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Týdeník Církve československé husitské

Z

HISTORIE BOHOSLOVECKÉ KOLEJE A VÝCHOVY V NAŠÍ CÍRKVI

V přítomnosti diskutované téma bohoslovecké výchovy obrací náš zájem
k jejím počátkům a podobám v historii naší církve.
Kněží z první generace Církve československé (husitské) prošli tehdejší
seminární výchovou Římskokatolické církve. V roce 1920 vytvořil pravoslavně orientovaný Matěj Pavlík –
pozdější biskup Gorazd v Olomouci
vlastní bohoslovecké studium. Patnáct studentů studovalo také v Bělehradě. Od roku 1921 studovali budoucí duchovní Církve československé
(husitské) na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Dr. Karel
Farský spolu s vedením církve cítil
odpovědnost za specifickou výchovu
a přípravu vlastních bohoslovců.
V roce 1922 byl proto zřízen malý
internát CČS v penzionu dr. Doubravy v Praze 1 Na Perštýně. Ten se změnil v roce 1923 v bohosloveckou kolej
umístěnou v církevním domě v Praze
– Vinohradech ve Smilovského ulici.
Zde bydlelo 10 – 20 studentů. Výchova vlastního dorostu v koleji spočívala v ideovém vzdělávání a praktickém uvádění do duchovenské činnosti. Dr. Farský zde sám konal přednášky z prakticko-teologických oborů, zejména z liturgiky. Před přijetím
svěcení požadoval Farský od kandidátů složení zkoušky a účast na čtyřdenním kursu bezprostředně před
svěcením. Požadavky církve na kandidáty se týkaly kazatelské služby
(předložení tří kázání – nedělního,
svatebního a pohřebního), znalosti
liturgie a obřadů, znalosti katechetiky
a školských zákonů a předpisů, znalosti usnesení církevního sněmu, ústavy a matričního úřadování. K tomu
patřila jako předpoklad pro přijetí

jáhenského a kněžského svěcení znalost Bible a křesťanských dějin (viz
dopis kandidátům z roku 1924).
V roce 1925 byla zahájena stavba nové bohoslovecké koleje v Praze-Dejvicích, která byla dokončena z prostředků církve v roce 1926. Farský
v této budově bydlel v 1. patře. V letech 1926-1930 byl ředitelem koleje
dr. František Kovář, který zde vytvořil knihovnu a studovnu. V nové koleji se počítalo s ubytováním 55 studentů. Od roku 1929 byla plně obsazena.
Na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze studovalo v roce
1928 za Církev československou (husitskou) 96 studentů. V dejvické koleji se konaly pro ně kursy a přednášky
pro bohoslovce, zejména dr. Františka
Kováře (srov. Hrdlička, J.: Život a dílo prof. Františka Kováře. Brno 2007,
s. 77-83).
V době protektorátu v letech 19391945 probíhalo v koleji pololegální
teologické vzdělávání. Ve vedení koleje byli F. Roháč, dr. O. Rutrle a dr.
V. Šinták. Po válce v roce 1945 byla
v plnosti obnovena činnost bohoslovecké koleje. Spirituálem se stal F.
Roháč, který výrazně ovlivnil myšlení celé studentsko-duchovenské válečné generace. Ředitelem koleje byl
O. Rutrle. Po něm se stal od roku
1948 ředitelem J. Mánek a spirituálem B. V. Lohniský.
V letech 1949-1952 probíhal kazatelský kurs pro laické pracovníky církve pod vedením dr. V. Kadeřávka.
Internát byl v Praze – Vinohradech.
Spirituálkou při kazatelském kurzu
byla dr. O. Pešková-Kounovská. Tímto kursem prošlo kolem sta účastníků.
Mnozí pokračovali ve vzdělávání a
Dokončení na str. 4

Členové Literárně dramatického klubu Dialog na cestě pět let od jeho vzniku

PĚT LET DIALOGU NA CESTĚ
Literárně dramatický klub Dialog na
cestě (dále DNC) vznikl na podzim
roku 2003. Pro jeho zakladatelku
PhDr. Olgu Nytrovou i další "spřízněné duše" byla vždy velmi inspirativní myšlenka "dialogu jako převratného setkání", řečeno slovy prof.
Ladislava Hejdánka. Setkávání vede
k překonávání bariér mezi lidmi.
Hovoříme spolu, vzájemně se poznáváme. Diskutujeme o víře i o svých
pochybnostech. Renomovaní spisovatelé i začínající autoři zde čtou

Z 97. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY
Pobožností na text Mt 4,1-11 (píseň
40) zahájil 97. zasedání ústřední rady
zástupce HTF UK prof. Jan B. Lášek,
který v modlitbě poděkoval Bohu za
život a dílo prof. Anežky Ebertové,
která náhle zemřela 27. ledna.
Jednání ústřední rady řídil její místopředseda Vít Koutný, protože bratr
patriarcha odjel do Izraele.
Ideový referát řídil plzeňský biskup
Mgr. Michael Moc. Ústřední rada mj.
projednala postup přípravy na jubilejní rok 2010, kdy naše církev oslaví
90. výročí vzniku.
V referátu vzdělávání, který vedl slovenský biskup ThDr. Jan Hradil,
ústřední rada mj. odhlasovala, že
výchova bohoslovců naší církve bude
probíhat na jednom místě. Ústřední
rada vzala na vědomí zprávu komise o
vykonání předepsaných zkoušek.
V organizačně právním referátu, který
vedla ing. Miroslava Studenovská,
odhlasovala ústřední rada pověření
Institutu evangelizace a pastorace
ekonomicko-správním řízením Studentského domova v Roháčově ulici,

dále pronájmem rekreačního zařízení
Betlém v Janských Lázních a správou
ubytovny ve Wuchterlově ulici a prodejny Blahoslav. Ústřední rada také
jmenovala předsedy a místopředsedy
správních orgánů diakonických středisek Hláska, Strom a Domov u Spasitele.
Ve finančním referátu, který vedl finanční zpravodaj ústřední rady Mgr.
Radek Zapletal, ústřední rada vzala
mj. na vědomí zprávu o hospodaření.
Schválila rovněž pronájem 5. a 6. patra budovy úřadu ústřední rady ve
Wuchterlově ulici na 10 let Vysoké
škole právní ze Slovenské republiky,
která v Praze zřizuje svou pobočku.
V ekumenicko zahraničním referátu,
který vedl brněnský biskup ThDr. Petr
Šandera, byli jmenováni delegáti na
studijní pobyt v Josefsthalu (Mgr. Lukáš Bujna, náhradnice Mgr. Alena
Naimanová) a studijní setkání křesťanskomuslimského dialogu v Antverpách (Mgr. Kateřina Děkanovská). Na
lázeňskou péči v Bad Gohrisch byla
nominována ing. Miroslava Stude-

