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LETOŠNÍ SVĚTOVÝ DEN MODLITEB PŘEDSTAVÍ PROBLÉMY ŽEN V GUAYANĚ
Už tradičně se v řadě našich sborů
scházejí věřící první pátek v březnu,
aby podle liturgie, kterou připraví ženy z některé země, sloužili bohoslužbu a prosili společně Boha za problémy, které daná země má. Letošní modlitební setkání se uskuteční 7. března
nejen u nás ale ve více než 170 zemích celého světa, které jsou sdruženy ve Světovém dnu modliteb - nejstarší celosvětové ekumenické organizaci. Program tentokrát připravily
ženy z Guayany.
Kooperativní republika Guayana leží
mezi Venezuelou, Brazílií a Surinamem. Název dostala od indiánů a znamená "země množství vod", protože
více než 2/3 území jsou porostlé stále
zeleným deštným pralesem a úhrn
ročních srážek je kolem 2,5 tisíc milimetrů (u nás to není ani polovina).
Podnebí je tropicky rovníkové s průměrnými teplotami mezi 22 a 26 stupni Celsia. Zeměpisně lze zemi rozdělit na čtyři oblasti: na 10 - 65 km široké pobřeží (žije zde 90 % obyvatel),
na pahorkatinu s pásem písčité a jílovité země porostlé lesy, na vysočinu
s tabulovými horami (žulový masiv) a
na travnatou savanu (asi 21 tisíc m2).
Celková rozloha země je 214970 km2
(asi jako Velká Británie) s velmi malou hustotou obyvatelstva: 4/km2. Ze
765 tisíc obyvatel je 52 % indického
původu (jejich předkové byli dovezeni do země jako pracovní síla), 38 %
náleží k afroguayanské skupině (je-

jich předkové byli dovezeni jako otroci pro plantáže), 4 % jsou takzvaní
Amerindiáni, 2 % jsou Evropané a
Číňané a 4 % jsou míšenci.
Křesťanů je zde 54 % (34 % patří
k některé protestantské církvi - 16 %
jsou anglikáni, 20 % jsou římští katolíci), 33 % hindové, 8 % přívrženci
islámu, 5 % různého vyznání. Důležitým krokem ve vzájemných vztazích
tří největších náboženství v zemi
(křesťanství, hinduismus a islám) bylo
jejich zrovnoprávnění státem po roce
1966. Úředním jazykem je angličtina.
Z dalších více používaných jazyků
jmenujeme kreolskou angličtinu nebo
indické jazyky (hindu, urdu či tamil).
Školní docházka je povinná do 14 let.
Analfabeti zde téměř nejsou (udává se
jen 1 %) a tím je Guayana ve srovnání s dalšími jihoamerickými zeměmi
výjimkou. Přístup k lékařské péči narušují hlavně komunikace - asfaltové
cesty jsou jen na pobřeží, ve vnitrozemí jsou štěrkové nebo prašné.
Osídlení země sahá nejméně 12 tisíc
let zpět do historie. Před příchodem
Evropanů zde žily indiánské kmeny Aravak, Karibu a Warrau. V roce
1498 přistál na karibském pobřeží
Kryštof Kolumbus. V 17. a 18. století
založili Nizozemci tři kolonie – Essequibo, Berlice a Demerara. V roce
1831 připadlo území dnešní Guayany
Velké Británii a neslo do osamostatnění status korunní kolonie jako
Britská Guayana. Stopy minulosti

jsou v hlavním městě Georgetown
všude zřetelné. Nizozemci např. zanechali valy a odvodňovací kanály (město leží skoro 70 cm pod hladinou
moře). Georgetown je městem protikladů. Překrásně opravené stavby
v koloniálním stylu se střídají s ruinami jiných budov, kde si v plechovkách vaří svou polévku žebráci. Po
ulicích jezdí cyklisté, koňská spřežení

MOTTO 5. ZASEDÁNÍ VIII. SNĚMU
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 6,33

SNĚMOVNÍ MODLITBA
Bože a Otče náš,
jenž jsi jako odvěká nepomíjející láska
vstoupil ve svém Synu Ježíši Kristu do dějin našeho světa.
Ty jsi Pánem veškerého času. Vládneš nad ztrácející se minulostí, neuchopitelnou přítomností
i neprůhlednou budoucností.
Modlíme se za svou pozemskou vlast,
s níž nás spojují dávné i nedávné události, které si v tomto roce připomínáme.
Navzdory všem minulým neblahým událostem,
které poznamenaly život v naší zemi,
dáváš se nám poznávat jako milující Ochránce a Dárce trvalé naděje.
Děkujeme ti za všechny lidi,
kteří usilovali a usilují o tvé království a spravedlnost.
Děkujeme ti za církev,
která jako společenství vlády trpícího a oslaveného Krista
má zaslíbení věčného života.
Modlíme se za všechny křesťany ve světě i v naší zemi.
Prosíme za svou Církev československou husitskou, za náboženské obce.
Ať naše sbory jsou stále místem, kde zaznívá tvé slovo a modlitby, kde jsi chválen zpěvem a
hudbou a kde můžeme pociťovat tvou blízkost a přítomnost.
Prosíme tě o tvůj soucit s námi, se svým nevděčným a nevěrným lidem.
Dej, aby naše sbory byly domovem důvěry a upřímných vztahů. Pomoz nám překonávat vše,
co narušuje společenství Ducha Kristova a odporuje jeho lásce.
Ať hledáme především tvé království s důvěrou,
že vše potřebné nám pro toto naše poslání i náš pozemský život daruješ.
Prosíme tě za sněm.
Dej, ať naše jednání je otevřeno tvému vedení a naplňováno tvou moudrostí.
Prosíme o tvoji posilu k dobrému slovu i činu
a pomáhej nám ve všech nesnázích.
Ty jsi, Pane, naší nadějí!
Tobě náleží čest, úcta, velebení a věčná sláva,
Otče mocný Stvořiteli, Synu laskavý Vykupiteli a Duchu Oživiteli a Sjednotiteli,
Jedinému Bohu buď chvála nyní i stále.
Amen.

