Český zápas
Týdeník Církve československé husitské
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Studenti, společně se zástupci vedení
teologických fakult a škol, se sešli
v pondělí 19. ledna při studentské
ekumenické bohoslužbě slova v kostele Jana Křtitele Na Prádle. Již podruhé tak hostila náboženská obec
s duchovním a vikářem Mgr. Janem
Židlickým v jednom z nejstarších (1.
pol. 13. stol.) kostelíků v Praze tuto
ekumenickou bohoslužbu, konanou
v rámci Týdne za jednotu křesťanů,
který se slaví mezi křesťany na celém
světě již 101 let. Současně se uskutečnila tato bohoslužba v rámci tzv. Noci
otevřených kostelů, kterou již potřetí,
právě v Týdnu za jednotu křesťanů,
zorganizovala Ekumenická rada církví. V tomto roce se do ní zapojil: Sbor
Církve bratrské, kde probíhala hlavní
ekumenická bohoslužba za účasti
představitelů církví v ČR, kterého se
za naši církev zúčastnil bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, na niž dále
navazovaly hudební programy v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí varhanní koncert prof.
Rabase; v kostele ČCE U Salvátora
koncert Vladimíra Merty a Slávka
Klecandra, v pravoslavném chrámu
sv. Cyrila a Metoděje zpěvy z Taizé.
Paralelně s koncerty bylo možno navštívit díky Židovské obci Praha i Jeruzalémskou synagogu a rovněž výše
zmíněné Studentské ekumenické bohoslužby.
Tak jako již loni vedli bohoslužbu
studentští zástupci Evangelické a Husitské teologické fakulty UK, letos
pak společně s proděkanem Katolické
teologické fakulty UK. Po dr. Phanuelovi Oswetto, tč. již vysvěceném
knězi Církve československé husitské
v Keni, který, coby ještě student, kázal při 1. studentských ekumenických
bohoslužbách loni, ujala se letos služby výkladu textů ve svém kázání studentská farářka na ETF UK Mgr. Eva
Šormová. Výkladem textu Janova

-

evangelia 17,6-11 vedla zúčastněné
k úvahám o jednotě, která „není založena na tom, aby všichni věřící byli
unifikovaní. Je to jednota postavená
na prastarém pravzoru lidství a stvořenosti světa, která byla na počátku u
Boha. Nejde o jednotu deklarovanou
či vynucenou, ale jednotu založenou
ve vztahování se k Bohu a lidem.“
Proti pochybnostem, zda je taková
jednota vůbec možná, se postavila
sestra farářka svérázným tvrzením, že
ví: „Že víra v Boha je dar, ale my
můžeme a smíme uvěřit tomu, že jednota lidství existuje, že to není pouhý
sen, pouhá fantasmagorie našeho
ducha, našich představ.“ V závěru
svého kázání pak došla i k tématu jednoty církve: „Ano, jednota církve není
jen vysněný sen. Jednota církve proniká do tohoto světa všude tam, kde ti,
kteří poznali a uvěřili jménu Božímu,
které bylo zjeveno a dáno lidem v životě, smrti i v zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Jednota církve se děje všude
tam, kde je střeženo - zachováváno
svaté jméno Boha Otce. Všude tam,
kde jsme nohama zabořeni v tomto
světě a na druhé straně víme, že náš
Pán před námi prošel cestou, která
vede do nebeského království.“
Při bohoslužbě bylo vyjádřeno i
vstupní čtení z Ezechiela, 37. kapitoly. Jak je zde řečeno Ezechielovi, který měl ze dvou dřev udělat jedno, tak
byla při bohoslužbě svazována vždy
dvě dřívka, s nimiž se v počátku bohoslužby rozešli liturgující studenti
mezi shromážděnou, vpravdě ekumenickou obec, aby nejprve naznačili
naše rozdělení. Tento symbolický akt,
jakož i letošní texty a pořad bohoslužeb připravili křesťané z Korey, politicky rozdělené země. Aktem svázání
dřívek u baptisteria byl vyjádřen symbol sjednocení. Shromážděná obec
vyjadřovala touhu po jednotě i zpěvem písní P. Ebena (Jeden Pán, jedna

onen týden vzpomínalo v novinách a
ve všech sdělovacích prostředcích.
„A kdo byl Jan Palach víš?“ „To jo,
upálil se někde na Václaváku na protest vstupu pěti armád do Československa,“ odpověděla školometsky.
„Tak docela ne,“ poučuji, „upálil se až
po pěti měsících od toho vstupu, kdy
se s novými, okupačními poměry lidi
začali smiřovat a on svým činem chtěl
zburcovat jejich svědomí, národní
hrdost, jejich právo žít ve svobodném,
suverénním státě a povinnost tak žít!
Čili pro tu svobodu něco dělat, neztratit ducha, nepoddat se porážce jako
nějaké dobytče.“
Zdálo se mi, že dívka na mne hledí
bezduše. „A ten Palachův týden?“
„... se uskutečnil až po dvaceti letech
jeho sebeoběti. Teprve po dvaceti
letech došel jeho vzkaz národu naplnění. Původně šlo jen o to, položit na
Václavském náměstí pár kytiček jako
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STUDENTSKÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Pražský biskup ThDr. David Tonzar na studentských bohoslužbách
víra) a D. Trautweina (Pane, dej, ať nás
nic už nerozdvojí) v doprovodu absolventky konzervatoře Ivy Javorkové,
tč. rovněž studentky UK HTF.
Před požehnáním vyzval na místě
oznámení bohoslužbě předsedající
proděkan KTF UK dr. Vojtěch Eliáš
takto ekumenicky sdruženou obec
k vzájemnému představení přítomných. Zajímavé bylo, že i v tomto komorním kruhu věřících byli téměř

paritně zastoupeni jak studenti a učitelé – duchovní, mezi nimiž nechyběl
ani děkan ETF UK doc. ThDr. Martin
Prudký, tak současně věřící zvláště ze
tří tradic: římskokatolické, českobratrské evangelické a československé
husitské. Pražský biskup ThDr. David
Tonzar, Th.D., který se účastnil bohoslužby současně také jako ředitel Husova institutu teologických studií, na
závěr představil ve svém pozdravu

vizi společného stolu v Božím království i přes současné zařazení v té které
denominaci a připojil výzvu, směřovanou i do vlastních řad, aby učitelé a
vedení škol dbalo na výchovu a vyučování v ekumenickém duchu ve snaze o co nejobjektivnější interpretaci i
událostí naší historie.
Hana Tonzarová,
tajemnice pro ekumenu

K SOUČASNÉMU EKUMENISMU
Milí sourozenci,
chci začít osobní vzpomínkou z doby
mých prvních zkušeností, které se týkají takovýchto společných večeří.
V době společných večerních modliteb v Kolíně (1968 –1972) bylo u nás
zvykem jít s naším kroužkem k sobot-