novská. Ústřední rada vzala na vědomí zprávu bratra patriarchy o situaci
v zemské evangelické církvi Anhalt,
kde skončilo funkční období církevního prezidenta Helge Klassohna (funkci vykonával 14 let). Novým církevním prezidentem byl zvolen Joachim
Liebig, který vyjádřil zájem pokračovat ve spolupráci s naší církví a plánuje svou návštěvu v Praze na březen.
V referátu tiskovém a kulturním, který
vedla olomoucká biskupka Mgr. Jana
Šilerová, ústřední rada mj. vzala na
vědomí harmonogram prací na publikaci připravované k 90. výročí vzniku
naší církve.
V referátu liturgický, pastorační a svátostný život církve, který vedl královéhradecký biskup Štěpán Klásek, byl
mj. projednán návrh na tématická setkání pořádaná naší církví v letošním
roce.
V referátu specifických služeb, který
vedl pražský biskup ThDr. David Tonzar, se ústřední rada zabývala postupem příprav misie v Keni.
(red)

ukázky ze svých prací, v rámci autorské dílny mohou začátečníci načerpat
rady, povzbuzení i pomoc při publikování svých děl. Takto se zamýšlený "DIALOG" začal naplňovat a je
skutečně od samého počátku inspirativním mottem klubu. Úvodní setkávání DNC se v rámci biblických
hodin konala na mikulášské faře a od
podzimu 2004 působíme v zasedací
síni náboženské obce v Praze 8 –
Karlíně, kam nás přizval ThDr. Jiří
Vaníček. Práce klubu se zúčastňují
jak členové naší církve, tak další lidé
se zájmem o literaturu, divadlo, publicistiku a umění vůbec. Nacházejí tu
společnou platformu pro sdílení
svých zálib, povzbuzení k literární
činnosti a nezřídka i pomoc v obtížné životní či tvůrčí situaci.
Současnou činnost i historii klubu je
možné průběžně sledovat na webových stránkách www.husiti.cz/dialognaceste. Můžeme si zde připomenout průběh mnoha akcí našeho společenství prostřednictvím reportáží i
fotoreportáží – například první setkání na faře u sv. Mikuláše, tři literární
matiné na faře v Řevnicích, která
proběhla za účasti známých osobností našeho kulturního života – spisovatelky J. Kubáčové, prof. A. Ebertové,
prof. M. Červenky, dramaturgyně
Mgr. M. Pittermannové a dalších.
V příjemném prostředí DNC se každoročně koná několik setkání či autorských čtení známých spisovatelů a
hereckých osobností – za již zúčastněné jmenujme namátkou J. Štroblovou, L. Skořepovou, prof. D. Vihanovou, PhDr. M. Ajvaze, Z. Janíka,
S. Kubína, E. Kukuczku, M. Matouše, M. Sígla. Pravidelně se pořádají
autorské večery – např. J. Kubáčové,

O. Nytrové, M. Hlasivcové, O. Ševčíka, dále vernisáže našich výtvarníků V. Polívkové, E. Peroutkové, P.
Grüna, H. Malínové, fotografa F.
Weisse atd.
To, co se v našem Literárně dramatickém klubu DNC a u našich partnerů (např. Galerie Cesty ke světlu,
Obec spisovatelů atd.) právě děje,
může každý zájemce sledovat na
našich stránkách: www.husiti.cz/dialognaceste v rubrice "Aktuální program". V rubrice Tvorba členů a hostů si na našich stránkách můžete přečíst literární příspěvky od více než
stovky tvůrčích osobností – např.
PhDr. E. Bakaláře, prof. ThDr. M.
Balabána, bratra patriarchy ThDr. T.
Butty, Th.D., K. Fialové, T. Fischerové, PhDr. Z. Hajného, prof. ThDr.
L. Hejdánka, prof. ThDr. J. Hellera,
S. Jurka, prof. E. Koháka, Ph.D., J.
Konečné, prof. PhDr. J. Křivohlavého, prof. J. Sokola, Z. Svobody, pražského biskupa h.doc. ThDr. D.
Tonzara, Th.D. a mnoha dalších.
Kromě webových stránek DNC prezentuje tvorbu svých členů a hostů
formou sborníků. Letos vychází již
třetí Dialog na cestě, na předchozí
témata "Dialog" a "Světlo" navazuje
tentokrát "Cesta". Mezi osobnostmi,
které literárně přispěly nebo přispívají do jednotlivých dílů, jsou kromě již
výše zmíněných např. i další osobnosti světa umění: B. Bohdanová, L.
Engelová, N. Divíšková, J. Kačer, N.
Konvalinková, J. Molavcová, D.
Prachař aj. Prezentace předchozího
dílu sborníku se konala za účasti bratra patriarchy v "Galerii Cesty ke
světlu" malíře Z. Hajného, který též
poskytl své obrazy na obálky sborníDokončení na str. 3
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O večeři Páně
K napsání tohoto článku mě podnítil rozhovor s jednou
katoličkou, která tvrdila, že prý nerozumíme té pravé
podstatě eucharistie. Podle ní nejde o to, zda přijímáme
pod obojí či nikoliv, ale o to, že v našem pojetí se nejedná
o pojídání těla Kristova, ale jen o slavení památky. Řekl
jsem si, že pro pochopení biblického poselství bude asi
směrodatné to, co nám chtěl sdělit autor evangelia. Níže si
dovoluji citovat onen sporný verš:
„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst
tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě
život.“ (J 6,53)
Věta byla vyslovena po hádce s farizeji při poslední večeři
Krista s učedníky. Je otázkou, zda to myslel Ježíš doslovně
či obrazně. Co je však nesporné, je fakt, že byly užity biblické symboly. Židé nerozlišovali mezi duší a tělem, pro vyjádření lidské bytosti používali slovní obrat „tělo a krev“
(J 1,14). V kontextu celého Janova evangelia lze tvrdit, že
Boží syn přijal podobu v těle, proto aby prokázal svou velikou lásku. Toto své tělo pak dává Kristus lidem, když při
velikonoční večeři láme chléb a říká: „Toto je mé tělo a
jezte z něho všichni.“ (Mt 26,26)
Je více než patrné, že již při vyslovení těchto obrazných
slov Pán nemyslel, aby jej učedníci snědli, ale přirovnal se
ke chlebu a vínu, které požívali. Doslovná výzva: „Jezte mé
tělo" by byla absurdní a na první pohled amorální a neproveditelná. Víno představuje krev, která je pro Židy symbolem životodárné podstaty všeho bytí (Lv 17,11) a tělo chléb pomazaný olejem, který symbolizuje děkovnou oběť.
(Lv 2,16) Zároveň je obrazem potravy duchovní, nezbytné
k životu každého věřícího člověka. (J 6,47-48,58) Jinými
slovy, přijímat chléb, tedy každé slovo z Božích úst (Dt 8,3;
Mt 4,1-4), znamená neumřít, ale mít život věčný.
Pro doplnění mohu ještě dodat, že první křesťané se museli bránit herezím v rané církvi, které popíraly význam
Ježíšovi smrti. Možná i proto dával evangelista Jan takový
důraz na skutečné jedení při eucharistii. Ostatně v polemice pokračuje i v úvodu svého 1. listu. Přesto všechno je
však hlavním základem jeho učení vztah mezi věřícím a
Kristem. Podle mého názoru nelze upřednostňovat dílčí
sdělení nad podstatným smyslem Janova poselství. (J 3,16)
Proto považuji za neoprávněný argument některých římských katolíků, že s námi nemohou přistupovat ke svatému
příjímání jen proto, že jaksi "nechápeme", o co jde. Pán
Ježíš přeci zve k sobě všechny, kteří v něho věří.
Ivo Kraus