a auta, ze všech stran je slyšet křik a
troubení. Po pár minutách jsou venkovská sídliště s banánovníky, slepicemi a koňmi, děti tu chytají ryby,
cukrová třtina se seká mačetami jako
za starých časů. Nedaleko odtud rostou internetové kavárny jako houby
po dešti. Georgetown je však i srdcem
Guayany. Žije zde třetina obyvatel, je
zde sídlo vlády, úřadů, centrum kultury, sportu i umění. Všude je k vidění
guayanská vlajka, zvaná "zlatá šipka". Zelená barva je symbolem lesů a
zemědělství, zlatá označuje přírodní
bohatství, červená dynamiku. Šipka
ukazuje k indiánským kořenům a je
současně i znamením budoucnosti.
Země má mnoho problémů hospodářských, sociálních i kulturních. Demokracie je ještě příliš mladá , první svobodné volby byly před 16 lety. Přes
všechny potíže jsou Guayaňané optimisty. Velké rodiny nahrazují sociální
síť. Kdo má příbuzné, má se vždycky
o koho opřít. Kdo je sám, pro toho je
život v hlavním městě drahý. Státní
zaměstnanec vydělá v průměru asi
150 dolarů za měsíc, nájem přijatelného bytu však stojí 500 dolarů. Mnozí
vycházejí se svým příjmem hlavně
proto, že je podporují příbuzní ze zahraničí.
Guayanské ženy provozují prodejní
stánky, obchůdky, penziony, malé restaurace a jsou téměř ve všech povoláních úspěšné. V letech 1997 až 1999
stála v čele země i prezidentka Janet
Jagan. V parlamentu zasedá 33,7 %
žen (mezinárodní průměr je okolo
14 %). Jejich problémem je především násilí, které je na nich pácháno a
jehož kořen je v alkoholismu a narkomanii mužů.
Světový den modliteb se v Guayaně
koná od roku l927. Původně posílaly
program ženy ze Skotské presbyterní
církve. Na konci 60. let došlo k ekumenickému rozšíření této práce: ženy

různého vyznání (11 denominací) se
pravidelně scházejí a zastupují své
farnosti ve výboru SDM. Kontakty na
Amerindiánky jsou v počátcích v komisi zatím nejsou zastoupeny.
Křesťané s sebou nesou tíhu koloniálního dědictví, kdy byla víra zneužívána k legitimování útlaku a poroby.
Církve se musí oprostit od forem
19. století a vzít vážně lidské problémy a kulturní odlišnosti. K jejich obnově patří i nový vztah k ženám.
Teoložek a ordinovaných farářek je
v zemi ještě málo. Církve v Guayaně
patří k nejchudším na světě, bojují o
přežití, mnohé práce konají bezplatně
dobrovolníci.
Lidé v Guayaně prožili mnohé trnité
epochy: kolonialismus, zotročení, rasismus, násilí, diktaturu, přírodní katastrofy, zchudnutí. Prožili i světlé
okamžiky: vyhlášení samostatnosti,
skončení diktatury a svobodné volby.
Přes všechna napětí mezi etnickými
skupinami je mnoho příkladů úsilí o
novou demokratickou Guayanu. Lidé
mají šanci, aby se naučili si lépe rozumět. K tomu musí přinést své duchovní a kulturní bohatství, své zkušenosti i vize. Tak vzniká moudrost,
která je tak potřebná. Ve spojení
s Bohem poznáváme svá omezení.
„Bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti“ (Job 28,28) - to nám
vzkazují guayanské ženy.
Budete-li mít zájem uspořádat společné modlitební setkání a dozvědět se
více o vzdálené Guayaně, můžete se
obrátit na předsedkyni Českého výboru Světového dne modliteb, naši
sestru farářku Mgr. Alenu Naimanovou z Rychnova nad Kněžnou (tel.:
494 534 854, mail: naina@quick.cz),
která ráda pomůže. Materiály najdete
i na www.ccsh.cz.
Podle materiálů SDM zpracovala:
Helena Bastlová
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Malé úvahy o toleranci 14
Tak jsem si myslela, že bych už měla toho psaní nechat. Dostala
jsem však během vánočních svátků řadu lístků, dopisů a vzkazů, které mi potvrdily spojení s mnoha lidmi. Díky internetu
mne dokonce čtou i v cizině. Nebudu zastírat. Udělalo mi to
dobře. Budu tedy pokračovat. Ty čtenáře, které svými články
nějak rozčiluji, pak prosím, aby byli tolerantní, měli trpělivost
a ještě to se mnou nějaký čas vydrželi.
O čempak budeme dnes přemýšlet? O kázni v církvi. Nepříjemné téma. Zametu tedy napřed před svým prahem. V dobách, kdy jsme ještě bydleli v Karlíně, navštěvovala jsem společně se svým mužem pravidelně studentské bohoslužby.
Občas jsme pozvali i pár studentů k nám domů. Znala jsem se
tedy s nimi docela dobře.
Můj manžel měl tenkrát na fakultě jednu velmi nadanou a
podnikavou žačku. Jednou mne požádala o osobní schůzku.
Měla jsem velmi málo času, ale vyhověla jsem jí. Byla jsem
zvědavá, co má na srdci. Dívka měla těsně před svěcením a
nějak se nemohla dost dobře vypořádat s textem farářského
slibu, který byl napsán v zastaralé češtině a byl téměř nesrozumitelný. Měla pravdu. Podlehla jsem tedy jejím prosbám a
převedla text do moderní češtiny. Dávala jsem přitom bedlivě
pozor, abych nějak nezměnila smysl a nevynechala ani slůvko.
Dalo mi to dost práce. Se studentkou jsme se pak dohodly, že
to bude naše tajemství a manželovi jsem nic neřekla.
Svěcení se konalo v kostelíku Jana Křtitele na Prádle a dodnes
si pamatuji užaslý obličej biskupa Kupky a mého muže. Po
bohoslužbách musela dívka odevzdat písemné znění slibu.
Prošlo nám to. Když se ale můj manžel doma na mne tak trochu zhurta obrátil s dotazem, zda v tom nemám prsty, přiznala jsem se. Nepochválil mne. Musela jsem vyslechnout přednášku o kázni v církvi. Takhle se prý věci neřeší. Moc jsem s ním
nesouhlasila. Byla jsem naopak velice pyšná na to, když se
později trochu pohnuly ledy a slib byl konečně přepracován.
Můj text však použit nebyl – i když si snad poněkud neskromně
myslím, že byl lepší – ale konec konců v církvi nejsme proto,
abychom si realizovali svou ješitnost.
V tom je právě ten kořen zla. Po mnoha letech dávám svému
muži pokorně zapravdu. Kázeň v církvi musí být. Sama jsem se
přesvědčila. Jak se později ukázalo, měla ta dívka v sobě silnou
touhu na sebe upozornit a nějak se prosadit. Za pár let totiž
zase stejně horlivě upřednostňovala kralický text před Českým ekumenickým překladem.
Z toho poučení plyne, že není všechno zlato, co se třpytí.
Jindřiška Kubáčová