PALACHŮV TÝDEN PO DVACETI LETECH
Je mnoho odpudivých událostí z minulého režimu, které se hodí do oběhu
ne pro hloubkové zkoumání, ale spíš
pro zastření některých současných
politických nechutností, které chtě
nechtě připomínají mocenskou sílu
jednostrany. Trvání to nemá, ale zmatek v hlavách lidí způsobí; dost živná
půda pro povrchní úsudky a odsudky
minulého i současného, souvislost aby
se vyhrabávala prstíčkem, ale kdy,
kterak, když vzápětí se předhodí
"k poznání" jiné sousto – třeba spisovatel Kundera. Abychom byli rádi, že
žijeme v socialismu, házeli nám
komunisté do kritického přemýšlení o
jejich vládě válečné paliče, dolary
podplacené nezávislé iniciativy, štvavou Svobodnou Evropu, Havla, atd.,
atd.
„Co byl Palachův týden,“ zeptala se
mě 17letá studentka ekonomického
gymnázia v těch dnech, kdy se na
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vzpomínku – že Palach není zapomenut. Výzvu pustily do oběhu nezávislé iniciativy – já to věděla z Hnutí za
občanskou svobodu, proto jsem tu
neděli 15. ledna jela metrem k Muzeu
s kytičkou. Vlak projel stanici bez
zastavení - vchody a východy zamřížované. Cha, cha, to je nápad, zasmáli jsme se, co jsme jeli k Muzeu se
stejným úmyslem, a putovali jsme
tam po svých z dalších stanic. Nešlo to
lehce, naopak těžko a s nadávkami,
protože Václavské i přilehlé ulice
obsadily útvary Národní bezpečnosti a
Lidových milicí snad od samého
kuropění. Jejich agenti v civilu lítali
náměstím křížem krážem a nabízeli
ozbrojencům "živly", které v zárodku
krotili bílými holemi a kopanci. Na
vzdor tomu občanů přibývalo. Srocují
se jinde, shlukují, posilují se jménem
prezidenta Osvoboditele, křísí jeho
Dokončení na str. 3

ním bohoslužbám - někdy katolickým, někdy evangelickým. Samozřejmě jsme se účastnili slavnostního pohoštění svátostí večeře Páně, při kterém nás faráři i kněží "trpěli". Nikdy
jsme přitom necítili žádné houževnaté
lpění na konfesně vymezeném náboženství.
Po dvou letech společné práce jsme se
sešli ve větším společenství asi 60 lidí,
abychom se lépe poznali. Při vzájemném představování docházelo k překvapujícím poznáním, např.: „Ach, o
tobě jsem si myslel(a), že jsi evangelík…“ Nebo: „Ty jsi katolík?“ Bylo
nám stále jasnější, že rozluka 16. století už nebyla naše. Při tomto setkání
jsme sloužili bohoslužbu se společnou
večeří Páně. Pak se optala jedna přítelkyně katolické novinářky Vilmy
Sturmové, zda musí jít ještě zítra, v neděli, na mši. Mnozí z nás, ale ani já,
jsme této otázce neporozuměli. Přece
jsme se o Ježíše Krista spolu rozdělili.
Co je pro nás po ekumenické stránce
společné, je víra v Boha Stvořitele,
orientace na ukřivděné, ztracené a
opuštěné jako na milé Boží děti, kterým Kristus v chaotickém světě
pomáhá, což je nekonečně víc a důležitější, než jen chápání Bible a svátostí. Ve stávající praxi víry a jednání
bylo rozdělení dávno překonáno. To
cítíme i dnes - oživení křesťanství

v modlitbách za mír, v kampani o odpustcích, ve spolupráci pro lidská práva textilních otroků se neptáme po tradiční církevní příslušnosti a dogmatickém chápání. Když nás opatrní váhavci varují a říkají: „My ještě nejsme tak
daleko,“ činíme se sami nevěrohodnými, jestliže na to spoléháme. Otálející
a zdrženlivá taktika zapírá toho, který
se za nás přimlouvá. Právě jsme to
přece slyšeli: „Všichni mají být jedno.
Jak ty, Otče, jsi ve mně, tak já jsem v
tobě. Otče, chci, aby také ti, které jsi
mi dal, byli tam, kde jsem já.“ (Jan
17,24n)
Otázky o interkomuniu už dnes nezajímají kromě biskupů a profesorů teologie žádného člověka víry. Dnes máme na řešení důležitější otázky. Například, jaký máme my křesťané a křesťanky postoj ke globalizaci nebo jak
svátost večeře Páně spojit tak, jak tomu bylo dříve, s židovskou hostinou,
jak se o to dnes pokoušejí ženy na
mnoha místech. Hostina je k nasycení,
ne jen jako symbolický akt. Při církevních dnech ve Stuttgartu to bylo
formulováno: „Více jísti při večeři a
více se modlit při jídle!“ Je důležité,
aby měla večeře integrující funkci a i
okrajové skupiny jako např. bezdomovci do ní byli pojmuti. Má to mnoho společného s rozdělením radosti.
Dokončení na str. 4
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Rozrazil
Před mnoha lety byla jedním z mých světů poezie.
Světová i česká. Z českých básníků Mácha, Seifert,
Zahradníček, Holan, Halas, Kainar, Kundera, Orten,
Skácel, Hrabě…
Vzpomínám, jak jsem Jana Skácela, jehož jsem znal
osobně, zval do kostela, protože jsem jej miloval, jeho
poezii, jeho pregnantní vyjádření, jeho moravanství.
Slušně, ale zásadně odmítal. Vždy se taktně omluvil a
do církve nešel. Oslovoval jsem tehdy i básníka Oldřicha Mikuláška.
Bylo mi líto těch českých gigantů poezie – kteří tak
nádherně zkratkou, třemi, čtyřmi slovy vyjádří to, co
prozaik, esejista, filosof, teolog "okecává" mnoha
stránkami – to, že neznají evangelium.
V poezii je skryta velká síla. Vidíme to v Písni písní
v Bibli. Po obrácení jsem na čas čtení básní odložil.
A nedávno se mi dostala do rukou kniha od české
evangelické básnířky Marie Rafajové "Za ním", a v ní,
v sérii básní z přírody, několik veršů – Rozrazil.
Pod rybízovým keřem
teskný ševel
Mé jméno Rozrazil
a říkají mi plevel
ač kvetu ze všech sil…
Cítíte ten výkřik srdce „říkají mi plevel, ač kvetu ze
všech sil“?!
Kolik z nás, Božích dětí, je takových rozrazilů? Bůh
nehledí na to, co často o nás říkají lidé – jak se jim jevíme – Pán hledí k srdci. „…ač kvetu ze všech sil...“ Bůh
vidí naše motivy. Naše touhy, sny, přání. Naše nasazení. (Mt 6,28-30, L 6,47). Bůh vidí naše srdce…
Nevytrhávejme koukol s pšenicí (Mt 13,24-30). Může
koukol kvést ze všech sil, tak jako rozrazil? 5. Mojžíšova
6,5 – Milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého, ze vší duše své a ze vší síly své! Bůh zná rady
srdcí, a není přijímač osob. Opakuji se, snad proto, že
jsem to sám prožil…
Bůh vám žehnej a dej zjevení vidět i pod rybízovým
keřem, v plevelném šeru, touhu kvést ze všech sil…
(Pán změní plevel v čistou lilii.)
Petr Mečkovský