Z kazatelského plánu
6. neděle po Zjevení Páně
Téma: A my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu svému
Ještě doznívá vánoční andělské: "Zvěstuji vám radost velikou." Jenomže
Vánoce minuly a radost je někdy ve stejném nebezpečí jako vánoční stromek. Ten zmizel v kamnech nebo na smetišti. Křesťanská radost by zmizet
neměla. Liturgické obecenství Božího lidu proto volá: "Aby záře lásky tvé
a pravdy tvé nám opět zradostnila život náš." Bůh, kterého vyznáváme jako
věčnou pravdu a lásku, není jen Bohem vánočního Hodu nebo Štědrého
večera. Je Kristem zjevenou jistotou ustavičné pomoci. Je vždy hotov
usmířit se s námi tak, abychom se s radostí věnovali svému dílu, i po
Vánocích, v jeho síle a s ním. Slavnost vánočních dnů má přejít ze zjihlé
nálady Vánoc v setrvalý stav smíření.
Vstup: Gn 22,1-14
Tužby:
2. Abychom všichni obětí Kristovou smířeni byli…
3. Aby radost a požehnání Ježíše Krista nás neustále provázely…
Epištola: Ko 1,9-14
Evangelium: Mt 9,27-31
K obětování: Iz 30,18
K požehnání: Oz 14,1-4 (2 K 5,20)
Modlitba:
Radujeme se z toho, že i dnes jsi nás, Ježíši - Synu Boží a náš prvorozený
bratře, pohostil. Dal jsi nám chléb pravého, věčného života. Dal jsi nám
pít z kalicha nové smlouvy, v níž Boží láska překrývá množství našich nedostatků. Buď pochváleno tvé jméno, které je nad každé jiné jméno. Amen.
Vhodné písně: 47 nebo 59; 60; 156

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)
Dar a růst víry 2

Takovou zkušenost zažil apoštol Pavel, když byl na cestě do Damašku.
Měl tam zatýkat muže a ženy, kteří se
hlásili ke Kristu, aby je v poutech přivedl do Jeruzaléma. Zjevení Krista
tohoto muže proměnilo. Znovu a znovu o svém zážitku musel vyprávět. Jen
v knize Skutků jej zmiňuje třikrát.
Sk 9,1-30; 22,1-22; 26,1-32
Ale také u Pavla tomuto setkání něco
předcházelo. Pavel byl vzdělaný farizeus a setkání s křesťany, které zatýkal, jakož i Štěpánovo kamenování,
jehož byl svědkem, muselo v něm
vyvolávat vnitřní zápasy.
Sk 8,1-3
Ne každý věřící člověk prožije takové
zjevení. Někteří lidé se vymlouvají:
„Víra je dar, a já jsem ten dar prostě
nedostal.“ Takové výmluvy neobstojí.
Apoštol Pavel poukazuje na skvělé
Boží dílo ve stvoření, které svědčí o
božském Stvořiteli.
Ř 1,18-32
Sám výrok "víra je dar" v Bibli nena-

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.

jdeme. Dozvíme se ale o daru Ducha
svatého – viz posluchači prvního
Petrova kázání, Petr s Janem a Šimon
Magus, Petr o křtu v domě Kornéliově, člověk obdařený Duchem chápe Boží věci.
Sk 2,38; 8,20; 11,17;
1 K 2,10-16
Ve svých listech píše Pavel o daru
milosti, který mu byl dán zjevením
Ježíše.
1 K 1,4; 3,10; Ga 2,9; Ef 3,7-8
Těm, kdo uvěřili prvním svědkům
Kristovým, byla dána milost, která
přichází v Ježíši Kristu.
Ř 5,15b; 2 Tm 1,9-10; 1 Pt 1,13
Myšlenka o daru víry bývá vyjádřena
jinými slovy. Každému Bůh udělil
určitou míru víry, každému z nás byla
dána milost podle míry Kristova obdarování.
Ř 12,3b; Ef 4,7
Božím darem je spasení.
Ef 2,8-9
Božská moc nám darovala poznání
Ježíše Krista.
2 Pt 1,3-4

Pán Ježíš v rozhovoru s pochybujícími Židy argumentoval tím, že k němu
přicházejí a jej uznávají jen ti, které
k němu pošle nebeský Otec.
J 6,41-44
Když Pána Ježíše mnozí učedníci
opustili, řekl: „Nikdo ke mně nemůže
přijít, není-li mu to dáno od Otce."
J 6,60-71
A v listě Jakubově jiným obrazem je
vyjádřeno totéž: Z rozhodnutí Otce
nebeských světel jsme se znovuzrodili slovem pravdy.
Jk 1,17-18
Víra není ovšem dar, který je hotovou
záležitostí, neměnnou, jednou provždy stejnou. Darován je nám počátek
víry, kdy se nám otevře nový duchovní svět. My v tom poznání musíme
pokračovat, dál se ve víře vzdělávat.
Vždyť v Kristu jsou skryty všechny
poklady moudrosti a poznání. Naše
víra má růst.
2 K 10,15; 2 Te 1,3; Ko 2,2-3
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

