné
gramatiky (Gramatika slovenského jazyka, Krátka mluvnica slovenská).
5. 11. 1951 - Zemřel v Praze Zdeněk Václav Tobolka (* 21. 6. 1874 v Poděbradech) - historik a mladočeský politik. Od roku 1911 zasedal v říšské radě.
Za 1. světové války patřil k vedoucím osobnostem aktivistického Českého
svazu na vídeňské říšské radě. Po vzniku republiky se stal prvním ředitelem knihovny Národního shromáždění, v roce 1927 pak prvním docentem knihovnictví na Karlově univerzitě. Svůj vědecký zájem rozdělil mezi historii, bibliografii a knihovnictví. V letech 1932-37 vydal rozsáhlé pětisvazkové Politické dějiny československého národa od roku 1848 až do dnešní doby. Je i autorem
základního díla retrospektivní české bibliografie Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století.
5. 11. 1966 - Zemřela v Chicagu v USA Alice Masaryková (* 3. 5. 1879 ve
Vídni) - socioložka a sociální pracovnice, dcera T. G. Masaryka.
(red)
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