Z kazatelského plánu
5. neděle po Zjevení Páně
Téma: Blaze těm, jimž křivda se děje
Křesťan, jenž s církví vyznává: "Kristus - život náš", snáší i mnohá utrpení a nezoufá si, protože je v něm živ Kristus. Ježíš před učedníky netají, že
budou mít ve světě soužení. To vše je právě znamením pravdivosti evangelia. Skoro se dá říci, že ten, kdo pro své životní vyznání víry v Ježíše
Krista nikdy netrpěl, zproblematizoval své křesťanství stejně jako ten, kdo
měl či má na růžích ustláno. Do postního doznání vin náleží proto i doznání viny za úzkostlivou opatrnost, abychom nepřišli o nic, co nám nabízí
svět, zatímco věčná sláva je nám lhostejná.
Vstup: Ž 62,2-9
Tužby:
2. Aby každý z nás se srdcem otevřeným přijímal Ježíše Krista a nelekal se
ve svých dnech obtížné cesty za ním…
3. Abychom všichni po vzoru svědků a mučedníků Páně pro pravdu evangelia byli ochotni trpět a přinášet oběti…
Epištola: 1 Pt 4,12-19
Evangelium: Mt 5,10
K obětování: 2 K 1,6-7
K požehnání: Ř 8,16-18
Modlitba:
Pane, ty jsi naše potěšení v nesnázích, ty jsi naše síla, když umdléváme
v zápase o tvou pravdu a ve službě tvé lásky. Děkujeme, že jsi ve všem
našem utrpení s námi. Děkujeme, že budeme mít podíl na slávě nám připravené v nebesích. Amen.
Vhodné písně: 246; 324

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)
Hledání 3

Izajášovo vybídnutí: „Hledejte v knize Hospodinově a čtěte“ je výrokem
určeným do konkrétní situace. Prorok
zvěstuje soud nad Edómem a lidé si
jeho proroctví mají ověřit v Písmu:
Kde je poslušný lid, tam je Boží milost, kdo se obrací proti Hospodinu,
tomu se dostane pravého opaku.
Iz 34,16
Izajášova výzva, abychom Hospodina
volali a vzývali, abychom se Hospodina dotazovali, zněla lidu Izraele jinak než nám. "Dotazování Hospodina" byl původně odborný výraz pro
zjišťování Hospodinovy vůle prostřednictvím kněze nebo proroka.
Když byl jeruzalémský chrám rozbořen a takové dotazování nebylo možné, rozumělo se dotazováním rozvažování nad Hospodinovým zákonem
a zachováváním jeho příkazů. Takové
dotazování přivádí člověka do Boží
blízkosti.
Iz 55,6; 58,2
Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce

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.

vidět, má-li kdo rozum a hledá Boha,
tj. dotazuje-li se po jeho vůli.
Ž 14,2
Někdy musejí přijít Boží zkoušky,
soudy a tresty, aby se člověk v pokání
k Bohu vrátil. Tak Izraelci spolu s Judejci přicházeli s pláčem a hledali svého Boha, když se naplnil čas a Boží
soudy postihly i mocný Babylón. Zajatý lid se vracel na Sijón a kajícně
vyznával svou vinu.
Jr 50,1-7; Jl 2,12-17
Pokud se v Novém zákoně píše o Ježíšově předpovědi "Budete mě hledat",
šlo tu spíš o postrádání Ježíšovy tělesné přítomnosti. V přeneseném slova
smyslu může i dnes člověk toužit po
Ježíši vzkříšeném, neboť on svou přítomnost slíbil svým věrným až do
skonání tohoto věku.
J 7,34; 8,21; 13,33
Začali jsme svou úvahu osobní dychtivostí setkat se s Bohem v dnešním
hlučném světě v ovzduší ateismu.
Osobním vyznáním a modlitbou končíme dnešní téma:
Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebe hned
v jitře hledám, tebe žízní duše má, po

tobě touží tělo mé v zemi žíznivé a
vyprahlé, v níž není vody. (kral.)
Ž 63,2
V den svého soužení Pána hledal jsem
(kral.), v noci jsem k němu vztahoval
ruce bez umdlení (ekum.)
Ž 77,3
Hledal jsem Hospodina a vyslyšel
mne (kral.). Dotazoval jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil
mne ode všeho, čeho jsem se lekal.
(ekum.)
Ž 34,5
Dar a růst víry

Často slýcháme, že víra je dar. Podle
tohoto názoru k setkání s Bohem
dojde bez naší zásluhy, bez naší aktivity. Je to milost, kdy Bůh poodhalí
clonu svého tajemství a zjeví se nám.
Ovšem toto obdarování přichází
mnohdy jako odpověď na dlouhé hledání, pochybování, niterné bojování.
V každém případě je to zkušenost víry,
zážitek nevýslovný.
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZÍ NAD SOUDEM
Totalitní režim, ve kterém jsem vyrostla a ve kterém jsem prožila dvě
třetiny svého života, považoval víru,
ale také milosrdenství za buržoazní
přežitek, za marnění času, tam, kde by
se měl člověk věnovat "práci". Pod
tímto pojmem si představoval uplatňování práv a povinností. Povinnosti
začlenit se bez reptání do daného systému, povinnosti porodit děti a dát je
všanc výchovnému systému státu,
povinnosti vytvářet materiální hodnoty podle plánu, který kdosi stanovil,
k účelu, o kterém kolovala ve většině
případů jen šeptanda. Za to se mohl
dožadovat práv na základní materiální
potřeby, aby nebyl odkázán na žádné
milosrdenství a nepotřeboval žádného
Boha. Co z toho vzniklo, víme: úderníci, kteří soutěžili za všech okolností,
všude a s každým; zelené mozky, jejichž jedinou radostí bylo vypínat
hruď a stavět druhé do latě; povinné
oslavy, které se podobaly orgiím, v jejichž závěru většina už jen zvracela;
budování chat, kde soudruh mohl být
aspoň dva dny v týdnu člověkem.
Taková společnost mi připadá jako
mraveniště: lidé pilně pracují, dávají
si signály tykadly, ale neumějí mluvit;
jako naleštění roboti, kteří perfektně
vykonávají to, k čemu jsou naprogramováni, ale jejichž kontakty jsou čistě
účelové; jako krásná panna, která
marně hledá toho, kdo jí dá dar řeči.
„Trůn bude upevněn milosrdenstvím,“
říká Izaiáš 16,5. „Blaze národu, jemuž
je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví“ Žalm 33,12.
Člověk je jediný tvor na této planetě,
jehož vzpřímená postava vyjadřuje
jeho výsadu, že s ním Bůh uzavřel
smlouvu, která je nesena, udržována a
naplňována milosrdenstvím. Bez milosrdenství, které znamená věrnost,
trpělivost, ohleduplnost a sdílení se