PODLE VAŠÍ VÍRY
Cesta do farní kanceláře naší staroměstské náboženské obce vede po
schodech do prvního patra chrámu sv.
Mikuláše a pak po chrámové galerii.
V jeden okamžik se tedy octnete asi tři
metry nad kazatelnou, z níž v neděli
11. ledna 1920 zaznělo oznámení o
založení nové křesťanské církve, Církve československé. Tato prostorová
blízkost si přímo vynucuje, aby si člověk velice často kladl různé naléhavé
otázky jako na příklad: co vlastně vedlo usedlé a dobře zaopatřené kněze
k tomu odejít do existenčních nejistot,
co způsobilo ten obrovský zájem české veřejnosti o nové církevní společenství, kde jsou dnes ty statisíce příslušníků, kdo všechno způsobil to
opravdové zdecimování našich řad
(vždyť je nás opravdu jen desetina
původního počtu) ? Jsme pořád tou
církví, kterou zakládal Karel Farský a
jeho druhové? Lišíme se od nich, a
když, tak čím ?
Tyto otázky nejsou, jak by se mohlo
zdát na první přečtení, vůbec odklonem od dnešního biblického textu.
Naopak. Snad právě pokus o výklad
evangelistovy zprávy o Ježíšově
uzdravení dvou slepců nám pomůže
alespoň některou z nadhozených otázek zodpovědět. Příběh sám je křišťálově průzračný. Za Kristem přijdou
dva slepí a křičí (zřejmě nevědí, jak je
od nich daleko ten, za nímž přišli):
„Smiluj se nad námi, synu Davidův.“
Již z tohoto oslovení je zřejmé, že
v Ježíše z Nazareta uvěřili jako v mesiáše, královského osvoboditele, kterého v onom čase potupné římské
okupace čekal celý Izrael. Byla to bezmezná důvěra slepých mužů, která
jim dodala odvahu, aby následovali
Ježíše i do domu, kam vešel. Ani
v novém, těsnějším prostředí se nedali od Krista oddělit a když k němu přistoupili, zeptal se jich: „Věříte, že to
mohu učinit?“ Snad se smíme domnívat, že Ježíš chtěl být znovu ujištěn

o tom, že v něho věří jako v Mesiáše.
Toho, který je od nebeského Otce
vybaven nevýslovnou mocí. A když
od slepých uslyšel kladnou odpověď,
dotkl se jejich očí a řekl: „Podle vaší
víry se vám staň!“
A pak se stal ten zázrak: „A otevřely
se jim oči.“ Podívejme se nyní do Farského výkladu tohoto biblického
textu, jak jej zveřejnil v postyle ve 48.
čísle Českého zápasu, ročník 1924.
Náš první patriarcha o zázraku uzdravení slepých napsal: „Evangelista
u toho nebyl. Ale nebyli ani ti, kteří o
tom vyprávěli jemu.“ Patriarcha Farský se nezabýval otázkami: stal se zázrak uzdravení slepců či nikoliv? V jakém poměru bylo v Ježíšově osobnosti jeho božství a jeho lidství ? Byl-li to
sám Bůh, pak by přece samozřejmě
mohl Kristus učinit cokoli. Byl-li to byť mimořádný ale pouhý člověk v tom případě by byl Ježíš pouze
úspěšným a zručným lidovým léčitelem. Čím se tedy zabýval Farského
výklad biblického textu, nekladl-li si
tyto základní teologické otázky, které
křesťanskou dogmatiku zaměstnávají
už tolik staletí? Patriarcha se zabýval
otázkami lékařské praxe a etiky v době po vzniku první republiky, neboť
jak píše v závěru své postyly: „Součástí práce náboženské jest i útěcha tělesná a odpomoc z trápení hmotného.“
Co je součástí naší náboženské práce,
téměř devadesát let po založení naší
církve? Zdá se, že velice vážným teologickým "problémem" je, jaký je
vztah uvnitř božské trojice, poměr
mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. Nemenší je "problém", zda máme správně mluvit pouze o Duchu
svatém či také smíme mluvit o duchu
Božím. Mnohé trápila a možná dosud
trápí i "otázka" tzv. apoštolské posloupnosti kněžského svěcení. Rovněž veliký problém v našich řadách se
kupí kolem Ježíšovy matky, jejího početí a jejího místa v křesťanském kul-

Mt 9,27-30a
tu. Už jen detailem se může zdát, jak
nám přibylo neustálého křižování se,
a to dokonce i před různými neživými
předměty, jako jsou oltáře atd. Na druhé straně se naše církev vůbec nezabývá otázkami, které pálily Farského.
Otázkami základních hodnot obyčejné lidské slušnosti, smysluplnosti lidského života, profesionální etiky
v různých povoláních, zodpovědnosti
politiků, rasismu i nepřizpůsobivosti
některých spoluobčanů, pravdomluvnosti, kázně a pracovitosti našeho
kněžstva, hmatatelné solidarity s trpícími a bezmocnými. Jsme skutečně
pořád ta církev, kterou vyhlásili z kazatelny chrámu svatého Mikuláše?
Až se, pod dotykem Kristových slov,
odvážíme prozřít ze své slepoty a zahleděnosti do našich teologických
"problémů", až se osmělíme podívat
se na svoji současnou církevní praxi, o
kterou zřejmě není téměř vůbec žádný
zájem, až se budeme snažit nalézat
odpovědi na otázky, jakou to církev
vlastně naši otcové zakládali, a co
jsme my sami s touto církví udělali,
pak možná uvidíme tuto variaci na Ježíšova slova: „Podle vaší víry se vám
stalo!“
Lumír Čmerda
Místo modlitby
povzbudivý citát
apoštolových slov
z listu Koloským:
„...Nepřestáváme za vás
v modlitbách prosit,
abyste plně,
se vší moudrostí
a duchovním pochopením
poznali jeho vůli.
Tak budete svým životem dělat
Pánu čest
a stále se mu líbit,
ve všem ponesete ovoce
dobrých skutků...."
Amen.
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ZE VZPOMÍNEK BR. FARÁŘE OLDŘICHA VÍTA 6
Dokončení
Zástupci Vysokoškolského centra
v Olomouci Antonín Blažek (dnes
fungující v diplomatických službách
ČR), Petr Rohel a Petr Šuléř se dostavili osobně do Šumperka a dali mi
písemně najevo, že jsou obeznámeni
s mou misí, jsou s ní srozuměni a
podporují ji. Avšak ani to nezabránilo
tomu, že jsem byl nařčen, že hodlám
využít chaotické situace k vyvolávání
dalších sebevražedných pokusů. Studenti sami takové lži rázně odmítali a
snad o to víc a k nelibosti svých pedagogů se ke mně přimykali. Věděli, že
se na mne mohou vždy s důvěrou
obrátit. Až po létech, v roce 1990 se ke
mně přihlásila stařičká lékařka z psychiatrického oddělení nemocnice, aby
mi připomněla, že jsem na jejich oddělení před jedenadvaceti lety přivedl
mladou studentku se zjevnou psychickou poruchou, která už nemohla snést
tíži na ni doléhajících problémů,
jejichž příčina tkvěla v neutěšeně dusivé atmosféře v prostředí školy. Tento
příklad konkrétní pomoci mi z paměti
zcela vymizel, ale dokládá, že mé poslání v Šumperku každopádně marné
nebylo. Pobývání v Šumperku mělo
význam i jinak. Do Šumperku se na
určitý čas soustředila pozornost novi-