STRÁŽCI LIDSKOSTI
Kniha nesoucí název Strážci lidskosti aneb dvanáct příběhů příslušníků CČSH
vězněných po únoru 1948 a věnující se osudům politických vězňů z řad Církve
československé husitské, vyšla krátce před vánočními svátky. Autor knihy
Martin Jindra v ní vylíčil životní příběhy šesti farářů (Ladislav Král, Oldřich
Bukal, Alois Mach, Zdeněk Langr, Jindřich Hanuš, Josef Kosinka) a sedmi tzv.
laiků (František Račanský, Metoděj Cyril Metelka, Viktor Boháč, Miluška
Havlůjová, Václav Prchal, Karel a Jaroslav Metyšovi) naší církve vězněných
komunistickým režimem. Každá ze zúčastněných osob si nesla jiný životní kříž.
Miluška Havlůjová byla tři roky nuceně odloučena od svého šestnáctiměsíčního syna, farář Oldřich Bukal zaplatil za léta v kriminálu brzkým odchodem
z tohoto světa, farář Ladislav Král přežil fašistický koncentrační tábor, aby v 50.
letech málem zemřel v koncentráku komunistickém atd. Zmiňované příběhy
dokresluje i 36 příloh převážně církevně-politického zaměření a dvě úvodní
kapitoly mapující postavení církví v Československu po roce 1945 respektive
po roce 1948. Publikace bude krátce představena na blížícím se sněmu, kde
dojde rovněž k její distribuci do jednotlivých náboženských obcí. Oficiální prezentace pak proběhne v budově ÚR – Komenského sál v pátek 22. února 2008
v 15 hod. Kniha je k dostání v prodejně Blahoslav nebo ji lze objednat přímo u
autora Martina Jindry na tel. 736469248, mail: martinusjindrus@seznam.cz.
(mj)

Z kazatelského plánu

3. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten,
který je už položen, a to je Ježíš Kristus.
1 K 3,11
První čtení: Ž 24,3-5
Druhé čtení: 1 K 3,11-13
Evangelium: Mt 7,24-27
K obětování: 1 J 1,3
K požehnání: Ju 20-21

PŘEČTĚTE SI V BIBLI
Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi(Pokračování z minulého čísla)
Děti a mládež (2)
Mládeneček Josef je vyvolen Bohem, ale musí projít těžkými zkouškami.
Ž 128
Kojenec Mojžíš zachráněn, protože
Bůh s ním má veliké plány.
Ex 1. a 2. kap.
Příkaz seznámit děti s Hospodinovým zákonem.
Dt 11,13-21
Nástupce Mojžíšův Jozue se zavazuje, že on a celá jeho rodina včetně dětí budou sloužit Hospodinu.
Joz 24. kap.
Mladinký Samuel prožívá zjevení
v Hospodinově domě v Šílu.
1 S 1. a 3. kap.
Nejmladší syn Jíšajův David vy-

ny. Proto postupně předložíme několik programů pro ty
věřící, kteří se doma sami chtějí sblížit s Biblí. Věříme, že
tato četba je bude inspirovat k zamyšlení a modlitbě.

brán Bohem za krále.
1 S 16,1-13
Nezdárný syn Abšalóm a jeho neblahý konec.
2 S 15. kap.; 16,15-25; 17. a 18. kap.
Šalomounovi se jeho syn Rechabeám nevyvedl.
1 Kr 12. kap. 14,21-31
Dítě může být poslem Božím – izraelské děvčátko a bohatýr Naamán.
2 Kr 5. kap.
Jeremjáš povolán za proroka v chlapeckém věku.
Jr 1,1-10
Daniel a další judští jinoši zachovají věrnost Hospodinu.
Da 1. kap.
Jinoši odmítli klanět se zlaté modle
a Bůh je zachránil z ohnivé pece.
Da 3. kap.

Dítě je předpověděno – Jan a Ježíš.
L 1. kap.
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě.
L 2,41-52
Ježíš uzdravuje děti – posedlý chlapec, Jairova dcera, dcera Syroféničanky.
L 9,37-43; Mk 9,14-29;
Mk 5,21-42; 7,24-30; L 8,40-56
Ježíš žehná dětem.
Mt 19,13-15; Mk 10,13-16
Podobenství o marnotratném synu.
L 15,11-32
Ondřej přivede k Ježíšovi chlapce,
který má pět ječných chlebů a dvě
ryby.
J 6,1-15
Texty vybrala
Jiřina Kubíková
(Pokračování příště)

Nad Písmem

JDE O PEVNÝ ZÁKLAD
„Muž hloupý stavěl dům svůj na
písku…“ tak začínala jedna písnička o
muži hloupém a chytrém na motivy
podobenství o dvou stavitelích. Zpívávali jsme ji ještě dost let před listopadem ‘89 na letních festivalech poezie
Šrámkova Sobotka. Děj písně se současně se zpěvem předváděl názorně.
Bavilo nás to a užili jsme při tom
spoustu legrace.
Posluchači, ke kterým se obracel na
počátku 1. století Ježíš, věděli určitě
daleko lépe, o čem hovoří. Každoročně museli v zimním čase zápasit s přívaly silných dešťů a prudkých bouří.
Z jindy tak vzácné vody v oblasti
Palestiny se náhle stával ničivý živel!
Vyschlá údolí a říční koryta se rázem
proměnila v dravé proudy, které podrývaly a odplavovaly stromy. Braly
s sebou balvany, dokonce i celé domy.
Neodolalo nic nepevného, nic bez
hlubokých základů. Jen dům, postavený na solidních základech, na skále,
dokázal odolat náporu a nezřítit se.
Ve starozákonních knihách najdeme
často literární rámec podobný našemu
příběhu o dvou stavitelích. Poslušné
dodržování Hospodinových norem a
přikázání otevírá lidem perspektivu
zaslíbení. Naopak neplnění ustanovení Zákona a přestupování příkazů přináší člověku hrozbu Boží odplaty a
přísného trestu. Požehnání těm, kdo
naslouchají a plní – zlořečení těm, kdo
přestupují Zákon… tento dvojsečný
přístup objevíme téměř ve všech spisech Starého zákona.
Obraz podobný našemu podobenství
čteme i u proroka Ezechiele (13,1012): „Znovu a znovu svádějí můj lid
slovem Pokoj, ač žádný pokoj není.
Lid staví chatrnou stěnu, a hle, oni ji
nahazují omítkou: Padne! Spustí se
lijavec, který spláchne všechno. Nechám padat kroupy jako kameny, rozpoutá se bouřlivá vichřice, a hle, zeď
padne. Což vám nebylo řečeno: Kde
je to, čím jste ji nahodili?“ Ta příkrá
slova patří lživým prorokům, kteří
prorokují podle svého vlastního srdce
a ducha, bez Hospodinova pověření.
V apokryfní knize Ecclesiasticus
(22,16-18) slyšíme: „Vazba trámů
pevně pojící stavbu ani při zemětřese-