s druhým člověkem za všech okolností, nemůže trvale existovat rodina, církev, stát ani ekonomický systém. Bez
milosrdenství je manželství vězením,
škola mučírnou, práce galejemi a jízda
autem krajně riskantním podnikem.
„Blaze milosrdným,“ říká Ježíš v našem textu. Blaze tomu, kdo dostal dar
řeči milosrdenství – skrze milující
matku či otce, skrze utrpení a ponížení, skrze dítě, ženu, člověka, v němž
zakusil milosrdenství Toho, jehož
milosrdenství je věčné. Blaze tomu,
jehož srdce je otevřeno tomu, kdo je
milý; blaze tomu, kdo je milý k tomu,
kdo má srdce; blaze tomu, jehož srdce
se stává - každým setkáním, každou
radostí i bolestí, každým obdarováním
i ztrátou, každou modlitbou a chválou
– milejším před Bohem i před lidmi.
Blaze tomu, jemuž je život školou
milosrdenství. Blaze tomu, jemuž je
při tom Bůh v Kristu Pastýřem, Mistrem a Pánem.
Bůh je Bohem milosrdným. Bylo by
divné, kdyby nás stvořil jiné, kdyby
nám dal jiný cíl a kdyby nám své
milosrdenství chtěl upřít. Boží milosrdenství je věrnost smlouvě, kterou
s námi uzavřel skrze Noema, Abrahama a Mojžíše. Věrnost smlouvě, i
když ji plní jen on sám ve svém Synu
– Bohu i člověku Ježíši z Nazareta.
Bůh je milosrdný Samařan, který se
sklání nad námi polomrtvými a okradenými záludným nepřítelem o poslední špetku důstojnosti – o schopnost věci změnit nebo se k nim aspoň
vyjádřit. Bůh vymetá všechny kouty,
aby našel ztracený peníz. Bůh se vydává na dalekou cestu, aby našel ovci,
která se mu zaběhla. Bůh v Kristu
sestupuje na kříži do hlubin viny a trestu, aby nám dal dar řeči – dar věrnosti smlouvě s úžasným Bohem, zapsané v milujícím srdci, obnovované vy-

Mt 5,7

znáním lásky ve svátostném stolování, ve slově Písma, v modlitbě, službě
lidem.
„Krejčí jí ušil šaty, švec pro ni zhotovil boty, mluvec jí však dal dar řeči.
Komu ta panna bude patřit nyní?“ ptá
se pohádka. Komu bude chtít patřit,
komu budeme chtít patřit, ptáme se
my.
„Pane, ke komu bychom šli, ty máš
slova věčného života“ (J 6,68).
Světla Košíčková
Pane,
vymytý mozek,
robot naprogramovaný
nenávistí,
křičím JÁ, JÁ, MY.
Běhám po obchodech,
abych získala
to nejvýhodnější pro sebe,
komunikuji s druhými
bez zájmu o to,
co je v jejich srdci,
lačně sahám po zbrani
se zarputilou touhou
zničit ty druhé
za každou cenu.
Pane,
jen tvé milosrdenství
mě může zachránit,
vysvobodit od strachu
ze zběsilého řevu těch,
s nimiž se nelze domluvit,
přivést k věrnosti
a setrvání s tebou
ve tvém trápení,
které se mnou máš,
proměnit mě
k milosrdenství,
které je silnější
než odsouzení na smrt.
Pane,
dovol mi bydlet ve stánku
tvého milosrdenství.
Amen.

Český zápas 6

*

8. února 2009

*

3
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Pokračování z minulého čísla
Po odjezdu Zajícových spolužáků na
severní Moravu byl čas, který zbýval
do Zajícova pohřbu ve Vítkově, i tak
velmi nabitý. Paní vedoucí redaktorka
měsíčníku pro zahraniční studenty
"Forum" Dagmar Vaněčková mi zprostředkovala návštěvu u básníka Jaroslava Seiferta v jeho břevnovské vile.
Bylo to krásné a nezapomenutelné
setkání. Přiblížil jsem panu Seifertovi
osobu Jana Zajíce i všechny ostatní
okolnosti, jež se k němu vázaly.
Básník na oplátku se rozhovořil o
sobě a svém mládí, o tom, jak
"pobloudil" na několik let svým vstupem do komunistické strany, z níž byl
v roce 1929 jednou provždy vyloučen
a do níž se již nikdy nevrátil. Na závěr
tohoto setkání jsem mistra slova
poprosil, aby adresoval pár slov mladým lidem, kteří budou účastni pietního rozloučení s Janem Zajícem ve
Vítkově. Pohřeb v Praze, jak si jej Jan
Zajíc vymínil, se konat nesměl. Básník z nejmilejších mé prosbě vyhověl
a druhého dne v podvečer mi do telefonu nadiktoval své poselství přátelům a spolužákům Jana Zajíce…
Byla neděle 2. března 1969. Před půl
čtvrtou ráno jsem přešlapoval na nároží náměstí Jiřího z Poděbrad, abych
zakrátko přisedl do přistaveného auta
pana Miroslava Hucka, fotoreportéra
"Mladého světa", kde již před tím
usedla paní redaktorka Eda Kriseová.
Cílem naší společné cesty byl pochopitelně Vítkov.
Pohřeb Jana Zajíce měl velice důstojný ráz a přihlíželo mu něco mezi dese-

ti až dvaceti tisíci lidí. Převážná část
účastníků se rekrutovala z řad studentů, středoškoláků i vysokoškoláků.
Úvodní část obřadů probíhala v místní základní škole. V jejím vestibulu
byla vystavena na katafalku rakev se
zesnulým a na jejím pozadí na čelní
stěně byl umístěn Zajícův fotoportrét
doplněný textem: "Chtěl jsem být jen
malým plamínkem v temnotách."
Jsem přesvědčen, že cele postihoval
vzniklou situaci a příznačně dokumentoval to, pro co se Jan nakonec
v tom svém jistě předlouhém vnitřním
zápase odhodlal. Zajícovi spolužáci
vynášeli rakev Janovu z vestibulu
školy a střídavě ji nesli do kostela, kde
byla konána zádušní mše za zemřelého, a poté i na hřbitov, kde byla uložena do hrobu. Jen zázrakem se stalo, že
Zajícův hrob byl ušetřen podobného
údělu, který neminul původní hrob Jana Palacha. Problematická na mnohá
léta zůstala pouze definitivní úprava
místa, k níž se přistoupilo až roku
1990. Autorem jeho výzdoby je akademický sochař Olbram Zoubek…
Bezprostředně po pohřebních obřadech jsem vešel v užší kontakt se Zajícovými spolužáky. S několika z nich
jsem dokonce nocoval v domku rodiny Zajícovy. Nazítří jsem se s nimi
loučil na vítkovském vlakovém nádražíčku a přislíbil jim brzkou návštěvu
Šumperku. Při cestě z nádraží jsem se
zastavil na místním zdravotnickém
středisku. Sotva identifikovatelné
prudké bolesti mě ve Vítkově zdržely
na dalších 24 hodin. První pomoc se
jevila jako nezbytnost a utišující injek-

