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O SVATODUŠNÍM DIVU SVORNOSTI A JEDNOMYSLNOSTI

Sestry a bratři,
svatodušní svátky nám připomínají,
že od počátku vzniku křesťanské
církve v ní působí svou mocí vzkříšený Pán. V době apoštolů bylo toto
působení Božího Ducha zvlášť mimořádné. V Bibli jsou zmiňovány
mimořádné jevy a zázraky, které se
děly skrze apoštoly mezi věřícími
(Sk 2,43). Hlásání evangelia provázela znamení: vítězství nad protibožskými silami a mocnostmi - exorcismus, mluvení jazyky - glosolálie, zázračná ochrana před nebezpečím a
zázračná uzdravení (Mk 16,17n).
Ale co bylo ještě větším zázrakem,
byla svornost a jednomyslnost všech
věřících. „Každého dne pobývali
svorně v chrámu“ (Sk 2,46). V Bibli kralické je řečeno: "jednomyslně".
Jednomyslnost, déle trvající shoda je
ve světě nemožná. Jako příklad
můžeme uvést hudební skupiny. I
přes slávu a úspěch vznikne po určitém čase mezi hudebníky názorová
rozdílnost. Hudebníci se z různých
příčin rozejdou. Ještě zřetelnější je to
v politice. Uvnitř politické strany se
utvoří frakce a strana se rozděluje.
Jednomyslnost ale neznamená to, že
někdo vlivný a mocný řekne názor a
všichni to odsouhlasí "jednomysl-

ně". Spíš jen navenek kývají, než že
si skutečně myslí totéž. Díky Bohu,
že u nás již takováto jednomyslnost
nemusí být.
V případě jeruzalémské obce se jednalo o vnitřní jednotu, vnitřní shodu.
První křesťané ji prožívali v chrámě i
v domech (Sk 2,46). Pro věřící stále
platí apoštolova výzva: „Buďte stejné mysli, jednoho smýšlení...“
(Fp 2,2). Taková vnitřní shoda a jednomyslnost je Božím darem a zázrakem.
Vnitřní jednota prvních křesťanů
vedla až tak daleko, že „měli všechno společné“ (Sk 2,44). Věřící v Jeruzalémě dobrovolně dávali do společného. Lidé se svobodně rozhodli,
že budou společně spravovat majetek. Neznamená to, že někomu se
pod nátlakem něco nebo všechno
vezme. Pak všechno bude všech, ale
nikoho vlastně nic. Protože pak nikdo není za nic odpovědný. Když je
naopak něco mého, tak si toho vážím, starám se o to. Jenže v tomto
případě je zase nebezpečí, že si člověk může majetku vážit víc než
Boha.
Ideál dobrovolného zřeknutí se majetku, který tak slouží druhým, byl
během dějin uskutečňován v men-

Letnice - freska z kostela v Grenoblu od Anne Tiessé (* 1940)
ších skupinách. Už mnišské společenství v Kumránu u Mrtvého moře
se tímto vyznačovalo. O tento ideál
šlo zakladatelům mnišských řádů.
Při založení jihočeského husitského
města Tábor byl přítomen tento příklad jeruzalémské obce.
Každá rodina je takovou malou sku-

DOMÁCÍ NÁSILÍ - VIDĚT, SLYŠET, MLUVIT
V posledních letech se stále častěji
můžeme setkat s fenoménem domácího násilí. O tomto typu násilí vyrůstajícím z narušených vztahů mezi nejbližšími lidmi je třeba rozhodně mluvit. Vždyť oběti si následky nesou
s sebou do dalšího života, kde ovlivňují všechny jejich budoucí sociální
vazby a vztahy.
Co bychom měli vědět o problematice
domácího násilí z hlediska práva? Co
se pod tímto termínem skrývá?
Z právního hlediska neexistuje jednotná definice, ani v trestním zákoně neexistuje trestný čin domácího násilí.
Přesto náš právní řád má trestně právní prostředky pro boj s projevy domácího násilí. Novelizací trestního zákona, založenou na rakouském zákoně
proti domácímu násilí z roku 1997,
vstoupila v platnost k 1. 1. 2007 nová
skutková podstata trestného činu –
týrání osoby žijcí ve společné domácnosti.
Týrání osoby na sebe může vzít různé
podoby psychického násilí (výhrůžky,
zvýšená kontrola, ničení osobních věcí), dále fyzického, ekonomického
(omezování disponování s vlastními
prostředky) a sexuálního násilí (veškerá nedobrovolná sexuální aktivita).
Co můžeme udělat, pokud víme, že je
někdo v okolí obětí domácího násilí
nebo dokonce samotným pachatelem?
Důležité je uvědomit si, že všichni občané mají ze zákona povinnnost ohlásit a hlavně překazit takový způsob
násilného jednání. Povinností každého člověka je vidět, slyšet a mluvit.

Například pokud slýcháme častý zoufalý nářek a pláč od sousedů nebo
pokud potkáváme sousedku se znaky
fyzického násilí, musíme na tuto skutečnost upozornit policii. Totéž platí i
pro případ, chlubí-li se někdo tím, jak
ztloukl svoji manželku. V České
republice se považuje za trestný čin
samo neoznámení trestného činu a
jeho nepřekažení. Překazit páchaný
trestný čin je povinen i lékař a farář.
Na tyto případy se nevztahuje lékařské ani zpovědní tajemství, protože
nejdůležitější je ochránit oběť před
dalšími útoky. Zpovědní tajemství lze
podle našeho trestního zákona použít
pouze v případě neoznámení jednorázového již dokonaného trestného
činu, u něhož není důvodné podezření
jeho pokračování.
Domácí násilí není spojeno pouze se
sociálně slabšími vrstvami, ale děje se
napříč společenským spektrem. Nezáleží na ekonomické úrovni domácnosti, ale na lidech, kteří ji společně sdílí.
Mnohdy je pachatelem ve společnosti
oblíbený muž, ekonomicky úspěšná
žena nebo na první pohled milé dítě.
Oběťmi nejčastěji bývají ženy, děti,
senioři a handicapovaní, ale v poslední době nebývají výjimkou ani muži.
Pokud si týraný uvědomí, že se stal
obětí domácího násilí, měl by začít
svoji situaci aktivně řešit. Bývá velmi
těžké, ale nesmírně důležité, začít o
svém problému mluvit. Oběť se zpočátku může svěřit svým nejbližším
přátelům (ale ne přátelům společným), v psychologické poradně nebo