ní nepovolí, tak i srdce zpevněné promyšlenou úvahou se v danou chvíli
nebude bát. Srdce, které je upevněno
rozumným myšlením, je jako ozdoba
z malty na hladké stěně. Jako kůly
postavené na výšině neodolají větru,
tak neodolá děsivým představám zbabělé srdce hlupáka při jeho rozhodování.“ Zde se jedná o vztah znalostí,
podpořených uvážlivostí a moudrostí i
schopnost rozhodnout se k činu.
V komentáři rabiho Natana k talmudickému traktátu Pirkej Avot nalezneme: „Člověk, který má skutky a naučil se mnoho z Tóry, k čemu může být
připodobněn? K člověku, který stavěl
zdola z kamení a nahoře z nepálených
cihel. A když přišla záplava a obklíčila dům, kameny se nepohnuly z místa.
Naproti tomu člověk, který nemá
dobré činy a učil se Tóru, ke komu
může být připodobněn? K člověku,
který stavěl zdola z nepálených cihel a
potom dále z kamení. A když přišly
byť i malé proudy, dům převrátily.“
V Pirkej Avot (4. kap., 22 odst.) čteme
výrok rabiho El’azara ben Azarji:
„Čemu se podobá ten, jehož učenost
převažuje nad jeho činy? – stromu
s mnoha větvemi, ale málo kořeny.
Když přijde vítr, vyvrátí ho, obrátí korunou dolů, neboť je řečeno (Jr 17,6):
„Bude jako strom opuštěný v pustině,
který nevidí přicházející dobro, a bude
přebývat ve vyprahlých krajích,
v poušti, v zemi slané, v níž nelze přebývat.“ Čemu se však podobá ten, jehož skutky převažují nad jeho učeností? – stromu s málo větvemi, ale
mnoha kořeny, a kdyby přišly všechny větry, které jsou na světě, a opřely
se do něho, nepohnou s ním z místa,
neboť je řečeno (Jr 17,8): „Bude jako
strom zasazený u vody, své kořeny
zapustil u vodního proudu, který nevidí přicházející žár. Jeho listí je zelené,
v roce sucha se ničeho neobává,
nepřestává nést plody.“
Ale vraťme se zpět k Ježíšovu podobenství o dvou stavitelích. Podobně
rozlišuje mezi pravým a falešným nasloucháním Ježíš. To pravé a pozorné
by mělo vždy vést k činům a naopak.
Nestačí pouhá teoretická znalost
správného jednání bez aktivního pří-

Mt 7,24-27
stupu k poznanému. Z poznání a pochopení vycházejí naše každodenní
konkrétní činy a skutky, vychází z něj
i kvalita vztahu k našim bližním.
Pevným základem stavby je ve zvěsti
Starého zákona sám Hospodin a jeho
příkazy. Proroci i rabínská tradice přikládají význam naslouchání a uskutečňování Hospodinovy vůle.
Žalmista Hospodina nazývá pevnou a
mocnou skálou, skálou spásy; prorok
Izajáš skálou záštity či skálou věků…
Ježíš zachází ještě dále, nad rámec
Starého zákona, překračuje hranice
Tóry…
Pravý základ a skála, na níž závisí
pevnost a odolnost stavby, jsou jeho
slova. Ovšem nejen pouhá slova, ale
hlavně skutky, které vyplývají právě
z vnímavého naslouchání a správného
pochopení těchto slov. Ježíšovy požadavky, jejich slyšení a správné jednání
mají být směrodatné pro stavbu domu
života na pevných základech, na skále. Nesmíme ale zapomínat, že pouhé
skutky bez víry jsou také stavěním
bez základů, na písku. Bez víry bychom zůstali jenom na rovině lidské,
a tudíž bez základů. Kdo slyší má
slova, vyhlašuje Ježíš, a také podle
nich jedná, staví budovu svého života
na skále.
Apoštol Pavel v 1. listu do Korintu
(3,11) píše, že základ domu již byl
položen. Ježíš položil ten základ a
my jsme spolupracovníci na Božím
díle.
Čas prověří, z jakého materiálu naše
stavba je, budujeme-li svůj dům
s ohledem na Boží požadavky, nebo je
–li pouze dílem lidským. Život každému z nás občas přináší přívaly a bouře
a někdy se nám zdá, že jich je až příliš mnoho!
Šťastný je každý, kdo vybudoval
pevný příbytek, ochranu před ničivými živly. Kdo slyší slova Kristova a
buduje na nich svůj život, staví na
skále. Kdo náleží věčnosti, nemusí
mít strach z ničeho, co přináší čas.
Stavme, sestry a bratři, s Boží pomocí a požehnáním, beze strachu a obav,
každý ten svůj dům, stavme ho na
skále po všechny dny roku 2008!
Alena Tučková