ce dobře zapůsobila. I léky pomohly.
Na druhý den jsem byl už připraven
odcestovat. Nejprve do Ostravy, kde
jsem přenocoval na koleji Vysoké
školy báňské v pokoji u Zajícova staršího bratra Jaroslava, abych příštího
dne ráno se vypravil do Šumperku…
* Byla tato cesta do Šumperku
smysluplná?
Jednoznačně ano. Poměry v Šumperku byly skličující. Středoškolští studenti se ani po několika dnech nedokázali zbavit stísňujících a skličujících
nálad. Jan Zajíc byl mezi nimi uznávanou osobností a jeho ztráta byla
znatelná. Navíc to ve vztahu studenti
versus pedagogové čas od času povážlivě zajiskřilo. Původ napětí spočíval v pohledu na Zajícovu osobu.
Vcelku původně vysoké hodnotící
hledisko vížící se k Zajícově osobě se
počínalo měnit. Nepravdivé a neseriosní hodnocení v negativní poloze
vzešlo z prostředí internátu a do určité
míry se k němu souhlasně klonili i někteří členové učitelského sboru z průmyslovky. Studenti potřebovali, aby
jim někdo naslouchal, porozuměl jim.
Vzal jsem tuto roli na svá bedra se vší
vážností.
Nelitoval jsem času a nebral na vědomí, že jsem intrikami křivě obviňován
z nekalých záměrů. Stal jsem se nevítaným vetřelcem, solí v očích většiny
pedagogů, kteří měli co činit s Janem
Zajícem. Podporu jsem však získal u
olomouckých vysokoškoláků.
Dokončení příště

PALACHŮV TÝDEN PO DVACETI LETECH
Dokončení ze str. 1
ducha a zpívají. Jsou rozprášeni.
Strhává se nový boj o ztracená území,
neústupný a vášnivý, v němž jedna
strana pne svou duši k nebesům, nabádá spravit polámané kolečko a druhá ji
ranami a vodou ze stříkacích děl poučuje, že na nic takového nemá v této
zemi právo.
Tehdy jsme dělali korektury Českého
zápasu v Melantrichu. Když jsem tam
šla každé příští všední ráno, byl klid,
ačkoliv nic z bojového arsenálu
z Václavského náměstí nezmizelo.
Ale jakmile "padla" a z kanceláří, z dílen a obchodů se vyhrnuli pracující,
ochránci režimu se vzpřímili do pohotovosti. Hloučky lidí, kteří si třeba jen
chtěli povědět, co si koupili nebo co
dělali, chápali obránci režimu jako
provokaci a zopakovávali nedělní
odpolední řežbu. Ale nestačí lítat sem
a tam, protože z jiných míst centra z Můstku, od Muzea, z obou stran
náměstí se ozývá důrazné Svobodu!
Svobodu! Pusťte Havla! Pusťte všechny! Palach, Palach! A sterými hlasy
přidávají: „Máme toho dost!! Máme
toho dost!“ Do toho pronikne ostrý
povel ozbrojenců: „Na něé! Držte
řad!“ Drželi, bili, tloukli, zadržovali
zejména mladé lidi, a to tak, že je
házeli do svých vozů a odváželi na své
služebny.
Vždy kolem sedmé večer se
Václavské zklidnilo. Demonstranti
chtěli vědět, co o prožitém poví televize. A ta pověděla, že asi stovka chuligánů narušovala poklidné odpoledne

Pražanů. To ovšem příští odpoledne
vyneslo do éteru nový bojový pokřik:
„Nelžete! Točte pravdu! Nejsme chuligáni! Nejsou tu stovky, ale tisíce! A
mají toho dost!“ A scénář obou stran
se opakoval. K sedmé hodině se
demonstranti opět mají k odchodu
s několikráte opakovaným rozlučkovým pozdravem těch dnů: „Zítra zase
tady!“ „Zítra v saku!“ „Zítra v pláštěnkách!“
Nejhorší byl čtvrtek 19. ledna. Pátý
den demonstrací, pátý den ozbrojenci
v pohotovosti a bez úspěchu! To je
rozzuřilo, šíleli. Zhltli pár kelímků
horkého moku na posilněnou, které
jim přivezl bílý stejšn espézetky ABD
2749, rozšlapali pomníček k uctění
Palacha improvizovaný pod koněm,
rozdávali rány pěstmi i holemi, upadlé nadzvedávají kopanci a táhnou do
antonů. Místa po nich nezůstávají
prázdná ani chvilenku, vstupují na ně
další účastníci toho divadla nevídané
sprostoty. Na improvizované vyvýšenině je vidět profesora Machovce.
Varuje před provokacemi, nabádá
k důstojnosti odporu. Nedomluvil,
demonstranti ho musí chránit. Bitka
trvá zas až do sedmé večer. A to se už
vlní od Můstku k Muzeu vždy vyslyšená výzva: „Zítra zase tady!“ Přišli
tam. Už pošesté! A večer, znavení,
uštvaní, ale nezlomní,volají: „Zítra do
Všetat! Na pouť k Palachovu hrobu!“
Nádraží ve Vysočanech bylo pod
dozorem od časného rána. Špehové se
dali poznat, protože lidí, kteří měli
v rukou pár květin, se ti neznámí muži