nářů. Zavítala sem Eda Kriseová, která spolu s Martou Markovou ze svých
prožitků sepsala reportáž "Zanděte si
dvacet kroků…" a stejný plán zamýšlela i trojice Jiří Tvrzník, Ondřej Pechar a Petr Feldstein z měsíčníku
"MY 69". Jimi napsaná reportáž však
už publikována nebyla. Svého zveřejnění se dočkala teprve v roce 1990.
Normalizační opatření pro sdělovací
prostředky se zostřovalo a nepřipouštělo pustit do éteru nic, co by nebylo
ve shodě s oficiálním politickým kurzem, který v tu dobu nabíral na obrátkách a vydatně dopřával "zdravému
jádru" společnosti. I tak se ještě podařilo podat informaci o sebeoběti Jana
Zajíce v "Univerzitě Karlově" a "Zítřku" (dva příspěvky v č. 10, autoři:
Karel Trinkewicz a Vladimír Škutina)
a "Českém zápase" (rozhovor připravil Josef Dousek pro č. 13). Všechny
jmenované tiskoviny byly nabízeny
dobrovolnými kameloty v šumperských ulicích…
Byl jsem nablízku studentské mládeži
i v den, kdy naše národní hokejové
mužstvo porazilo na mistrovství světa
v ledním hokeji "nepřemožitelnou"
sbornou. Radost a nadšení zaplavily
prostranství v šumperských ulicích a
hlavní oslavy se soustředily na náměs-

tí před městskou radnicí. I tady se zdařilo zklidnit rozvášněné davy mládeže
k neuváženým krokům, které měly
být nasměrovány ke kasárnům obývaným nenáviděnými vojáky ze země
Sovětů. Předtím bylo se zdarem zažehnáno úskalí 9. března, jež bylo spjato
se zamýšleným sebeupálením jedné
šumperské středoškolačky. Aniž bych
se chtěl chlubit, myslím, že jsem splnil své vlastní zadání v dobrém sloužit
a posloužit těm, kteří o to stáli…
* Rok 1990 umožnil svobodně připomínat památku obou Janů. Jsou i
dnes vzorem pro mladou generaci?
Nesporně. Napořád jim dlužíme mnohé. Především v souvislosti s nimi je
žádoucí vyzdvihnout jejich zápas za
pravdu a spravedlnost a jejich odvahu
obětovat se pro druhé. Smysl jejich
oběti neztrácí nic na své aktuálnosti.
Už proto ne, že opravdovou obětí může být i činorodý život a poctivé úsilí
dobrat se něčeho pozitivního, co skýtá
obecný prospěch, co se v pravý čas a
na pravém místě dává všanc a doprostřed šedi všednosti přináší naději.
A tady vidím i poslání naší církve.
Upřímně si přeji, aby byla důvěryhodnou poselkyní naděje, účinné víry a
lásky.
(red)

UČITELÉ ODCHÁZEJÍ, VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ
„…miloval jsem trnul a žasl
rmoutil se a radoval
a vždycky byl se mnou Bůh“
(Ivan Slavík)
Bylo to hned v prvním semestru na
staré Husově fakultě v roce 1958,
když jsem v rámci sociálně teologického semináře u tehdy odborné asistentky dr. Anežky Ebertové dostal za
úkol zpracovat jako seminární práci
referát o knize katolického teologa
Bedřicha Vaška (1882-1959) z roku
1935 Rukojeť křesťanské sociologie.
Ta knížka mě velice zaujala, zejména
rozbor papežských encyklik Rerum
novarum (1891) a Quadragessimo
anno (1931). Četba knížky mě neobyčejně zaujala zejména proto, že
přede mnou otevřela problematiku,
která do té doby byla pro mne jako
absolventa středoškolských studií tzv.
reálného socialismu neznámým územím (terra inkognita). Myslím, že
tehdy poprvé jsem se při nadšeném
komentování obsahu Vaškovy publikace dostal do zarputilé polemiky se
svou učitelkou. Od té doby ještě víckrát, včetně první odborné zkoušky
mna konci čtvrtého semestru. A třebaže jsem se ses. Ebertovou dost nevybíravě (ó, bojovná mladosti, kde že
loňské sněhy jsou!) po celá studijní
léta zápolil, na mých známkách a zápočtech se to nikdy v záporném gardu
neprojevilo.
Po absolvování fakulty jsem dostal
dekret do severomoravských Hostic.
Zároveň se mi narodil syn a zemřel
otec. Na jednoho mladého absolventa
najednou dost příjemného i odporného, abych parafrázoval centrální místo
naší liturgie. Sestra doktorka mi v ty
dny napsala dlouhý dopis (ještě ho
mám schovaný, abych opět parafrázoval, tentokrát naše dnes už klasiky
V+W), který mě velice povzbudil a
potěšil. Stejně jako o mnoho let později (v roce 2004) kondolence k úmrtí

mé ženy, s níž se před lety ses. profesorka velice spřátelila a nabídla jí tykání, čehož si manželka velice vážila.
Já jsem se se ses. odbornou asistentkou, posléze docentkou a po letech
profesorkou setkával v letech tzv. normalizace při různých příležitostech
spíše sporadicky, což bylo dáno jednak velkou vzdáleností mezi Hosticemi a Prahou, jednak zápasem o vybojování státního souhlasu pro stavbu
Miličovy kaple v Hosticích, což se
nakonec díky oteplení ve druhé polovině šedesátých let podařilo, a konečně odebráním státního souhlasu pro
mou oficiální službu v církvi na počátku sedmdesátých let.
Po roce 1990, kdy jsem se mohl opět
zapojit do veřejné služby v církvi,
jsem se po boku své zvěčnělé ženy
opět setkával se ses. profesorkou, která po odchodu z učitelské a vědecké
práce na fakultě neodešla na odpočinek, ale nastoupila na faru v Praze na
Vyšehradě, kde působila až do posledních chvil svého plodného života.
Jako člen odborné komise pro církve a
náboženské společnosti ČSSD jsem
zval ses. profesorku na naše aktivity
v Lidovém domě i v parlamentě a
bylo vidět, že naše práce ji viditelně –
a kriticky – zaujala.
Čas od času jsme korespondovali přes
internet. Ještě jsem mohl reagovat na
její pozvánku k tomu večeru, na jehož
počátku odešla u oltáře (jak krásná
kněžská smrt!) v náplň věčnosti. Psal
jsem jí, že jsem se vrátil právě z nemocnice (od léta 2008 už počtvrté).
22. ledna v 18.09 mi odpověděla, že
mě vítá po návratu z nemocnice a že
mi přeje zlepšení zdravotního stavu. A
dodala: „Doufám, že mi pošlete brzy
lepší zprávu. A. Eb.“ Už jsem neměl
možnost zareagovat, protože mi přišla
prostřednictvím ses. farářky Jaroslavy
Švábové z Rokycan telefonicky zpráva o náhlém úmrtí ses. profesorky,