Český zápas 4

JAK

*

27. ledna 2008

*

3

VYUŽÍT PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY

Možná jste si přečetli v jednom z minulých čísel Českého zápasu nebo na
webových stránkách Sociálního odboru ÚÚR, že spory můžeme řešit i mimosoudní cestou – mediací.
Mediaci lze ovšem použít i v trestním
řízení, tedy v situaci, kdy jeden
z účastníků je obviněn z trestného činu. V tomto případě se obracíme na
Probační a mediační službu České
republiky. Úředníci této poměrně nové státní istituce provádí podle zákona
č. 257/2000 Sb. mediaci v trestních
případech. Střediska PMS působí ve
všech soudních okresech ČR a jejich
činnost je bezplatná.
Na Probační a mediační službu ČR se
mohou obrátit poškození, obvinění,
jejich příbuzní, státní zástupci, soudci,
kurátoři, obhájci, policisté a všichni,
kdo jsou nějakým způsobem trestným
činem dotčeni.
Poškozený může získat důležité informace vztahující se k trestnímu řízení a
především k náhradě škody. Obviněný má příležitost přijmout odpovědnost v souvislosti s náhradou jím způsobených škod. Může se poškozenému omluvit a nabídnout přiměřenou
náhradu škody. Výsledky mediačního
jednání může státní zástupce (soudce)
zohlednit ve svém rozhodnutí. Může
například zastavit trestní stíhání nebo
navrhnout či schválit další alternativní
opatření či sankci. K mediaci v trestním řízení jsou vhodné případy majetkové kriminality, trestné činy z nedba-

NAŠE

losti, v dopravě, rvačka, zanedbání
povinné výživy apod.
Smyslem a účelem mediačního jednání je přispět ke zmírnění následků
trestného činu pro poškozeného a motivovat obviněného k převzetí odpovědnosti za škody, které svým jednáním způsobil. Může vyústit ve společnou dohodu o urovnání konfliktu a
náhradě škody. Ta pak slouží jako
podklad pro rozhodování státního zástupce nebo soudce.
K dalším činnostem Probační a mediační služby patří začleňování pachatele do života společnosti bez dalšího
porušování zákonů a zajišťování efektivní realizace uložených alternativních trestů a opatření.
A právě odsouzených k alternativním
trestům je možné prostřednictvím
PMS využít k různým pracem v rámci
náboženských obcí. Některé náboženské obce již těchto pracovníků využívají nebo využily. Ty obce, které by o
to měly zájem, mohou postupovat
následovně.
Obec žádající takového pracovníka by
se nazývala poskytovatel obecně prospěšných prací (dále OPP). Postup,
jak se stát poskytovatelem OPP, je
jednoduchý. Stačí kontaktovat středisko Probační a mediační služby (místně příslušné) a oznámit, že se chcete
stát poskytovatelem OPP. Dle zákona
může být poskytovatelem OPP subjekt státní i nestátní, který vyvíjí obecně prospěšnou činnost a kde by práce

RECENZE

Vladimír a Jindřiška Kubáčovi:
Znamení smlouvy. Zamyšlení nad
knihou Genesis,
4. vydání, Blahoslav 2006.
Jde o komentář ke knize Genesis,
určený pro vzdělaného laika. I když
spíše než slovo komentář se na tuto
knihu hodí v titulu uvedený výraz
"zamyšlení", protože tady nejde pouze
o důslednou odbornou analýzu textu,
nýbrž o vyprávění.
A tím se dostáváme k první důležité
věci: Exeget Bible bývá často tlačen
do role analytika, jakéhosi "papyrologa", který má z náznaků zjistit, co
vlastně chtěli autoři říci, a pak to tlumočit. Ovšem při takovémto přístupu
z Bible uniká příběh - ale ten je přitom
na biblickém poselství tím podstatným.
Bible je příběhem Božích úmyslů
s lidmi. Příběh se od náhodného souboru událostí (jaké zaznamenává například kronika) liší tím, že má nějakou intenci, že k něčemu směřuje.
V případě Bible tedy samozřejmě jde
o směřování ke Kristu. Pokud bychom Bibli analyzovali, redukovali
bychom ji na knihu filosofickou, což
je dost proti smyslu jejího poslání.
I výkladové poznámky jsou v recenzované knize fakticky zahrnuty do
příběhu - a nikoli jako poznámky pod
čarou, jak by odpovídalo analytickému přístupu.
Číst Bibli je poměrně obtížné, neboť
text je často poměrně zamotaný. Pro
První knihu Mojžíšovu, o kterou nyní
jde, toto platí mnohem méně, přesto je
vždy užitečné biblický příběh převypravovat, i když je zde vždy riziko
jistých zjednodušení. Tato kniha však
své poslání zcela splnila - starozáko-

ník Vladimír Kubáč je garantem její
teologické přesnosti a spisovatelka
Jindřiška Kubáčová zase garantkou
literárních kvalit. Jsou to manželé,
kteří tvořili společně a vzájemně se
výborně doplňovali.
V nejstarších knihách, k jakým Genesis patří, se prolíná historie s mytologií. Ostatně se něco podobného týká
i textů poměrně moderních. Přitom je
třeba správně rozumět slovu "mytologie": Nemíním tím něco jako báchorku, pohádku, prostě vyprávění, kterému nemusíme věnovat pozornost.
Historie - jak již bylo řečeno - není jen
souhrnem minulých fakt. Nicméně je
fakty nesena, a proto když se objeví
fakta nová, je třeba ji opravovat.
Oproti tomu mytologie je o tom, jak
dějinám rozumíme. Je to intence, která pochází z našeho předporozumění a
nevyplývá z těch dějinných fakt automaticky: sekulární historik v Bibli tu
tendenci směřování ke Kristu prostě
neuvidí. A jako je historie nesena
fakty, tak mytologie je nesena svým
vnitřním smyslem a podle toho je
potřeba ji korigovat. Mytologie má
tedy v Bibli své nezastupitelné místo.
Ostatně bez ní by to přestal být příběh.
V textu, jako je Bible, se tedy nutně
prolínají dvě tendence: historická a
mytologická. A je ovšem žádoucí je
důsledně rozlišovat a nezaměňovat.
Potom přestanou mít význam otázky
typu, z jakého dřeva vlastně byla zhotovena Noemova archa - zda z cedrového, jako lodě Féničanů, anebo naopak nějakého ultralehkého typu balza, jako byl vor Thora Heyerdahla.
Tato otázka má význam (byť jen okrajový) v historii, ale nikoli v mytologii.
Vždy je užitečné připomenout dobové