dotazovali – kam s těmi kytičkami, do
Všetat? Chytrá dívenka odpověděla,
že pukýtek má pro svého chlapce a že
za ním jede do Byšic. Bylo nás tam asi
osm a všichni jsme si kupovali lístky
do různých stanic na trati PrahaMělník. V cíli pouti už nás bylo kolem
stovky – někteří přišli opravdu pěšky,
jiní přijeli na kolech či auty. Nacpali
nás do autobusů, zkontrolovali občanky a zavezli před úřadovnu Jednotného zemědělského družstva. Na záchod
jsme směli jen s doprovodem příslušníka. Odpoledne nás odvezli k lesu
daleko od Všetat. Tam nás vyklopili a
nechali svému osudu.
Na hřbitov jsme se nedostali. Jela
jsem se tam podívat za týden a jedna
místní paní mi v krámě, s hlavou strčenou do nákupní tašky, řekla, že tu
minulý týden bylo esenbáků jak naseto, ve městě, v hospodě i na hřbitově.
„Nikam byste se nedostali...“ a ještě
do tašky zahučela, kterou ulicí mám
na hřbitov jít. Totiž takový měli soudruzi z Jana Palacha strach, že ho
svého času z Olšan exhumovali a převezli do rodinného hrobu do Všetat.
Dnes leží opět na Olšanech, tam, kde
byl původně pohřben. Denně u místa
jeho konečného odpočinku hoří svíčky, plaménky úcty a díků, plaménky
víry, svobodného života. Ten nastal za
deset měsíců poté, v listopadu téhož
roku – l989. A nemohl nenastat. V tom
týdnu se komunistická vláda tak
odkopala, že už neměla čím se přikrýt,“ končila jsem svou vzpomínku.
„To je všecko?“ pípla ta dívenka. A po

Před 1140 lety zemřel Konstantin
Se jménem Konstantina - Cyrila - a jeho bratra Metoděje jsou spjaty počátky
našeho písemnictví a rozvoje křesťanství na Velké Moravě. Konstantin získal
základní vzdělání v rodné Soluni, v jejímž okolí žilo mnoho Slovanů, jejichž
jazyk dobře znal. Po smrti otce se výchovy sirotka ujala vláda a nechala ho
vystudovat na císařské univerzitě v Konstantinopoli. Po studiích dosáhl nižšího
kněžského svěcení a zastával významný úřad u byzantského patriarchy. Dával
však přednost dalšímu vzdělávání, a proto vstoupil do kláštera, odkud byl roku
850 povolán jako profesor filosofie na univerzitu. Jeho neobyčejné vzdělání
(odtud i přídomek Filosof) ho předurčilo, aby stál v čele byzantského misijního
poselstva do říše Chazarů v Černomoří. Při své cestě nalezl v byzantském městě
Chersonesu údajný hrob sv. Klimenta (861), jehož ostatky měly sehrát významnou roli i při misijní cestě na Velkou Moravu, kam Konstantin odjel roku 863
po Rastislavově žádosti císaři Michalu III.
Konstantin i Metoděj se na cestu dobře připravili: Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici), jež odpovídalo všem hláskám slovanského nářečí v okolí Soluně, které bylo dobře srozumitelné i obyvatelům Velké Moravy. Zároveň do
tohoto jazyka (dnes mu říkáme staroslověnština) přeložil i část bohoslužebných
knih. Úkolem početného poselstva, které dorazilo na Moravu zřejmě na podzim
863, nebylo obracet národ na křesťanskou víru, která tu už kořeny zapustila, ale
výchovou domácího kněžstva a překladem liturgických knih položit základy
vlastní církevní organizace Velké Moravy. Ta doposud podléhala kněžím z východofranské říše, což podporovalo franskou expanzi a omezovalo nezávislost
Velké Moravy. Ovšem už rok po příchodu věrozvěstů podlehl Rastislav Ludvíku Němci. Konstantin z taktických důvodů odstoupil od liturgie byzantské a
přiklonil se k latinské, kterou prováděli i franští kněží, jimž byl opět umožněn
přístup na Moravu.
Zároveň přeložil všechna čtyři evangelia a sám k překladu připojil vlastní poetickou skladbu Prologas. A tak navzdory Rastislavově porážce mohla byzantská
misie působit na Moravě více než 4 roky a za tu dobu položila základy vlastní
církevní organizace se slovanskou liturgií a kněžími z domácího prostředí. Oba
bratři pak misii považovali za ukončenou a vydali se zpět do vlasti. Na zpáteční cestě setrvali několik měsíců v Pannonii, kde dále šířili slovanské církevní
písemnictví. Poté pokračovali v cestě domů, ale v Benátkách se museli ospravedlňovat před útoky duchovních, kteří tvrdili, že bohoslužby je povoleno konat
jen v latinském, řeckém nebo hebrejském jazyce. Proto bratři vyhověli papežovu pozvání a odjeli roku 867 do Říma. Papež Hadrián II. nakonec počínání obou
věrozvěstů schválil a dal vysvětit jejich žáky. Rozbroje v byzantské říši je donutily setrvat v Římě, kde Konstantin onemocněl. Projevil přání zemřít jako
mnich, proto vstoupil do kláštera, podle byzantské praxe přijal klášterní jméno
začínající stejným písmenem jako jeho vlastní (Kyrillos, odtud Cyril) a po 50
dnech zemřel. Na žádost papeže byl pohřben v Římě v kostele sv. Klimenta.
Zprávy o jeho životě přinášejí především tzv. Pannonské legendy - staroslověnštinou psané Životy Konstantina a Metoděje, napsané žáky učených bratří.
(red)
chvíli: „Ale trvalo vám to – celých
dvacet let!“
„Není to ještě všecko. O Češích se
velice často píše, že jsou málo křesťanští, že jsou ateisté, čili že žijí bez
Boha. V těch demonstracích se ukázal
pravý opak; ti, kteří byli biti, ale podařilo se jim před násilím uprchnout,
běželi varovat a dokonce bránit starší
a staré lidi, udělali před nimi hradbu,
strkali je do otevřených průjezdů a
krámů, hlasitě upozorňovali, odkud se
na ně řítí ta smečka vlků. Jiné dny zas
staří, obvykle z přilehlých domů,

vyšli do ulice a obdivem a útěchou
mírnili vyčerpanost těch proháněných. Víš, děvenko milá, to je ta pravá
láska, ta křesťanská – dobro vždycky
zvítězí nad zlem. A jsou časy, kdy se
projeví v celé své úchvatnosti.
Rozumíš mi?“ „Ale jo,“ řekla trochu
zadumaně a spěchala na trénink hiphopu. Když se otáčela ve dveřích,
povzdychla: „Vy jste se měli, my nic
takového už neprožijem."
Svatá ty prostoto!
Iva Gottliebová
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ZPRÁVY
Smutná zpráva
Mladičký Jiří Wolker píše: „Smrti se
nebojím, smrt není zlá, co zlé je, co
těžké je, to umírání je.“ Ano, věřím,
nemocnému je umírání těžké, protože
dlouhé. Zdravému je políbením Božím
přímo na srdce. Taková smrt potkala
naši farářku ThDr. Anežku Ebertovou
27. ledna před sedmnáctou hodinou.
Lavice v jejím vyšehradském sboru
byly přeřazeny do půlkruhu, zaplněny
zájemci o přednášku dr. Cílka, kterého
sestra farářka pozvala. Přednáškový
stůl byl před stolem Páně, na něm pro
vzácného hosta připravená sklenice
s vodou. Z kanceláře sem přichází
sestra farářka, všechny vítá a poté se
sesouvá podél stolu Páně. Je to tak