třeba i svému faráři. V každém případě je důležité, aby postižený nebyl na
tuto obtížnou životní situaci sám. Být
obětí domácího násilí není ostuda,
kterou bychom se měli snažit za každou cenu udržet za zavřenými dveřmi,
ale situace, kterou je potřeba řešit.
V případě, že dojde k fyzickému násilí a oběť má obavy z jeho pokračování, měla by zavolat policii. Policie na
tísňové lince je povinna reagovat a zasáhnout. Vyžaduje-li stav oběti lékařské ošetření, musí si poškozený dát od
lékaře vystavit potvrzení o charakteru
zranění. Dalším krokem je nenechat
se odradit a podat trestní oznámení na
pachatele, nejlépe co nejdříve, ale je
možné podat ho i později.
Uvědomuje-li si oběť, že její situace je
opravdu vážná, je dobré se obrátit na
organizaci, kde jí mohou odborně poradit. V České republice poskytují
pomoc obětem domácího násilí například tyto organizace:
Psychosociální centrum Acorus –
poskytuje krizovou pomoc po telefonu, sociálně právní poradnu i umožňuje krizový pobyt; nonstop telefonní
linka 283 892 772, www.acorus.cz.
Občanské sdružení Rosa – s celorepublikovou sítí středisek na pomoc
ženám; krizový telefon 602 246 102,
www.rosa-os.cz.
Koordona – koalice organizací proti
domácímu násilí na ženách, na jejíchž
stránkách lze najít kontakty na organizace v ní sdružené: www.koordona.cz.
Lenka Nováková a
Vladimíra Mrákotová

pinou se společným majetkem. Tam,
kde se až příliš zdůrazňuje „Toto je
moje a toto je tvoje“, tam něco ve
vztahu skřípe.
Dnes je naše společnost založená na
soukromém vlastnictví a na hodnotě
peněz. Proto když dnes jsou v církvi
lidé ochotni nezištně dát něco do
společného, pak tam působí moc
Vzkříšeného, moc Ducha Božího.
Církev od svých počátků rostla. Postupně se rozrůstala do mnoha zemí
světa. Apoštolové vyslaní vítězným
Kristem vyšli do světa a kázali evangelium. Ale růst církve v Jeruzalémě
a na jiných místech nebyl jen výsledkem jejich misionářské taktiky nebo
kazatelských schopností. „A Pán
denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“
Prvořadá je aktivita a působení
Krista. On je tím, kdo vyvolává v lidských srdcích víru, kdo připojuje

nové členy ke společenství, kdo
působí jeho obnovu a růst. Jako lidské tělo roste samo, tak i tělo církve
se obnovuje a roste Božím působením. „Buďme pravdiví v lásce, ať ve
všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho,
jak je každé části dáno“ (Ef 4,15).
Ať i v naší husitské církvi, v našem
společenství, v našich náboženských
obcích je zázračným svatodušním
znamením svornost a jednomyslnost. Ať naše společenství je Duchem vnitřně obnovováno, posilováno a otevřeno navenek i pro další příchozí, kteří jsou oslovováni i dnes
evangeliem Ježíše Krista a pozváni
na jeho cestu.
Tomáš Butta,
bratr patriarcha

K návrhu ČSSD na vyrovnání s církvemi
Zveřejněný návrh ČSSD na majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v ČR přehlíží důkladně připravený návrh zákona a složitou dohodu mezi všemi církvemi. Z našeho pohledu zbytečně vrací mnohaletá jednání znovu na začátek a odkládá tak nutná
řešení problému opět do nedohledna. ERC plně podporuje vládní
návrh na dořešení vztahu státu a církví. Tento návrh je výsledkem
poctivé a důkladné práce a výrazem společného konsensu vládní i církevní komise.
Pracovní skupina ČSSD nevytvořila návrh řešení, který by modifikoval koaliční návrh, ale vytvořila dodatečně svůj vlastní návrh. Návrh
ČSSD nevychází z rozhovoru s církvemi. Je direktivní a postrádá kontext mnohaletých jednání s těmi, kterých se týká.
Jako nepřijatelné pro církve české ekumeny se jeví:
* tvrzení, že koaliční návrh je nad rámec spravedlivého řešení (autoři
patrně nevědí, kolik majetku bylo ukradeno)
* 83 miliard je částka, která byla stanovena na základě důkladné
práce expertů. Její snížení v návrhu ČSSD na pouhou desetinu je neuvěřitelným přehlížením skutečnosti
* znovu navrhovaná výčtová metoda vrácení majetku by zatížila státní orgány i církve na desetiletí (většinu hodnot by spotřebovaly advokátní kanceláře, soudy a úřady) a neřeší majetky, které byly v minulých letech zničeny nebo použity k jiným účelům (infrastruktura,
továrny apod.)
Mladí sociální demokraté ve své kampani přehánějí obvyklým způsoDokončení na str. 3
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PŘEČTĚTE SI V BIBLI

Nad Písmem

Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za základ zbožnosti
Písmo svaté. Ale v některých našich náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodiny. 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.

SVATODUŠNÍ SVÁTKY ANEB CO NÁM BŮH PŘIPRAVIL?

Pozemské knihy (4)
Zkoumáním Písem v synagogách na
svých misijních cestách dokazuje
Pavel, že Ježíš je Mesiáš. Podobně
např. Apollo.
Sk 17,1-12; 18,24-28
Obnova církve je možná jen tehdy,
když členstvo bude znát Písmo Staré a
Nové smlouvy a bude dodržovat jeho
požadavky. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte!
Iz 34,16
***
Živý Bůh