odsouzených k OPP nesloužila k výdělečným účelům (v rámci OPP nelze
např. soukromé firmě hlídat parkoviště). Středisko Probační a mediační
služby zašle novému poskytovateli
formulář, tzv. požadavek, kde poskytovatel popíše, kolika odsouzeným
poskytne práci, jde-li o práci sezónní
či celoroční, jaký je odhad hodin, o jakou práci jde a má-li zvláštní požadavky (např. pro práci v mateřské
školce jsou jiné požadavky na odsouzeného než pro úklid komunikací).
Tento požadavek je důležitý při výběru vhodného odsouzeného na konkrétní místo.
Vše další potřebné sdělí a vysvětlí
pracovník střediska Probační a mediační služby.
Na webových stránkách Probační a
mediační služby ČR www.pmscr.cz
naleznete v menu pod "kontakty"
adresář středisek Probační a mediační
služby řazený podle krajů. Pokud se
vám jej nepodaří otevřít nebo nemáte
přístup k internetu, mohu vám kontakt
poskytnout na Sociálním odboru
ÚÚR CČSH. Zaměstnávání osob odsouzených k OPP se není třeba obávat, tyto tresty se ukládají např. za
trestné činy neplacení výživného,
viníkům dopravních nehod či neplatičům zdravotního a sociálního pojištění apod., tedy ne odsouzeným za násilné trestné činy či recidivistům.
Mgr. Lenka Nováková
souvislosti, které moderní čtenář nezná, ale starověký člověk je pokládal
za samozřejmé, a proto je pisatel ani
nepovažoval za nutné zaznamenat.
Mnoho názorů vyjádřených v Bibli je
ve skutečnosti polemikou s dobovým
světonázorem, zejména pak s místními náboženskými kulty. Moderní čtenář, který to nemůže znát, má tendenci považovat biblické názory - například kosmologické - za něco jako vědecké poznatky a srovnávat je s poznatky současnými. Ale to je samozřejmě marné, protože zmíněné názory jsou ve skutečnosti o něčem jiném.
Kniha vychází již ve čtvrtém vydání a
to po pětadvaceti letech, které jí neubraly na aktuálnosti. Proto ji lze doporučit všem zájemcům z řad laiků, ať již
křesťanů anebo i vůbec všech, kdož se
zajímají o biblickou problematiku.
Velmi dobře může posloužit jako východisko k podrobnějšímu studiu.
Závěrem poznamenáváme, že autorem obálky a ilustrací je Lumír Čmerda. Knihu můžete zakoupit v prodejně
Blahoslav, Wuchterlova 5, Praha 6 za
99 Kč. Studenti mají výraznou slevu.
Pavel Benda

Výročí narození autora české mluvnice
Bohuslav Havránek pocházel z učitelské rodiny a po studiu na
Akademickém gymnáziu a Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity (mj. žák J. Zubatého) pokračoval v rodinné tradici. Od roku 1917
vyučoval na pražských gymnáziích (v Truhlářské, později v Dušní ulici),
přičemž již od roku 1915 spolupracoval s Kanceláří Slovníku jazyka českého. V říjnu 1926 spolu s V. Mathesiem, R. Jakobsonem, Bohumilem
Trnkou a dalšími spoluzakládal proslulý Pražský lingvistický kroužek. O
dva roky později se habilitoval na Univerzitě Karlově prací Genera verbi
ve slovanských jazycích, roku 1929 byl jmenován mimořádným, roku 1934
řádným profesorem slovanské jazykovědy na Masarykově univerzitě
v Brně a roku 1939 se stal děkanem její filosofické fakulty. Mezitím spolu
s Milošem Weingartem uspořádal jeden z hlavních programových sborníků Pražského lingvistického kroužku Spisovná čeština a jazyková kultura
(1932), do kterého přispěl statí Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura.
V roce 1945 byl B. Havránek znovu povolán jako profesor na filosofickou
fakultu do Prahy (první jmenování znemožnilo uzavření vysokých škol
nacisty), kde od roku 1950 vedl katedru českého jazyka a obecné jazykovědy. V letech 1953-61 byl rektorem Vysoké školy ruského jazyka a literatury, roku 1952 stál u zrodu ČSAV a téhož roku byl jmenován jejím řádným členem - akademikem a zároveň i ředitelem Ústavu pro jazyk český
(do roku 1964).
Havránkovým hlavním zájmem byla teorie spisovného jazyka, vývoj spisovné češtiny, slovanská syntaxe, dialektologie atd. Kromě vědecké a organizační práce se zabýval i činností kodifikační, lexikografickou a popularizační. Spolu s Aloisem Jedličkou napsal dosud nepřekonanou Českou
mluvnici (od r. 1951 řada vydání), redakčně se podílel na řadě jazykových
slovníků (mj. Příruční slovník jazyka českého, 1935-1957, Slovník spisovného jazyka českého, 1958-1971. Na vydání posledně jmenovaného se vedle Jedličky podílel i vynikající dialektolog Jaromír Bělič, lexikograf František Trávníček a řada dalších). Havránek také roku 1935 spoluzakládal a
až do své smrti vedl časopis Slovo a slovesnost. Jakkoli ve svých Pamětech
hodnotí V. Černý činnost B. Havránka po roce 1948 silně kriticky, jeho
vědecká činnost, autorita a v neposlední řadě i osobnost zásadně ovlivnily
vývoj české jazykovědy už před 2. světovou válkou, a zejména po ní.
(red)

ZA PROF. JANEM HELLEREM
Před uzávěrkou našeho listu nás zastihla smutná zpráva o úmrtí emeritního
profesora Evangelické teologické fakulty UK v Praze br. Jana Hellera.
Už delší čas jsme o něm věděli, že se
jeho nemoc zhoršila a ubývá mu sil.
Nyní přišel čas, kdy předstoupí před
našeho Pána, aby mu složil účty ze
své práce. Dovolte autorce tohoto
článku několik osobních vzpomínek.
Byl přítelem mého manžela, a proto
jsem měla příležitost se s ním občas
setkat. Měla jsem ho osobně velmi
ráda a s úsměvem vzpomínám, jak

mne velebil, když mu můj manžel
kdysi na X. mezinárodním kongresu
starozákoníků, který se konal ve Vídni
v roce 1980, prozradil, že mu veze
buchty, které jsem pro něho upekla.
Také vzpomínám na společný pobyt
v Bechyni, kde se na zámku ve dnech
13. až 15. května 1992 konala Mezinárodní konference o Bibli a kulturních tradicích. Společně s mým manželem a prof. Hellerem jsme seděli u
jednoho stolu. Byl neobyčejně zábavný a příjemný společník. Dovedl vtipkovat i o věcech tak vážných, jako

bylo jeho onemocnění astmatem,
které ho sužovalo po celý jeho život.
Dokončení na str. 4