*
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pomalé a klidné, že spíš ještě zpytujeme pana Cílka, než si uvědomujeme,
že sestra Ebertová leží na zemi. Nejbližší sestry jí otírají obličej mokrým
ručníkem, jiní volají záchranku. Přijíždí během několika minut. Oživují ji,
dělají umělé dýchání, připínají přístroje. Za deset patnáct minut oznamují: „Nastala smrt.“ Auditorium strnulo. V nastalém smutku se ujal slova
bratr farář Jiří Chvála z Týnce nad
Sázavou. Krátce shrnul její dlouhý
život, jehož smyslem bylo upevňovat
lidi ve víře v Boha, bez níž není ani
království světské, ani království nebeské. V situaci její smrti máme potvrzení, že na práh nebeského království
vstoupila. Pomodlili jsme se za ni. A
s bratrem biskupem Kláskem ještě
v Ježíšově modlitbě poprosili, aby jí
Otec náš odpustil viny (měla-li kdy

jaké). My, kteří jsme chodili na její
fundovaná teologicko-filosofická kázání, na ni nikdy nezapomeneme.
Iva Gottliebová
Pozvánka do Vršovic
Srdečně zveme do Husova sboru
v Praze 10 - Vršovicích, kde se koná
v pátek 13. 2. v 19 h - Komponovaný
večer o Jiřím Schelingerovi. Na legendu české pop music a hard rocku
vzpomíná jeho žena Jitka Poledňáková-Schelingerová u příležitosti vydání knížky Jirka Schelinger - Všichni
moji krásní kluci s dlouhými vlasy.
(jf)
Vzpomínka
Před třemi roky dne 5. února 2006
zemřela dlouholetá farářka náboženské obce v Praze 9 - Hloubětíně
Zdeňka Brynychová.
Vzpomíná syn s manželkou Jarmilou

K SOUČASNÉMU EKUMENISMU
Dokončení ze str. 1
Požehnání chleba a kalicha je akt,
jímž je tělo Kristovo děleno. Jídlo
není jen obyčejný příjem potravy, ale
kus sebe ponoření do vzpomínek na
stvoření, kterému se můžeme učit.
Rituál má něco společného i s radostí
k jídlu, jak to zdůrazňuje protestantská
tradice, jíž se často falešně předkládá
ideologie hříchu a strastiplného smutku, který protestantům káže jejich
individualismus. Máme mnoho co dohánět. Ale my "prostřeme stůl" a
vzpomeneme si, že privilegia sytých
nebyla v původním Ježíšově spole-

čenství ani u Pavla trpěna, že spravedlnost není jen věcí jednotlivce, ale
patří do srdcí obecenství s Ježíšem a
má se také rozsvítit v našem společném vysluhování večeře Páně.
Myslím si, že my všichni nejsme
v kostele zcela doma. Opravdový
chrám potřebuje stálé otevření se,
zakoušení, prožitek. Boží národ přece
putuje a nedřepí zakonzervován
v římských palácích. (Ecclesia semper
reformanda.) Mnohostrannost rituálů,
řeč a symbolická gesta jsou bohatstvím, od něhož se můžeme učit.
V protestantismu je v současné době

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
RADUJTE SE A JÁSEJTE
Ne všechny následující věty jsou pravdivé. Vyberte podle toho písmenka do tajenky. Nejste-li si jistí, nalistujte si Matouše 5,1-12.
Když Ježíš spatřil zástupy, sestoupil z hory.
ANO (N)

NE (M)

ANO (I)

NE (O)

ANO (L)

NE (K)

Když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Ježíš je začal učit:
„Blaze chudým, neboť získají velký majetek.
ANO (R)
Blaze těm, kdo se smějí, neboť jejich je království nebeské.
ANO (I)
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
ANO (R)
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou soudit druhé.
ANO (V)
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
ANO (E)
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť ti se již nikdy nebudou
muset mýt.
ANO (U)
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni
syny Božími.
ANO (S)
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť se již nikdy nebudou muset skrývat.
ANO (L)
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě
mluvit proti vám všecko zlé kvůli vašim přátelům.
ANO (P)
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.“
ANO (Í)

NE (O)
NE (S)
NE (C)

NE (D)
NE (I)

NE (N)

NE (J)

NE (T)

NE (V)
NE (E)

(Řešení z minulého čísla: Silnější nohy; větší vlasy; chybějící kravata;
obrácené auto; tmavý stojan počítače.)
Jana Krajčiříková
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masivní potřeba barev, vůní, pohybu.
Lidé touží po smyslově viditelném, ne
všichni se vztahují k víře na pouhé
slovo. Bůh je stále větší než naše srdce. Bytí s Ježíšem je nám zaslíbeno.
A to zaslíbení nemůže žádný úřad
ukrást a jen pro sebe nárokovat!
Připomenu jeden andělský příběh,
který pro mne mnoho znamená. Tří a
půlletý vnouček si vzal ze skříně porcelánový hrneček a před mým starostlivým zrakem si "postavil" na kávu a
naléval domnělou kávu pro domnělé
hosty. Po nějaké chvilce ho maminka
volala, že je čas k jídlu, aby vše uklidil.
Dítě odpovědělo bez vzdoru, ale s kritickým údivem: „Mami, ty myslíš
pořád jen doopravdy.“ Tato bláznivá
odpověď mi pomohla tradicím trochu
lépe porozumět. Také ona myslí ve
dvou rovinách. Jedna je v pozorované
realitě – to je rovina v "pravosti". Rovina institucionální se svými pravidly
a zvyklostmi. Ta má strach ze změny,
strach z toho, že Bůh se na mnoha místech skrývá a na nás čeká. Druhá rovina je ta, kterou hledáme, kterou potřebujeme, kterou můžeme zakoušet.
Nazýváme ji také transcendence.
Mé tušení mi říká, že už nemáme moc
času na zchromlé pokulhávání. Úpadek křesťanských tradic je ohrožující.
Končím písní, která v roce 1989 vznikala v NDR a mohla by nám dodat
více odvahy, než máme.
Důvěřujte novým cestám
a putujte v čase.
Bůh chce, abyste byli
požehnáním této země.
Dřív nás vedl tam,¨
kde nás chtěl a potřeboval.
Důvěřujte novým cestám,
na které nás Bůh posílá.
On sám nám vyjde vstříc.
Budoucnost je jeho země.
Kdo vykročí, ten může doufat
v čas i ve věčnost.
Dveře jsou otevřené.
Země je jasná a daleká.
Dorothee Sölle
V Hamburku 2. června 2006 jsem
ekumenické bohoslužby sloužila
s Dorothee Sölle i já. Byla tak laskavá,
že mi své kázání, psané na stroji, hned
na místě věnovala. Doufám, že povzbudilo jako tenkrát nás i vás dnes.
Jana Šilerová