V minulém století komunisté prohlašovali, že Bůh je mrtev. Jejich předpovědi, že budoucnost patří ateismu,
se nepotvrdily. Naopak, Bůh se stále
prokazuje jako Bůh živý, jako Ten,
kdo jest, kdo existuje.
Zkušenosti o existujícím Bohu zachycuje Bible. Když Hospodin posílal
Mojžíše, aby lid Izraele vyvedl
z egyptského otroctví, Mojžíš byl
plný námitek. „Až se mě zeptají, jaké
je tvé jméno, co jim odpovím?“ Bůh
řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ
JSEM.“ Tato slova jsou jako jediná
v celé Bibli napsaná velkými písmeny. Existence Boží – to je to první a
nejdůležitější poselství.
Ex 3. kap., zejména verš 14
K Hagar (která prchala od své paní
Sáraj) promluvil ve stepi skrze svého
posla sám Hospodin. Bylo to u studně. Hagar nazvala Hospodina "Bůh
vševidoucí" a studni nazvala Studnicí
Živého.
Gn 16. kap.
Mojžíš po vydání Desatera připomíná
lidu velikost chvíle, kdy slyšeli hlas
živého Boha, mluvícího zprostředku
ohně.
Dt 5,26
Před Jordánem ohlašoval Jozue zázračný přechod přes rozvodněnou řeku
a sliboval lidu: „Poznáte, že uprostřed
vás je živý Bůh.“
Joz 3. kap., zejména verš 10
Pelištejec Goliáš tupil a haněl vojsko
živého Boha – David ho ve jménu
tohoto Boha usmrtí.
1 S 17. kap., zejména verš 26 a 36
Asyrský král Sancherib a jeho nejvyšší číšník haněli Boha živého. Král
Chizkijáš prosí o modlitbu proroka
Izajáše a sám se v Hospodinově domě
modlí, aby byl Asyřan zneškodněn.
Modlitby jsou vyslyšeny a Jeruzalém
zachráněn.
2 Kr 18,13-37; 19. kap.,
zejména verše 4 a 16;
Iz 37. kap., zejména verše 4 a 17
Pád babylónského krále Nebukad-

nésara. Když se král pokoří, dobrořečí Nejvyššímu, chválí a velebí Boha
Věčně živého, neboť se mu vrátil
rozum i království.
Da 4. kap.
V příběhu o lví jámě je Daniel nazýván služebníkem Boha živého.
Da 6. kap., zejména verše 31-32
Historie izraelského lidu byla ustavičným zápasem mezi modloslužbou a
pravou bohoslužbou. Stálým svodem
byly okolní pohanské národy, pobyt
Izraelců v Egyptě a později pohanské
manželky některých králů. Proroci a
učitelé zesměšňovali neschopnost a
marnost model – jsou to výrobky lidských rukou, mají oči a nevidí, mají
ústa a nemluví…
Iz 40,19-20; 44,9-20; Jr 10,1-9;
Ž 115,2-8
Na rozdíl od model je Bůh živý, Král
věčný. Bůh vidí a slyší, mluví, koná
skutky, směje se, hněvá se, slitovává
se, je možné být s ním v živém kontaktu.
Jr 10,10; Iz 66,15; Ž 2,4;
46,9; 103,13
O živém Bohu mluví i Nový zákon.
K němu odkazují i apoštolové na
misii mezi pohany: Pavel a Barnabáš
v Lystře; Pavel, Silvanus a Timoteus o
tom píší do Tesaloniky.
Sk 14,8-18, zejména verš 15;
1 Te 1,1-10
Živého Boha připomíná i Pavel
Timoteovi ve svém 1. listě.
1 Tm 3,15; 4,10; 6,17
Jako žalmista i já žízním po živém
Bohu, přeji si, aby živý Bůh zasáhl do
mého života. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu.
Ž 42,3; 84,3
***
Živý Ježíš Kristus

Pán Ježíš o sobě říká: Mne poslal živý
Otec a já mám život z Otce.
J 6,57
Šimon Petr odpoví Ježíšovi: „Ty jsi
Mesiáš, Syn Boha živého.“
Mt 16,16; J 6,69
Ježíš praví Tomášovi: „Já jsem ta
cesta, pravda i život.“
J 14,6
Před vzkříšením Lazara řekne Ježíš
Martě: „Já jsem vzkříšení a život.“
J 11,25
Po ukřižování byl Ježíš vzkříšen a je
živý. Po 40 dní se zjevoval učedníkům.
Sk 1,1-9
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Z kazatelského plánu

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost
pochází z jeho úst.
Př 2,6
První čtení: 1 K 2,6-7
Druhé čtení: 1 K 2,12-13
Evangelium: J 16,7-15
K obětování: 2 Tm 3,16-17
K požehnání: Př 2,6-8

J 16,7-15
Křesťanská církev dnes slaví narozeniny, a to velice významné a jedinečné. Jubilantka se v tento den dívá
jednak zpět, jednak kupředu. Hod
Boží svatodušní, den seslání Ducha
svatého, má - i přes odlišnosti s každými narozeninami - s nimi i něco
podobného. I zde se dostavuje sváteční pocit členů a členek, pohled
k počátkům a jsou tu i dary, neboť
všichni jsou naplněni Duchem svatým (Sk 2,4a). Jaká to tehdy byla
událost? Došlo k ní zčistajasna, nebo
tu byl nějaký předchozí podklad, na
němž pak Duch svatý staví budovu
církevního společenství, víry, naděje
a lásky? Nuže, cesta k tomuto vrcholu je vyznačena několika ukazateli:
narodil se vám Spasitel – ukřižovali
jej – vstal z mrtvých. Pak teprve
dochází k tomu, že na určitém místě
vstoupí do života nové společenství
Spasitelových vyznavačů a následovníků. Je to určeno přesně: padesátého dne. Ovšem, vedle toho je ona
událost charakterizována významnou skutečností: všichni byli jednomyslně spolu. Ano, od toho času
právě toto bývá nejčastěji chvíle
navštívení církve Duchem svatým.
Letnice jsou vylíčeny v podobě
větru, ohně a Ducha. V tom se splňují prorocká zaslíbení a vidění, je zde
možno i spatřovat naplnění slov Jana
Křtitele o křtu ohněm a Duchem,
který je mocen obdarovat všechny
různými duchovními dary a zaslibuje pokoj, který i dává.
O svatodušních svátcích máme sice
prosit za stále nové dary Ducha,
avšak přitom si nesmíme přestat
vážit těch darů, které jsme již obdrželi! Nebylo jich rozhodně málo! Od
nás, obdarovaných, se žádá, aby
naše kroky ve svědectví slova i činu
vedly vždy k věcem dobrým, zejména k lásce, pravdě a pokoji – ruku
v ruce s Pánem… Čím nás k tomu
Bůh vyzbrojil? Co nám Bůh připravil? O tom hovoří apoštol Pavel ve
svém prvním Listu ke Korintským,
v jeho druhé kapitole. Jde o část
oddílu, který je v Českém ekumenickém překladu Bible nadepsán "Pravá
moudrost Ducha". Tato moudrost,
kterou má Pavel na mysli, je charakterizovatelná tím, že tu zcela jest iniciátorem Bůh, který ony slavné a
dosud skryté věci připravil těm, kteří
ho milují. To jest těm, kteří byli
povoláni k víře, láskou účinkující.
Bez takového druhu lásky se k pravé
moudrosti dostat nelze, a to ani
pomocí tzv. "vytržení Ducha". Ve
verši 210 své epištoly apoštol
vysvětlil, jak Bůh svou skrytou
moudrost připravil a daroval. Zjevil
ji nám, věřícím v Kristu, a to svým
Duchem, z něhož pochází i víra.
Pavel si je jist tím, že křesťanům a
křesťankám byl a jest dáván Duch
jako tvůrce života křesťanů i církve… To vše souvisí s tehdy převládajícím přesvědčením, že Duch bude
příznačným přívlastkem mesiášské
doby, posledních dnů. Ten čas je tu,
a proto i Duch byl dán, ovšem zatím
pouze jako závdavek (2 Ko 1,22) a
záruka (2 Ko 5,5) i počátek nových
věcí (Ř 8,23). Vše lze shrnout přibližně takto: Bůh budí víru v Krista,