která jako věrná Boží služebnice (byla
jednou z prvních žen – duchovních
v naší církvi) s mimořádným nasazením sloužila církvi do svých 86 let. A
patřila k těm, kdo zachovávali neochvějnou věrnost dědictví patriarchy
Farského a prvních učitelů naší církve. Sociální směrnice, které byly připraveny pod jejím vedením a sněmem
v roce 1981 schváleny jako součást
učení církve, i dnes představují přes
některé dobové omyly cenný příspěvek ke zdravému duchovnímu životu
naší církve. Jestliže pražská diecéze
dala na úmrtní oznámení ses. profesorky slova ze šesté kapitoly Janova
evangelia: „Pane, ke komu bychom
šli? Ty máš slova věčného života“, je
to v případě Boží služebnice Anežky
Ebertové to nejpřesnější vyjádření,
skutečný odkaz církvi a světu.
Emil J. Havlíček
P.S. V ses. prof. Anežce Ebertové
odešla na věčnost poslední z učitelů,
kteří nám na přelomu padesátých a
šedesátých let otevírali na Husově
fakultě brány teologického vědění.
Buď jméno Páně pochváleno!

135 let od narození Josefa Šusty
Čelný představitel Gollovy historické školy a vedle Josefa Pekaře nejvýznačnější historik v období první republiky Josef Šusta vystudoval historii na
Univerzitě Karlově. Poté absolvoval delší studijní pobyty ve Vídni a v Římě a
roku 1905 se stal docentem a roku 1910 profesorem obecných dějin na
Filosofické fakultě UK.
Vyznačoval se mimořádným jazykovým nadáním, analytickými i syntetickými
schopnostmi a nadáním literárním. Jeho zájem se týkal nejen dějin politických,
ale i dějin kulturních, sociálních a hospodářských, a nejen dějin českých, ale i
dějin evropských a světových. Rychle dospěl k poznatku o přináležitosti českého hospodářství, sociální skladby a kultury k západní Evropě (F. Kutnar) a v této
souvislosti studoval i české dějiny.
Své největší práce napsal na sklonku 1. světové války a po vzniku Československa. Práce o českých dějinách se vztahovaly především ke 13. a 14. století:
Poslední Přemyslovci a jejich dědictví (1917), Počátky lucemburské (1919),
Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví (1935), Král cizinec (1939), Karel IV.
Otec a syn. (1946), Karel IV. Za císařskou korunou. (1948).
Rozsáhlou syntézu dějin 19. století uskutečnil v pracích Dějiny Evropy v letech
1812-1870 (1922-23) a Světová politika v letech 1871-1914 (1924-31).
Byl také redaktorem a spoluautorem rozsáhlého šestisvazkového díla Dějiny
lidstva od pravěku k novověku (od 1936, nedokončeno) a autorem mnoha dalších prací a učebnic.
V roce 1914 vydal autobiografický román Cizina a posmrtně vyšly jeho
vzpomínky Léta dětství a jinošství a Léta učednická a vandrovnická
(1963).
Byl činný rovněž publicisticky a ve veřejném životě. V letech 1920-21 byl
v úřednické vládě J. Černého ministrem školství a národní osvěty, v roce
1939 se stal prezidentem České akademie věd a umění. V tomto postavení
usiloval o udržení českého vědeckého a kulturního života i za války a okupace.
Po válce byl neprávem obviněn z kolaborace a v důsledku toho spáchal
sebevraždu.
(red)

PĚT LET DIALOGU...
Dokončení ze str. 1
ků. Pro členy DNC je ctí možnost být
editory sborníků projevů pronesených na slavnostních setkáních k výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR, pořádaných naší církví ve
spolupráci s předními politiky. Členové klubu publikují v Českém zápase, Kostnických jiskrách, Pozitivních
novinách, Křesťanské revui, Husitovi, časopise Naše rodina a dalších.
Vydali také několik básnických sbírek i dalších prozaických i odborných knih.
Dialog na cestě od roku 2006 realizoval několik komponovaných pořadů

převážně z vlastní tvorby členů pro
Radio Proglas, v jehož brněnské sekci působí sestra farářka Mgr. Anna
Štěpánková. Za všechny jmenujme
loňský listopadový pořad s tématikou
dušiček "A světlo věčné ať jim svítí".
Účinkují v nich členové klubu a jako
hosté herečka O. Schmidtová a další.
Autorkou scénářů je Markéta Hlasivcová, hudby Václav Strachota,
režisérkou Olga Nytrová. DNC vyjíždí se svými pořady i mimo metropoli. Po dva roky jsme hostovali
v "Cestách za duší" Ervína Kukuczky na Podorlicku (v náboženské obci
Ústí nad Orlicí, Letohradě, České

Třebové, Brandýse, Žamberku ad.).
Se scénickými čteními O. Nytrové
"Rajská zahrada Boží blízkosti" a
"Bůh jako hráč a experimentátor"
jsme vystoupili i v Chebu, v Litomyšli a v Novém Kostele.
Činnost Literárně dramatického klubu Dialog na cestě a náboženské obce v Karlíně zachycuje i loňský televizní pořad Cesty víry, vysílaný
20. dubna 2008.
U příležitosti pátého výročí Dialogu
na cestě jsme si znovu připomněli
smysl naší práce i slova Milana
Balabána: „Život bez DIALOGU by
byl jen trudným monologem.“
Markéta Hlasivcová,
Literárně dramatický klub
Dialog na cestě
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ZPRÁVY
Recitál ve Vršovicích
V Husově sboru v Praze 10-Vršovicích, Moskevská 34, se koná v neděli 17. února od 17 hodin Pěvecký
recitál Pražských pěvců pod vedením Stanislava Mistra. Na programu jsou skladby světových autorů
19. a 20. století.
Sbor je vytápěn, srdečně zveme.
(jf)

Přednáška v Brně
Srdečně zveme do Pracovního střediska v Brně, Lipová 26, kde bude dne
21. února od 8.30 h přednášet PhDr.
Karel Rechlík o vývoji české sakrální
architektury 20. století. Přednáška se
koná v rámci vzdělávacího programu
brněnské diecéze Společně po cestách
víry.
PhDr. Karel Rechlík je výtvarník a
historik umění, zakladatel a ředitel
Diecézního muzea v Brně. Publikuje
v českých i zahraničních odborných
časopisech, spolupracuje s Českou televizí jako scénárista a odborný průvodce při pořadech o sakrální archi-
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tektuře. Externě vyučuje na FA VUT
v Brně předmět symbolika sakrální
architektury. Spolupracuje s Centrem
teologie a filosofie výtvarného umění
a architektury KTF UK v Praze. Získal cenu města Brna v oboru užitého
umění za rok 2005. V roce 2007 byl
vyznamenán medailí sv. Petra a Pavla.
(dr)