4

*

Český zápas 4

ZPRÁVY

*

27. ledna 2007

Termín konání: ve středu a ve čtvrtek
26. - 27. března, 9.00 – 16.30 h, 45minutová polední přestávka. Max. počet
osob – 12.
Termín podání přihlášky: do 17. března.
* Specializované kurzy pro hudební
doprovod a liturgii:
Základy harmonie a varhanní improvizace, 500,- Kč / 90 min vč. DPH.
Začátek i termín kurzu je závislý na
individuální dohodě uchazeče s vyučujícím.
Přihlášku lze poslat poštou na adresu:
Studijní oddělení UK HTF, Pacovská
350/4, P.O.BOX 56, 140 21 Praha 4,
tel.: 241 733 131 či formou přílohy emailu na: czv@htf.cuni.cz.
Kurzovné se hradí složenkou nebo
bankovním převodem na číslo účtu:
66661389/0800, variabilní symbol:
2607 i hotově v pokladně fakulty. Na
začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní oddělení fakulty nebo vyučujícímu
při první hodině. Pokud hradí kurzovné zaměstnavatel, je nutné uvést IČO

Kurzy na HTF UK
* Jazykové kurzy:
Němčina pro začátečníky, 890,- Kč,
20 vyučovacích hodin. Termín konání: 19. února – 22. dubna, každé úterý
8.30 -10.00 h. Max. počet osob – 12.
Termín podání přihlášky: do 19. února.
* Specializované kurzy z rétoriky a
komunikace:
Profesionální jednání po telefonu,
2070,- Kč. Termín konání: pátek 8.
února, 1 den, 9.00 – 16.30 h, 45 minut
na polední přestávku. Max. počet osob
– 12.
Termín podání přihlášky: do 28. ledna.
Rétorika v praxi, 4070,- Kč, 16 vyučovacích hodin. Termín konání: 12. 13. března, 9.00 – 16.30 h, 45minutová polední přestávka. Max. počet osob
– 10.
Termín podání přihlášky: do 29. února.
Řeč těla, nedílná součást projevu,
4000,- Kč, 16 vyučovacích hodin.

ZA PROF. JANEM HELLEREM
Dokončení ze str. 3
Řekl mi: „Když kytičky kvetou, já
vadnu.“
Vážila jsem si ho proto, že nic nepředstíral a byl pravdivý. Před pěti lety,
kdy se konala na Husitské teologické

fakultě UK vzpomínka na mého manžela prof. Vladimíra Kubáče, vydal o
něm a zároveň i o sobě toto svědectví:
„Byl skromný, vnitřně pokorný a
upřímně zbožný. Mnohem víc než já,
který si od mládí v sobě nesu trvale

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POKUŠENÍ NA POUŠTI

a DIČ. Pokud bude o kurz nedostatečný zájem, uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.
(HTF UK)

Pozvánka na besedu
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na úterý 12. února do
refektáře kláštera Emauzy v Praze
2, Vyšehradská 49 na besedu Základy přírodě a člověku přátelského
stavění, voda v krajině a symbióza
přírody s architekturou.
Akad. arch. Aleš Brotánek při ní
promluví o smyslu a významu energetických úspor, o hospodaření
s vodou a smyslu jejího zadržování
v krajině. Beseda začíná v 17.30 h;
předpokládaný konec je kolem
19.45 h.
(JNe)

Nabídka
Nabízím vážnému zájemci Kralickou bibli tzv. Prešpurkskou, rok vydání 1787. Kontakt: tel. 267710101.
(mv)
virulentní existencialistickou infekci a
neustále s ní musím zápasit. Proto byla jeho víra i teologie tehdy bezprostřednější a nerozpolcená.“
Nyní se ti dva setkali před tváří Boží a
my, kteří zde ještě zůstáváme, vyprovázíme prof. Jana Hellera ve svých
modlitbách.
Jindřiška Kubáčová

Redakční dovětek

Ze známého podobenství (Mt 7,24-27) víme, jaký byl rozdíl mezi dvěma
staviteli. Najdete také pět rozdílů mezi obrázky jejich domů?

Jan Heller se narodil 22. dubna 1925
v Plzni, studoval filosofii a teologii
v Praze a Basileji, od r. 1950 působil
na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě nejprve jako lektor hebrejštiny, posléze jako docent religionistiky, od r. 1977 pak jako profesor Starého zákona.
V letech 1966–1968 vyučoval jako
hostující docent na Humboldtově
univerzitě a Kirchliche Hochschule
v Berlíně. Podílel se na vzniku Českého ekumenického překladu Bible, je
autorem řady odborných prací, jak
z oboru religionistiky, v níž se zaměřoval na náboženství starověku, tak ze
starozákonní biblistiky.
Po odchodu do důchodu v r. 1992
pokračoval ještě nějakou dobu ve výuce, mj. na Katolické teologické
fakultě UK, věnoval se práci na obsáhlém Výkladovém slovníku biblických jmen (vyšel v Praze 2003) a činnosti popularizační.
Širší veřejnosti je znám jako autor
neotřelých výkladů biblických textů,
vydaných ve sbírkách Jak orat s čertem (2005), Stezka ve skalách (2006),
Obtížné oddíly knih Mojžíšových
(s M. Prudkým, 2006), a rozhlasových
zamyšlení nad nedělními biblickými
čteními k bohoslužbám (částečně vyšla tiskem: Znamení odkazující k nebi, 2007).
Zemřel po dlouhé nemoci 15. ledna
v Praze.
(red)
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Veškeré platby, prosíme,
poukazujte na tento účet.