a tak uvádí do pravé moudrosti, tj. do
poznání odvěkých plánů, které se
soustřeďují v Kristu. Je to "moudrost, kterou dává Hospodin. Poznání
i rozumnost pochází z jeho úst".
Přesně to jsme četli z Knihy přísloví,
6. verše 2. kapitoly.
Z evangelního čtení je pro nás dnes
sedmý až patnáctý verš 16. kapitoly
z Janova evangelia, pojednávající o
příchodu Přímluvce. Počátek tohoto
poselství nalézáme ovšem již v posledních dvou verších kapitoly předchozí. Ježíš Kristus poté, co pronesl
známá slova „Já jsem pravý vinný
kmen a vy jste ratolesti“ a promluvil
o tom, jaké poslání mají jeho učedníci, oznamuje: Až přijde Přímluvce
(v některém překladu Utěšitel), kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně
vydá svědectví. A k tomuto sdělení
připojuje něco převelice důležitého o
tom, co je úkolem učedníků pro čas
příští: Také vy vydávejte svědectví… Ve zmíněné 16. kapitole Ježíš
dodává, že jakmile přijde Přímluvce
– Duch pravdy, „…uvede vás do
veškeré pravdy“ (16,13). Z poselství
Pavlova i ze zvěsti evangelia podle
Jana vyplývá, jak závažnou věcí
církve i jednotlivce je obdarování
Duchem svatým. Hle, Bůh připravil
těm, které miluje, více, než očekávali! Jako křesťan si máš uvědomit, že
s oním obdarováním Duchem přichází i obdarování moudrostí, jiným
skrytou. Z toho ovšem nesmím
vyvozovat závěry, které by mne přiváděly ke zpychnutí a k pokusu nadřazovat se nad druhé. Už proto nikoliv, že moudrost Ducha přichází
výlučně z Boží iniciativy; není plodem našich "duchovně-pneumatických" úkonů a výkonů. Důležité
však je, že je spojena s opravdovou
láskou a mravným životem.

Lze tedy konstatovat, že Bůh nám
vskutku připravil mnohé, co jsme
ani neočekávali. Na druhé straně
ovšem bude od nás mnohé očekávat
– a to zase, pro změnu, mnozí neočekávají a nepočítají s tím. My však
s tím raději počítejme. Tato rozumnost totiž sluší i těm nejzbožnějším
mezi námi. Nutno konstatovat, že je
nám třeba dvojího: lidí, obdařených
dary Ducha svatého, a křesťanů, kteří
dovedou rozlišit působení Ducha
svatého od jeho náhražek lidské provenience, s nimiž zpravidla nebývá
spojena kristovská pokora a ochota
ke službě.
Z novozákonního čtení vyplývá, že
tam, kde je církev (naše či jiná)
opravdu plna Ducha svatého a byly
jí propůjčeny mnohé duchovní dary,
dějí se – často bez velikého hovoření o tom, bez "slávy" – veliké věci.
Nad tím si závěrem položme otázku:
Je právě toto v našich shromážděních vidět? A pak ještě jednu: Čím je
možno přispět k tomu, aby to tak
bylo? Odpověď: Zejména modlitbou
za druhé i za své obdarování z Ducha svatého. Mocnými činy totiž
nejsou jen okázalé divy a znamení.
Je možno sem zařadit mnohé, co
vypadá velice civilně, a právě to
může mít charakter nového života
v Kristu. Ostatně není to veliký div a
mocný čin, když se sobec změní
v bytost, která nezištně miluje druhé,
nebo když se v lidském srdci usídlí
láska a vyžene z něj nenávist? Duch
svatý se i zde projevuje jako moc
v nás, která však z nás není!
Projevuje se tím, že uschopňuje
k novému životu a službě. Navzdory
tomu, že svátky Ducha svatého
místy upadají v zapomenutí. U čtenářů Českého zápasu však – jak doufám – tomu tak není.
Zdeněk Sázava

Bože,
vedeni tvým Duchem svatým,
i dnes vyznáváme,
jak velice toužíme v církvi po životě plném lásky.
Uč nás, prosíme, kterak se odnaučit tomu,
co bývá nazýváno leností při práci na tvé vinici
a podřimováním při plnění
od tebe obdržených úkolů.
Kéž se s tvou pomocí stále obnovuje
živá víra ve společenství,
do kterého jsi nás v Kristu povolal.
Posiluj nás, prosíme,
aby stále zřetelněji bylo na nás vidět,
že jsme na základě tvé milosti
vstoupili na cestu nového života
a že nejen v tento sváteční den,
nýbrž i v každý den všední tobě děkujeme
a tebe velebíme za vše,
co v Kristu bylo pro naši spásu
a pro pokoj ve světě učiněno.
Duchu svatý, zapaluj vždy znovu naději
v nastolení Kristova království
bratrské i sesterské lásky.
Amen.