Ubytování v Liberci
Nabízíme skrovné ubytování v mládežnické ubytovně v podkroví naší fary v Liberci. K dispozici je 20 míst,
společná sociální zařízení i vybavená
kuchyňka. Lůžkoviny včetně spacího
pytle je třeba mít vlastní.
Cena se pohybuje v rozmezí od 30 do
100 Kč v létě a od 50 do 120 Kč
v zimě. Objednat noclehy je možné
písemně nebo telefonicky na faře
(048/510 6395).
(fú)

* 16.30 h - vernisáž výstavy kreseb,
grafik a koláží Petry Šebrlové "Variace beze slov". Dramaturgii a
realizaci výstavy zajišťuje ARTEFAKTUM.CZ. Hudební vstupy: Marcela
Knoblochová a "Osminky".
Vstupné dobrovolné – je určeno na
charitu.
* 18. 00 h - talk show "V šest večer
po válce" - hostem autora pořadu
Stanislava Kubína je prezident herecké asociace Václav Postránecký.
Hudební vstupy: Jan Plášil & spol.
Scénář a režie: Stanislav Kubín.
Vstupné 50 Kč.
Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR, nadace
PANGEA a Statutárního města
Liberec.
Mediálním partnerem projektu je
Český rozhlas sever.
(sk)

Změna kontaktu
Doteky v Liberci
Zveme vás na naši faru v Liberci,
nám. Českých bratří 35/2, kde se
koná v pátek 27. února 85. večer
cyklu pořadů Doteky – Plochy
poznání:

Oznamujeme změnu telefonního spojení na náboženskou obec Votice.
Rušíme pevnou linku a mobilní číslo
je: 606583239, e-mail:kamcadova@
seznam.cz.
(fú)

HISTORIE BOHOSLOVECKÉ KOLEJE...

Dokončení ze str. 1
stali se později duchovními.
V roce 1950 vznikla Husova československá bohoslovecká fakulta. Až
do roku 1950 byla bohoslovecká kolej
založená v roce 1922 dr. Karlem Farským zařízením a institucí výhradně
církevní. V té době se stává součástí
státní fakulty. Fakulta se od té doby
stala místem pro církev nejvlastnějšího duchovního tříbení a církev pro
fakultu místem, pro něž vychovává
bohoslovecký dorost a jemuž adresuje
výsledky své odborné práce (Salajka,
M.: Úsilí CČSH na poli fakultní teologické práce a bohosloveckého vzdělávání. TR 1987, s. 46). Ředitelem koleje byl od roku 1950 Z. Novák a spirituálem O. Kozler.
Vedle koleje v Praze 6 – Dejvicích
byla také po druhé světové válce
vzhledem k velkému počtu studentů
bohosloví naší církve postavena nová
budova koleje v Praze 3 – Žižkově.

Opakovaně se v Českém zápase tehdy
vyzývalo k brigádám na stavbě této
koleje. Na této "stavbě míru" pracovali vlastnoručně profesoři, duchovní,
kazatelé, bohoslovci a členové náboženských obcí. Bohoslovci se však po
dokončení do ní již nenastěhovali.
V roce 1953 byla tato nově vystavěná
kolej v Praze na Žižkově v Roháčově
ulici církvi odebrána. V roce 1959
přešla do národního vlastnictví a stala
se z ní budova Obvodního výboru Komunistické strany Československa.
Bohoslovecká fakulta a původní kolej
byly ve stejné budově v Praze 6 –
Dejvicích. Kolejní výchova měla
důležitý význam pro spiritualitu a
praxi budoucích duchovních. Požadavkem církve bylo, aby každý budoucí duchovní kolejní výchovou prošel (srov. Zítek, V.: S církví jubiluje i
její bohoslovecká kolej. V: Padesát let
Československé církve. Praha 1970,
s. 182-187). V roce 1969 odchází

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
UZDRAVENÍ DVOU SLEPCŮ
Seřadíte-li správně přeházené věty příběhu (Mt 9,27-31) a vypíšete si
písmenka za nimi, získáte tajenku.
1. Když šel Ježíš dál, šli za ním dva slepci. (S)
2. Šli a rozhlásili to po celé krajině. (Í)
3. Křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“ (L)
4. Když Ježíš vešel do domu, přistoupili slepci k němu. (E)
5. Ježíš se dotkl jejich očí. (I)
6. Řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ (V)
7. „Věříte, že to mohu učinit?“ (P)
8. Pohrozil jim: „Ne aby se to někdo dověděl!“ (D)
9. Odpověděli mu: „Ano, Pane.“ (C)
10. Otevřely se jim oči. (I)
(Řešení z minulého čísla: Milosrdenství.)
Jana Krajčiříková

Český zápas
MK ČR E 127

ISSN 0323-1321

Z. Novák a jako ředitelé působili dr.
V. Zítek a dr. M. A. Beneš. Spirituály
byli dr. Z. Kučera a L. Čmerda. Funkci ředitele poté vykonával O. Mach a
po něm nastoupil R. Hradský, pozdější pražský biskup. V letech 1984-1986
jako spirituál působil J. Vaníček.
V roce 1990 zaniká Husova československá bohoslovecká fakulta a vzniká
na ni navazující Husitská teologická
fakulta jako součást Karlovy univerzity. Tím se situace mění. Úzká vazba
mezi církví a fakultou byla rozpojena.
Místem a výrazem určité užší vazby
mezi církví a fakultou se měla stát
Husitská teologická kolej v budově
v Praze 3 – Roháčově ulici, která přešla do majetku fakulty, nikoli církve.
Ve službě ředitele se v následujícím
období střídali D. Wienerová, M. Moc
a dr. J. Liguš z Církve bratrské a T.
Butta. Ve funkci spirituála působili R.
Valenta, J. Hrdlička, P. Tvrdek a L.
Roytová. Následující vývoj vedl k tomu, že se z budovy v Roháčově ulici
stalo studentské ubytovací zařízení
bez výrazného vlivu církve. Z tohoto
důvodu založila naše církev rozhodnutím církevního zastupitelstva v roce
1998 Kolej dr. Karla Farského. Spirituály byli L. Volkman, J. Špak, emeritní patriarcha, M. Tlustá a v současnosti je spirituálem D. Majer.
Od 1. ledna 2009 převzala naše církev
podpisem smlouvy s Univerzitou Karlovou budovu v Roháčově ul. v Praze
3 do užívání, nikoli do vlastnictví.
Tímto vstřícným krokem vedení Husitské teologické fakulty a Univerzity
Karlovy se otevřela naléhavá potřeba
ujasnění si celkové koncepce bohoslovecké výchovy a promyšleného organizačního řešení. Církev nese plnou
odpovědnost za výchovu, vedení a
praktickou přípravu budoucích duchovních a svých pracovníků.
Tomáš Butta