KALENDARIUM - LEDEN/ÚNOR
28. 1. 1868 - Zemřel v Linci Adalbert Stifter (* 23. 10. 1805 v Horní Plané) rakouský spisovatel původem z Čech. První povídku vydal až ve 35 letech, ale
pak už následuje jedna próza za druhou a v mnoha z nich - jako slavné povídce Křišťál - se nezapře jeho výtvarné vidění, takže je často charakterizován jako
"nepřekonatelný krajinář". Na vnímavého autora působilo především neopakovatelné kouzlo nedotčené šumavské přírody.
Z dalších děl byl stěžejní román Vítek, na němž pracoval řadu let (1865-67) a
který zůstal prvním dílem nedokončeného cyklu o historii Rožmberků a počátcích Českého království.
28. 1. 1903 - Narodil se v Praze Vladimír Sychra (+ 20. 2. 1963 tamtéž) - malíř, grafik a ilustrátor, člen Spolku výtvarných umělců Mánes a profesor na pražské Akademii. Ranou tvorbu charakterizuje poněkud opožděný vliv sociálního
umění, se stejným zpožděním se vyrovnával i s kubismem (Ganymedes, 1934).
Ve druhé polovině 30. let se formoval jeho styl pod vlivem Pabla Picassa a
Goyových grafik, ale i surrealismu. Dramatičnost jeho tehdejších protiválečných obrazů (Válka; Vraždění; Únos Sabinek) poněkud zeslabuje lyrický, zároveň však i senzuální přístup. Dramatické napětí dále ustoupilo po roce 1939,
kdy nacházel inspiraci v rané italské malbě. Historické reminiscence můžeme
objevit i v jeho monumentálních realizacích, kterým se věnoval po 2. světové
válce (výzdoba Karolina, Národního památníku na Vítkově).
29. 1. 1888 - Na počátku jarního zasedání říšské rady oznámilo sedm českých
poslanců (z toho čtyři vyloučení z Českého klubu) vytvoření Klubu neodvislých
českých poslanců v čele s J. Grégrem a J. Heroldem. Staročesko-mladočeské
boje zatlačily do pozadí původní "filologické a teoretické" otázky. Skupina
začala být nazývána "realisty".
29. 1. 1923 - Narodil se v Prostějově Alexej Pludek (+ 7. 9. 2002 v Praze) prozaik a dramatik.
30. 1. 1648 - Uzavřen byl separátní mír Nizozemců se Španěly. Po osmdesátiletém boji získali Nizozemci uznání nezávislosti.
30. 1. 1893 - Narodil se v Praze Bohuslav Havránek (+ 2. 3. 1978 tamtéž) jazykovědec, slavista a bohemista - viz i str. 3.
30. 1. 1918 - Narodil se v Praze Jaroslav Krombholc (+ 16. 7. 1983 tamtéž) dirigent.
31. 1. 1378 - Císař Karel IV. navštívil v Paříži francouzského krále Karla V.
z Valois a jednal s ním o možném budoucím rozdělení Evropy. Podle uzavřené
dohody se měla země Ludvíka I. z Anjou, krále polského a uherského, rozdělit
mezi českého a francouzského panovníka: k Českému království mělo být připojeno Polsko a k Francii Uhersko.
Při návratu z Francie se Karel IV. zastavil v Lucembursku a uzavřel dohodu
s nevlastním bratrem Václavem Lucemburským (ten neměl po šestadvacetiletém manželství s Johannou Brabantskou mužské potomky) o nástupnictví českých králů v Lucembursku.
31. 1. 1438 - V Praze bylo vyzrazeno a potlačeno spiknutí proti králi Albrechtovi. Vůdci opozice byli zatčeni. Táborskému hejtmanovi Bedřichu ze Strážnice
se nepodařilo zmocnit města. Umírnění utrakvisté ovládli Staré i Nové Město
na dalších deset let (přešli na prohabsburskou a římskokatolickou stranu).
31. 1. 1748 - Marie Terezie rozhodla proti stanovisku nejvyššího českého kancléře hraběte Harracha, vystupujícího jako obhájce autonomních práv českého
státu, aby nový systém centralistických návrhů hraběte Haugwitze byl zaváděn
i v českých zemích.
1. 2. 1608 - Arcikníže Matyáš otevřeně vystoupil proti císaři Rudolfu II. (staršímu bratrovi). Svolal do Prešpurku uherský sněm, na nějž přizval i rakouské
stavy. Došlo zde k uzavření uhersko-rakouského stavovského spolku (tzv. konfederace), který zmocnil Matyáše, aby hájil platnost mírových smluv z roku
1606.
1. 2. 1918 - Na lodích 5. divize kotvících v jadranském Kotoru vypukla vzpoura námořníků. Ti se zmocnili na 40 lodí a internovali důstojníky. Žádali uzavření míru a zlepšení svých podmínek. Vzpoura měla živelný průběh a již 3. února
byla potlačena; z 6 tisíc zapojených námořníků bylo 700 souzeno, čtyři vůdci
byli popraveni (mezi nimi i přerovský rodák F. Raš).
1. 2. 1933 - Předseda DNSAP R. Jung přednesl v poslanecké sněmovně prohlášení, v němž odmítl loajalitu k ČSR, vyslovil se pro celní a hospodářskou
jednotu s Německem a uvítal uchopení moci v Německu nacisty.
2. 2. 1353 - Zemřela v Praze Anna Falcká (* 1329) česká královna, druhá manželka Karla IV.
Dcera rýnského falckrabího Rudolfa II. se za Karla IV. provdala 4./11. 3. 1349
ve svých 20 letech v Bacharachu nad Rýnem a 1. 11. téhož roku byla korunována na českou královnu. Věnem získala od svého otce město Sulzbach s okolím a mnoha hrady na severu Bavorska, základ pozdějšího rozsáhlého majetku
císaře Karla IV. v říši od Norimberka a Bamberka až po Český les. Čechové jí
říkali přezdívkou Mečka. Anna měla s Karlem syna Václava (1350), který však
záhy v roce 1351 zemřel. Sama královna ho následovala dva roky nato.
3. 2. 1793 - Císař František II. ze strachu před šířením myšlenek Francouzské
revoluce zakázal činnost jakýchkoli spolků (i dobročinných, náboženských bratrstev apod.) a "všeliké dílo domácí neb cizí, jež ve světle příznivém líčí události francouzské".
3. 2. 1973 - Zemřel v Praze Vojtěch Sedláček (* 9. 9. 1892 v Libčanech u
Hradce Králové) - malíř, grafik a ilustrátor.
(red)
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