Český zápas 19

*

11. května 2008

*

3

EKUMENICKÁ AKADEMIE SE DÁLE ROZVÍJÍ
V neděli 27. dubna se v příjemném
prostředí Klubu v Jelení v Praze 1 konala pravidelná výroční členská konference Ekumenické akademie Praha
(EAP), jejímž je naše církev zakládajícím kolektivním členem. Přítomní
členové i hosté se mohli dozvědět či si
připomenout, které aktivity Akademie
organizovala nebo se na nich podílela
v uplynulém roce, jaké bylo její hospodaření a co plánuje na příští rok.
Bylo také přijato několik nových kolektivních i individuálních členů Akademie, mezi nimi např. Unie katolických žen a občanské sdružení Mariona. Informace, které jsme obdrželi,
byly skutečně optimistické. EAP se
v současné době věnuje především
dvěma druhům aktivit – činnosti
vzdělávací a obchodní, která ovšem se
vzděláváním také úzce souvisí, protože jde o šíření myšlenek a praxe tzv.
spravedlivého obchodu (fair trade).
Z konkrétních projektů bych ráda
zmínila např. Pražskou školu alternativ. Jde o dlouhodobou sérii seminářů
a vydávání publikací, jejichž cílem je
hledat alternativy k neoliberálnímu
sociálně-politickému a ekonomickému systému a cesty k udržitelnému
rozvoji. Dalším projektem je Trialog,
který se věnuje rozvoji nevládních
organizací. Projekt má celoevropský
charakter a letos v květnu v jeho rámci
Akademie s dalšími partnery spolupořádá v Praze velkou mezinárodní konferenci s názvem "Are We on the
Right Track?" (Jsme na správné cestě?). Jde o celkem unikátní akci, která
se setkala s velkým ohlasem. Účastníci se budou zabývat zásadní otázkou,
zda jsou rozvojové koncepty, které
"my tady" v Evropě vymyslíme,
správné. V úvodu konference vystoupí řečníci z rozvojových zemí, aby se
podělili o své zkušenosti a svůj

pohled. Příští rok by na tuto akci měla
navazovat další pražská konference,
která bude promýšlet již praktické
kroky při řešení konkrétních problémů. Tato konference bude součástí
aktivit souvisejících s předsednictvím
ČR v Evropské unii.
Dalším významným projektem je Fair
a Bio – již zmíněné vzdělávání spojené s fair trade. Jde především o přípravu dobrovolných spolupracovníků a
referentů Snídaní Fair a Bio. O této
aktivitě jsme již psali. Jde o velmi
oblíbený a efektivní způsob, jak veřejnost seznamovat s myšlenkou fair
trade. Účastníci se příjemnou a interaktivní formou dozvědí, co je to spravedlivý obchod a ekologické zemědělství, mohou si ochutnat jednotlivé
produkty, klást otázky.
V prosinci se konaly dvě již tradiční
akce – Vánoční FT trhy a večer pro
fair trade. Další projekty v této oblasti
se připravují v rámci programu Evropské komise Regio (přeshraniční
spolupráce mezi jižními Čechami a
horním Rakouskem). Také samotná
obchodní činnost EAP, tzn. velkoobchod a malobchod s fairtradovým
zbožím, se rozvíjí docela slibně, včetně zásilkového on-line obchodu na
adrese http://www.ekumakad.cz/efairtrade/index.php
Další významnou činností Akademie
je vytváření sítí (zpráva o činnosti
EAP obsahuje několikastránkový seznam jejích partnerů) a účast v různých kampaních, např. Česko proti
chudobě či podpora kampaně Ne
základnám, projekt na podporu veřejné kontroly obchodu se zbraněmi atd.
A jaké jsou plány Akademie do budoucna? V loňském roce získala finanční prostředky na dva nové velké
projekty, díky čemuž je její provoz
zajištěn na další tři roky a dokonce

bylo možné i rozšířit pracovní tým.
Oba projekty jsou realizovány ve spolupráci se zahraničními partnery. První z nich se týká zapojení se do sítě
Social Watch. Tato síť vydává každoročně zprávu, která obsahuje informace o tom, jak vlády jednotlivých zemí
naplňují své mezinárodní závazky
v oblasti sociálních práv svých občanů. Tyto zprávy pak pomáhají vytvářet určitý tlak občanské společnosti
s cílem napravit nedostatky. V rámci
uvedeného projektu bude jednak do
celkové zprávy Social Watch včleněna zpráva o situaci v České republice
a dále bude celá zpráva přeložena do
českého jazyka. Druhý projekt se jmenuje Make IT Fair (IT = informační
technologie). V EU existuje direktiva,
která umožňuje veřejným institucím,
aby při nákupu zboží zohledňovaly
ekologické a sociální standardy (nejen
v případě elektroniky). Zatím ovšem
není příliš využívána v praxi. Projekt
nejprve sleduje, jaká je u nás situace
v tomto směru, konkrétně při nákupu
elektroniky (především počítačové
techniky) veřejnými institucemi
(obecní úřady, vysoké školy apod.).
Dalším cílem je šíření informací o
situaci a pracovních podmínkách v
elektronickém průmyslu a snaha
působit na velké státní instituce, aby
využívaly nástrojů, jež mají k dispozici k vyvíjení tlaku na velké počítačové firmy, aby ekologické a sociální
standardy dodržovaly.
Jak je z tohoto stručného nástinu patrné, činnost EAP je skutečně bohatá.
Škoda jen, že církve, ačkoliv se často
mluví o tom, že by se měly více angažovat v těchto otázkách, se do spolupráce s Ekumenickou akademií Praha
zapojují spíše jen formou účasti několika svých jednotlivých členů.
Jana Krajčiříková

K návrhu ČSSD na vyrovnání s církvemi
Dokončení ze str. 1
bem. Každý soudný občan ví, že
270 miliard za 60 let je dnešních
83 miliard. I dnes je to již méně
než 83, protože inflace každý měsíc odkrajuje velkou část. Celkové vyrovnání státu s církvemi tvoří zhruba částku, kolik by stály
olympijské hry v Praze. Pro rostoucí rozpočet ČR to není částka
nepřekonatelná.
Návrh ČSSD je pro nás zklamáním. Nerespektuje základní lidská práva na navrácení ukradeného a nechová se sociálně k těm,
které komunistický režim vykořisťoval a perzekvoval.
Předsednictvo ERC