KALENDARIUM - ÚNOR
9. 2. 1934 - Náhle zemřel v Bratislavě Alfréd Justitz (* 19. 7. 1879 v Nové
Cerekvi u Pelhřimova) - malíř, jehož vzorem byl Paul Cézann, ale postupně se
obrátil ke kubismu. Ve 20. letech prošel další proměnou svého stylu, způsobenou pařížským pobytem (1923) a poznáním díla André Deraina a jeho neoklasicismu. Pozvolna se stále více zajímal o figuru a právě obrazy tohoto žánru,
malované osobitým způsobem spojujícím podněty kubistické a neoklasicistní,
patří k nejhodnotnějším umělcovým výtvorům (Betsabe, 1927; Ženský akt,
1930; Žena v křesle, 1930).
9. 2. 1994 - Zemřela v New Yorku Jarmila Novotná (* 23. 9. 1907 v Praze) slavná operní pěvkyně-sopranistka a herečka.
10. 2. 1364 - V Brně došlo ke smírčímu jednání mezi Karlem IV. a Rudolfem
IV. Habsburským, které uzavřelo letitý vzájemný konflikt. Karel přiřkl Habsburkům právo na připojení Tyrol k rakouskému vévodství (zůstaly součástí
Rakouska do současnosti, s výjimkou jihu) a uzavřel s ním mírovou smlouvu a
dědickou dohodu: v případě vymření jednoho z obou rodů měl na jeho místo
nastoupit rod druhý (Rudolf se však ze smlouvy dlouho netěšil, protože v roce
1365 náhle zemřel). Právě na tuto dynastickou smlouvu se Habsburkové při
svém pozdějším usilování o český trůn odvolávali.
10. 2. 1789 - Berním a urbariálním patentem byla vyhlášena nová úprava poddanských povinností vůči státu i vrchnosti. Místo dosavadních robot, naturálních dávek a peněžních platů stanovil patent poddanému jednotnou peněžní
dávku ve výši 17 7/9 % hrubého výnosu půdy vrchnosti. Berní povinnosti vůči
státu měly činit 12 2/9 % a zbytek (tj. 70 %) hrubého výnosu mělo zůstat poddanému. Tato reluice poddanských urbariálních povinností se však netýkala
poddaných usedlých na dominikální půdě a nevztahovala se ani na nejchudší
vrstvy vesnického obyvatelstva (domkáře a podruhy).
10. 2. 1899 - Zemřel v Praze Josef Emler (* 10. 1. 1836 v Libáni nad Bystricí)
- první profesor pomocných věd historických na Universitě Karlově. Obdivoval
ediční i historickou práci F. Palackého a chtěl se stát jeho pokračovatelem. Než
se mu dostalo universitních poct, pracoval jako archivář. V 60. a 70. letech 19.
století se připravoval celou svou činností na vydávání rozsáhlých pramenných
edic k českým dějinám: Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541
pohořelých (1870, 1872), dále připravoval jako Palackým vybraný redaktor
první svazky Pramenů dějin českých (Fontes rerum bohemicarum). Navázal
rovněž na práci K. J. Erbena ve vydávání Regest, obsahujících listinný materiál, a konečně nelze zapomenout ani na Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidiocesim, I.-X., 1865-1889.
11. 2. 1899 - Mladočeši vydali Provolání k národu českému, v němž nabádali
k zdrženlivosti, volajíce po "jednotě". "Strachem před německou levicí", která
v případě nástupu k moci by mohla nastolit mnohem "horší" poměry, zdůvodňovali mladočeši svůj provládní postoj, trvajíce na dosavadní parlamentní konstelaci. Za to získali Češi řadu drobných subvencí - na střední školy v Prostějově, Mladé Boleslavi, Poličce, na českou techniku v Brně, na regulaci Vltavy,
restauraci Vlašského dvora v Kutné Hoře apod.
12. 2. 1784 - Rozhodnutím vlády byla čtyři pražská města (Staré Město, Nové
Město, Malá Strana a Hradčany) spojena v jeden správní celek - město Prahu
se společným magistrátem, který se skládal z purkmistra, dvou zástupců a 28
magistrátních radů. Magistrát se rozdělil na tři senáty: politicko hospodářský,
civilněsoudní a kriminálněsoudní. Sídlem magistrátu se stala Staroměstská radnice (30. dubna t. r. se zde konala volba prvního magistrátu, který se 9. srpna
ujal své moci). Prvním purkmistrem se stal dr. B. A. Záhořanský z Orlíku.
12. 2. 1849 - Zemřel v Břehách u Přelouče František Veverka (* 3. 3. 1799
v Rybitví u Pardubic) - spoluvynálezce ruchadla, které půdu nejen obracelo, ale
také kypřilo, mísilo a drobilo. K dokonalému tvaru, v podstatě užívanému
dodnes, dospěl spolu se svým bratrancem kovářem Václavem Veverkou v roce
1827, kdy s ruchadlem zvaným veverče zorali první brázdy ve Lhotě pod Libčany. Jeho vynález se časem rozšířil nejen u nás, ale i v zahraničí a měl obrovský hospodářský dosah.
12. 2. 1869 - Narodil se v Lounech Kamil Hilbert (+ 25. 6. 1933 v Praze) architekt a restaurátor, zakladatel vědecké konzervace a restaurování památek
u nás. Jeho vlastní architektonickou tvorbu ovlivnil historismus (kostel ve Štěchovicích). Věnoval se architektuře i vědecky a podílel se na soupisu uměleckých památek (Metropolitní chrám sv. Víta - spolu s Antonínem Podlahou).
14. 2. 869 - Zemřel v Římě věrozvěst Konstantin (* 826/827 v Soluni) - viz
i str. 3.
14. 2. 1919 - Narodil se v Plzni Miroslav Zikmund - slavný cestovatel a publicista.
15. 2. 1309 - Napětí mezi patriciátem a panstvem přerostlo v krvavou srážku
v Praze a Kutné Hoře. Došlo k zajetí příslušníků několika šlechtických rodů a
jejich uvěznění. Patriciové (v čele byli kutnohorští Ruthardové a pražští Velfovci) žádali přístup k zemským úřadům. První vystoupení měst na politickém
jevišti skončilo nezdarem.
15. 2. 1744 - Zemřel v Jaroměřicích nad Rokytnou František Václav Míča
(* 5. 9. 1694 v Třebíči) - hudební skladatel, který bývá označován za otce české
symfonie.
15. 2. 1904 - Narodil se v Příbrami Jan Malík (+ 27. 7. 1980 v Praze) - loutkoherec, režisér, publicista a pedagog, který mj. napsal hru Míček Flíček a
monografii o Josefu Skupovi (Úsměvy dřevěné Thálie, 1965).
(red)
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