Názor ČSSD
Sociální demokracie vydala ve středu
23. dubna oficiální stanovisko k této
problematice. Vyjmenovala v něm své
"desatero", proč je pro ni vládní předloha zákona nepřijatelná. Stručné vyjádření důvodů:
* nesouhlas s vyčíslením hodnoty nemovitostí,
* finanční kompenzace je nadhodnocená a nepřiměřená možnostem státu,
* nesouhlas s naturální restitucí pozemků církevních řádům,
* splátkový kalednář zvýší mandatorní výdaje státního rozpočtu o cca
4 miliardy po dobu 60 let,

* nebezpečí nového kola restitučních
sporů,
* vydání majetků obcím nemusí být
časově tak naléhavé, jak prezentuje
vláda,
* ČSSD má signály, že přijetí zákona
je obchodem s lidovci za zvolení Václava Klause,
* sociální demokraté, pravděpodobný
vítěz přístích voleb, nebyli přizváni
k účasti na přípravě zákona,
* nelze řešit otázku církevního majetku neférovými metodami a za jakoukoli cenu,
* nebezpečí nadměrného schodku
rozpočtu.
Pokud vládní předloha nebude přijata,
předloží ČSSD hlavní principy majetkového narovnání státu s církvemi jako podklad pro jednání s koalicí.
Finanční kompenzaci za nevydaný
majetek, která by měla být nově vypočtena a přizpůsobena ekonomickým
možnostem státu, navrhují převést na
náboženskou nadaci, a to během tří let
z mimorozpočtových zdrojů – konkrétně z výnosů privatizace státního
majeku. Lesy požaduje ČSSD ponechat v majetku státu a ostatní pozemky po zrušení blokačních paragrafů
v zákoně o půdě bezúplatně převést na
obce, pokud o ně projeví zájem. Stát
by měl s církvemi uzavřít dohodu o
platech duchovních, které by po deseti letech přestal vyplácet, a o financo-

vání a opravách církevních památek.

Schůzka s předsedou ČSSD
Schůzka se konala na základě pozvání
předsedy ČSSD Jiřího Paroubka v poslanecké sněmovně 25. dubna za
účasti našeho slovenského biskupa
Jana Hradila. Za ERC se zúčastnili
Pavel Černý a Joel Ruml. Pan předseda ČSSD předal představitelům ERC
dokument s výhradami k předloženému vládnímu zákonu a návrhy, jak
celou problematiku chce řešit ČSSD.
Následující rozhovor ukázal, že představitelé ERC nepovažovali za potřebné, aby jakkoli problematizovali dosaženou dohodu mezi církvemi navzájem a církvemi a státem. Konstatovali,
že s ohledem na pochopitelný tlak
Svazu obcí a měst na uvolnění blokačního "paragrafu" rozumí předloženému vládnímu návrhu jako nejpropracovanějšímu za posledních bezmála dvacet let. S ohledem na zájem církví, státu, obcí a měst nemohou zástupci ERC v současné chvíli přistoupit na
jakékoliv jednání o možných změnách dosažených dohod. Ty byly stvrzeny podpisy zástupců všech církví a
státu a každý zásah, byť v dobré víře,
vrací celé jednání na úplný začátek,
přičemž cíl lze jen stěží dohlédnout.
Představitelé ERC tak poznali, jak veliká je zátěž politického soupeření.
(red)

Děti z keramického kroužku Husitského centra

Pět let Husitského centra
Husitské centrum bilancuje. Pastorační asistentky se již šestým rokem
věnují práci s dětmi a mládeží a příliš o své práci nedávají vědět sestrám a bratřím naší církve. Proto jsme se rozhodli o své pětileté práci
napsat a trochu informací dát i čtenářům Českého zápasu.
V rámci naší sociálně-pastorační činnosti se nám během posledních
pěti let podařilo oslovit celkem 628 dětí. Působili jsme na 14 základních, speciálních a mateřských školách v Praze, v tělovýchovné jednotě Hagibor a při vršovickém sboru naší církve. Hlavní náplní našich
volnočasových aktivit byla tvůrčí práce s keramickou hlínou, ale nejen
to. Například děti ze sociálně slabších rodin dostávaly v době vánoc
dárkové balíčky od organizace Samaritan Purpose, pomáhali jsme při
realizaci kurzů Alfa, byli jsme spolupořadateli dobročinného koncertu
na pomoc postižené Asii. Při této příležitosti děti vyrobily keramické
dárečky a výtěžek byl určen potřebným dětem v této oblasti.
Každým rokem zhotovujeme s dětmi nejen výrobky s křesťanskou
tématikou, nýbrž i besedujeme v kroužcích o tradicích křesťanských
svátků vánočních a velikonočních. Pro náboženské obce, které nás
oslovily, jsme vyrobili např. desatera pro n.o. Praha 2 - Nové Město
(tehdy zde působil ThDr. Tomáš Butta), medaile pro n.o. Kolín, výrobky s vánoční tématikou pro n.o. Radotín, Davidovy harfy pro děti
účinkující ve Škodějově a další. Rovněž jsme pořádali výstavky na církevních shromážděních.
Začátkem nového školního roku připravujeme prezentační workshop,
na kterém představíme naše plány do budoucna (září 2008). Rádi
bychom dali prostor zejména mladým pastoračním asistentům, kterým nabízíme možnost absolvovat u nás studijní praxi, ale samozřejmě vítáme každého dobrovolníka s pedagogickou, katechetickou, sociální či jinou zkušeností, tak aby se mohla práce s dětmi na školách
nejen rozvinout, ale i více propojit se životem pražských náboženských
obcí. Zveme mezi nás šikovné výtvarníky nebo i ty, kteří se chtějí něco
naučit, uvítáme i duchovní na besedy s dětmi. V příštím školním roce
nabídneme i další aktivity a to hudebního a jazykového zaměření.
Bližší informace vám rádi podáme na telefonním čísle 774 918 176.
Mgr. Dana Krausová
Srdečně zveme všechny duchovní i laiky
na přátelské setkání (a k rozhovoru) na téma:

„LIDSKÝ HLAS A SLOVO - NOVÉ FORMY ZVĚSTOVÁNÍ"
v sobotu 24. května od 9 do 17 h
v Komenského sále v Praze 6-Dejvicích, Wuchterlova 5
PROGRAM:
* Bohoslužba slova – br. patriarcha TOMÁŠ BUTTA
* PHDR. M. SVOBODOVÁ – Využití znalosti o hlase a řeči
v komunikaci. Forenzní fonetika – identifikace mluvčího
* PROF. F. KOUKOLÍK – film o vzniku řeči
* DR. A. VOLKMAN – Slovo umělce ve službě slovu Božímu
* L. VOLKMAN – „Hlas volajícího na poušti", duchovní úvaha
* D. FRÝDL - Moderní biblická práce s dětmi
* Společný rozhovor
Skromné stravování bude zajištěno,
ale dobrovolným darům se meze nekladou.
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ZPRÁVY
Svatodušní setkání
Hod Boží svatodušní v Náchodě oslavíme při bohoslužbě v Husově sboru
v 9 h a pak ve 14.30 h se sejdeme
k tradičnímu přátelskému svatodušnímu setkání s připomínkou Dne matek
v parku u Husova sboru.
Program: pobožnost, krátký kulturní
program, přátelské posezení se smažením vaječiny.
Srdečně zve
FÚ a rada starších

Hudební svátek v Náchodě
V neděli 18. května (Trojiční neděle)
navštíví naši náboženskou obec v Náchodě slavné Pěvecké sdružení moravských učitelů, které se představí
v 9 h při bohoslužbě zpěvem duchovních skladeb L. Janáčka, G. da Palestriny, T. L. da Vittorii, J. B. Foerstra,
B. Smetany.
V 16.30 h se pak uskuteční v náchodském sboru koncert Moravských učitelů "Slavný žák a jeho učitel", kterým
připomeneme 80. výročí úmrtí L. Janáčka, 50. výročí úmrtí Petra Bezruče a 105. výročí založení PSMU.
V programu zazní mužské sbory
Leoše Janáčka a Pavla Křížkovského.
Řídí umělecký vedoucí prof. Lubomír
Mátl. Vstupné na koncert je 100 Kč.
Srdečně zveme všechny ctitele sborového zpěvu k hojné účasti na tomto
hudebním svátku.
Zdeněk Kovalčík

Ozdravný pobyt v Betlému
Srdečně zveme k ozdravnému pobytu
ducha i těla ve dnech 15. června
(zahájení v neděli večer) až 22. června

*

11. května 2008

KŘESŤANSKÁ TURISTICKÁ AGENTURA MESITES
již devátý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku
za skvělé ceny!
www.mesites.cz
Využitím našich služeb současně podpoříte misijní
práci manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou
dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
info@mesites.cz
kata.mesites@seznam.cz
GSM +385915659536
Skype: katadohnal
inz.
(konec po bohoslužbě) v zařízení diecéze Hradec Králové Betlém v Janských Lázních. Bibli, Zpěvník a chuť
si společně zazpívat s sebou.
Přihlášky přijímá do 31. května Josef
Špak, Buchovcova 1, 130 00 Praha 3Žižkov, tlf: 271 770 606, 728 946 488,
e-mail: spakovi@iol.cz.
(jš)

Pozvánka na besedu
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na úterý 13. května do
kláštera Emauzy na besedu s RNDr.
Jiřím Nečasem o energetice, dopravě
a udržitelnosti. Začátek je v 17.30 h,
předpokládaný konec 19.15 h.
(JNe)

Výběrové řízení
Řídící výbor Ekumenické rady církví
v ČR (dále ERC) vypisuje výběrové
řízení na funkci vedoucí tajemník/ce
ERC v ČR.
Požadované předpoklady: členství
v církvi, schopnost dobré komunikace

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Někdy se stává, že něčemu vůbec nerozumíme, nevíme, co dělat, připadáme si jako chycení v pavučině. Kdo nám pomáhá se dozvíte, když
budete od kraje pavučiny postupovat dokola po vláknu směrem do
středu a po cestě si vypíšete ta písmenka, u kterých bude uzlík.

(Řešení z minulého čísla: Ježíš z Nazareta v Galileji)
Jana Krajčiříková
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s lidmi a řízení sekretariátu (personální), alespoň základní znalost ekumenické situace v ČR a v zahraničí, vysokoškolské vzdělání vítané, ekumenická otevřenost, znalost angličtiny
(německý jazyk vítán), znalost práce
na PC, dobrá formulační schopnost,
zejména v písemném styku
Písemné přihlášky do výběrového
řízení (se strukturovaným životopisem spolu s motivačním dopisem)
zasílejte do 31. května na sekretariát
ERC, Donská 370/5, 101 00 Praha 10.
Nástup na předávání a zapracování je
od 1. července, nejpozději od 1. září.
(ph)

Nový kontakt
Poznamenejte si laskavě nové telefonní číslo do náboženské obce v Bzenci,
které je 736 487 600.
(ip)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 12. 5. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat – baroque violin
* 13. 5. – 17 h
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová – mezzosoprán,
J. Kalfus – varhany
* 14. 5. – 17 h
Vierne, Händel, Mozart
H. Jonášová – soprán, B. Rabas
– varhany
* 15. 5. – 17 h
Franck, Mozart, Dvořák
ČVUT MIXED CHORUS
* 16. 5. – 17 h
Dvořák, Bach, Vivaldi
A. Vršinská – mezzosoprán,
M. Šestáková – varhany
* 16. 5. – 20 h
Mozart, Bach, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna - hoboj,
A. Vondráčková – housle
* 17. 5. – 17 h
Bach, Händel, Corelli
J. Popelka – varhany, V. Frank
- viola
* 17. 5. – 20 h
Mozart, Bach, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna – hoboj,
A. Vondráčková – housle
* 18. 5. – 17 h
Bach, Mozart, Debussy
DUO PER LA GIOIA, Z. Šolcová
- harfa, M. Mesany - flétna
* 18. 5. – 20 h
Händel, Mozart, Bach, Vivaldi
A. Bárta – varhany,
Camerata Pragensia orchestra

KALENDARIUM - KVĚTEN
12. 5. 1523 - Narodil se Oldřich Prefát z Vlkanova (*+ 26. 7. 1565 v Praze) cestovatel a spisovatel, který je znám jako autor jednoho z nejlepších starých
českých cestopisů Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. Nebyla to jediná cesta, kterou podnikl (v roce 1552 cestoval např. po severním Španělsku), ale o ostatních mnoho nevíme. Také o své cestě do Palestiny v letech 1546-47 napsal až po naléhání přátel. Kniha vyšla v roce 1563 a
dosáhla značné obliby a rozšíření. V cestopise se projevuje autorova vzdělanost,
zvídavost a orientace na přírodní vědy a techniku. Jeho popisy měst, staveb,
zeměpisných i přírodních jevů jsou přesné, podrobné, názorné a střízlivé. Byl
římský katolík, ale nevěřil slepě. Před vírou v zázraky spojovanou se svatými
místy dával - na rozdíl od mnoha jiných - přednost vlastnímu poznání a racionálnímu vysvětlení jevů. Projevil se i jako nadaný vypravěč s bohatou slovní
zásobou. Pocházel ze zámožné pražské měšťanské erbovní rodiny. Rozsáhlé
vzdělání humanitní, přírodovědné a technické získal na studiích ve Wittenbergu, Lipsku, Praze, Benátkách a Římě. Přes dlouholetý pobyt v cizině zůstal
horlivým Čechem. Po otcově smrti zdědil v Praze na Uhelném trhu dům a založil zde dílnu na výrobu měřicích přístrojů a astronomických pomůcek.
12. 5. 1743 - Šestadvacetiletá Marie Terezie přijala v předvečer svých narozenin ve Svatovítském chrámu v Praze z rukou olomouckého biskupa hraběte
Lichtenštejna královskou českou korunu. V českých dějinách tak byla poprvé
korunována žena na českého krále.
12. 5. 1808 - Na obranu země a jako záloha pravidelné armády se zřizovala
zeměbrana. Byla organizována na miličním principu z mužů ve věku od 18 do
45 let (s výjimkou šlechticů, duchovních, úředníků a živnostníků), kteří nebyli
odvedeni do armády. V českých zemích se začalo s organizací zeměbrany v červenci t. r. Provedením byl pověřen arcivévoda Ferdinand, jemuž byli nápomocni purkrabí Českého království hrabě Wallis a moravský gubernátor hrabě
Lažanský.
12. 5. 1938 - Zahynul v Bosanski Novi v Jugoslávii Bohdan Pavlů (* 3. 3.
1883 ve Spěšově u Blanska) - slovenský novinář, československý diplomat a
politik.
12. 5.-9. 6. 1943 - Oficiální návštěva prezidenta E. Beneše v USA a Kanadě, při
níž jednal o mezinárodních vztazích a poválečném uspořádání v Evropě (mj. i
o odsunu Němců).
13. 5. 1938 - Československá vláda schválila rámcový první návrh národnostního statutu; jeho hlavními principy byly samospráva a proporcionalita. Jednání
se zástupci národnostních menšin bylo zahájeno 18. května.
14. 5. 1898 - Narodil se v Praze Alois Wachsmann (+ 16. 5. 1942 v Jičíně) malíř, ilustrátor, architekt a scénograf, který patřil mezi hlavní představitele
malířů Devětsilu.
14. 5. 1918 - Při železničním přesunu legií z Ruska do Vladivostoku došlo
k incidentu v Čeljabinsku. Z vlaku s maďarskými zajatci vyhodil kdosi kus železa, který těžce zranil legionáře. Českoslovenští vojáci zastavili vlak a na místě
zabili pachatele. Místní sovět při vyšetřování incidentu zatkl stráž legionářů.
Legionáři se zmocnili zbraní, osvobodili své zatčené druhy a dočasně obsadili
město. Narůstalo napětí mezi bolševickými úřady a legiemi.
15. 5. 1633 - Na zámku v Jičíně došlo k tajné schůzce Valdštejna s českými emigranty - Janem Warlichem z Bubna a Jaroslavem Rašínem. Jako prostředníci
Švédska a současně mluvčí českého exilu nabídli Valdštejnovi korunu, když
zbaví zemi Habsburků. Projekt zrady byl projednán i se švédským říšským
kancléřem Axelem Oxenstiernou. Do spiknutí se zapojily i Sasko a Francie.
15. 5. 1833 - Narodila se v Praze Sofie Podlipská (+ 17. 12. 1897 v Praze) spisovatelka.
15. 5. 1938 - Představitelé československého kulturního života vydali manifest
na obranu republiky Věrni zůstaneme, který do konce září podepsalo přes milion občanů.
16. 5. 1868 - Položení sedmi základních kamenů k Národnímu divadlu (za účasti desetitisíců návštěvníků z Čech, Moravy a Slezska). S přivážením kamenů
z památných míst (mj. z Řípu, Radhoště, Vítkova, Blaníka, Žižkova) je částečně spojeno i táborové hnutí. Obdobný charakter měly další manifestační projevy v tomto roce: pouliční demonstrace proti ministru E. Herbstovi při jeho návštěvě Prahy (leden), oslava 70. narozenin F. Palackého (14.-15. června), první
pouť do Kostnice (6. července).
17. 5. 1633 - Valdštejnovo (asi čtyřicetitisícové) vojsko vytáhlo přes Náchod do
Slezska, které mělo být vysvobozeno od Sasů, Braniborů a Švédů.
17. 5. 1893 - Vyvrcholilo napětí, které provázelo jarní zasedání českého zemského sněmu (vláda znovu předkládala punktační předlohy). Mladočeši zahájili 5. května formální obstrukci a protahovali jednání. 17. května došlo při jednání k násilnostem a vřavě, která znemožnila další průběh schůze. Sněm byl na
příkaz vlády uzavřen. Bouřlivá atmosféra se přenesla do pražských ulic. Tato
násilná obstrukce byla tečkou za punktacemi.
18. 5. 1848 - Po veřejném protestu F. A. Braunera byly odloženy volby do českého zemského sněmu až na polovinu června 1848.
18. 5. 1923 - Zahájeno bylo pravidelné vysílání Československého rozhlasu
v Praze. 1. března 1925 začala vysílat brněnská stanice, 1. srpna 1926 bratislavská stanice, 17. dubna stanice Košice a od 1. července 1929 stanice Ostrava.
18. 5. 1938 - U československých hranic docházelo k soustřeďování německých
jednotek.
(red)
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