KALENDARIUM - ÚNOR
16. 2. 1684 - Narodil se Bohuslav Matěj Černohorský (+ 1. 7. 1742 ve Štýrském Hradci) - hudební skladatel, jeden z předních představitelů české barokní
hudby, člen řádu minoritů. Jeho děl se bohužel zachovalo velmi málo - sám na
sebe velmi náročný skladatel tvořil pečlivě a rozvážně a spokojil se jen s výjimečnou kvalitou.
17. 2. 1794 - Narodil se v Praze Karel Bořivoj Presl (+ 2. 10. 1852 v Praze) slavný přírodovědec - botanik. Jeho odborná pojednání, většinou v němčině
nebo latině, mají trvalou vědeckou hodnotu. Od roku 1822 byl kustodem zoologických a botanických sbírek Vlasteneckého (Národního) muzea v Praze. Zde
také vzniklo jeho vynikající systematické botanické dílo Reliquiae Haenkeanae
s popisy a obrazy nových druhů rostlin posílaných ústavu T. Haenkem z Jižní
Ameriky. Určil a pojmenoval řadu nových rostlin a naopak četné druhy určené
různými botaniky nesou k Preslově poctě jeho jméno.
17. 2. 1864 - Narodil se v Tajove, okres Banská Bystrica, Jozef Murgaš
(+ 11. 5. 1929 ve Wilkers Barre, USA) - slovenský kněz a elektrotechnik působící zejména v USA, kde byl farářem slovenské kolonie v hornické osadě
Wilkers Barre v Pensylvánii. Byl nadán nejen technicky, ale i výtvarně. Jak na
Slovensku, tak později v Americe vytvořil pro kostely řadu obrazů s náboženskou tematikou. Jeho technické myšlení se uplatnilo v oboru bezdrátové telegrafie, kde obdržel dvanáct patentů. Řadou svých vynálezů předstihl italského
inženýra a vynálezce, nositele Nobelovy ceny za fyziku, markýze Guglielma
Marconiho, který poprvé překonal roku 1901 se svou bezdrátovou telegrafií
Atlantik. Pro tečku a čárku Morseovy abecedy Murgaš zavedl rozdílné frekvence, čímž se urychlilo předávání zpráv. Jeho další práce vedly ke zdokonalení tehdejších technických novinek, zejména z oboru elektrotechniky. Slováky
bývá hrdě označován jako "slovenský Edison".
17. 2. 1909 - Zástupci všech českých a jihoslovanských liberálních stran se
dohodli s konzervativními Ukrajinci na vytvoření Slovanské jednoty jako volného sdružení 123 poslanců říšské rady. Mimo toto parlamentní uskupení zůstali zástupci Poláků a tzv. Mladoukrajinci. Už v létě 1910 se však jednota fakticky rozpadla.
17. 2. 1934 - Po několikatýdenním boji a zákulisním vyjednávání provedla
vláda první devalvaci koruny. Její zlatý obsah byl snížen asi o 1/6, z 44,58 mg
na 37,15 mg ryzího zlata. Současně bylo sníženo povinné zlaté krytí na 25 %
celkového oběhu bankovek.
17. 2. 1949 - Po půlroční přestávce bylo obnoveno jednání mezi státem a Římskokatolickou církví. Vládní delegaci tvořilo sedm ministrů v čele s A. Čepičkou, v církevní byli biskupové Š. Trochta a J. Čárský. Jednání bylo v dubnu přerušeno (vliv měl incident s odposlouchávacím zařízením na biskupské konferenci ve Starém Smokovci ve dnech 22.-23. března t. r.).
18. 2. 1634 - Císař vydal proskripční dekret, kterým byl Valdštejn prohlášen za
zrádce a rebela.
19. 2. 1874 - Narodil se v Třeboni Josef Šusta (+ 27. 5. 1945 v Praze) - vedle
Pekaře nejvýznamnější historik první republiky - viz str. 3.
19. 2. 1899 - Jako dědictví pravicového proudu pokrokového hnutí založili
A. Rašín a K. S. Sokol Stranu státoprávně radikální. Strana sebevědomého nacionalismu revidovala pronikavým způsobem celé pojetí českého státního práva,
když požadavek "státní samostatnosti zemí českých" nijak výslovně nevázala
na existenci monarchie. Tiskovým orgánem byly Radikální listy (vycházely do
ledna 1901, kdy byly zastaveny). Poté se strana postupně rozložila.
19. 2. 1924 - Narodil se v Českém Těšíně František Vláčil (+ 28. 11. 1999) filmový režisér, malíř a grafik, který debutoval hraným filmem Holubice o vztahu malého nemocného chlapce ke světu, v němž záměrně potlačil dialogy ve
prospěch filmového obrazu, a naznačil tak pojetí své další filmové práce. Ďáblova past, odehrávající se v době pronásledování nekatolíků, byla prvním pokusem o historický film. Následující filmová historická báseň Markéta Lazarová,
která je vynikající adaptací románu V. Vančury, byla odborníky zařazena mezi
vrcholy světové kinematografie.
20. 2. 1744 - Narodil se ve Žlebích Jan Rulík (+ 6. 3. 1812 v Praze) - lidový
buditel, spisovatel a publicista, který napsal či přeložil a upravil téměř půl stovky knih nejrůznějších literárních žánrů, určených lidovému čtenáři. Národní
snahy své doby nejvýrazněji vyjádřil ve spise Sláva a výbornost českého jazyka, kterým v roce 1792 vystoupil na obranu českého jazyka. Po Krameriově
smrti se na několik let ujal redakce jeho populárních novin.
21. 2. 1894 - Před zvláštním senátem zemského soudu v Praze byly vyhlášeny
rozsudky v tzv. procesu s Omladinou. S pomocí policejního provokatéra
R. Mrvy (24. prosince 1893 byl zavražděn) stanulo před soudem 76 obžalovaných za tajné spolčování v údajné organizaci Omladina, která měla mít protistátní a protispolečenské záměry. Celkem 68 pokrokářů (mezi nimi například
F. Modráček, A. P. Veselý, S. K. Neumann, A. Čížek, A. Rašín, K. S. Sokol)
bylo odsouzeno k trestům od několika měsíců do 8 let (v průměru ke 20 měsícům). Organizace Omladina však nikdy neexistovala. 18. října 1895 byli "omladináři" spolu s ostatními zatčenými z doby výjimečného stavu amnestováni.
21. 2. 1904 - Mladočeši uspořádali v Praze v pravoslavném chrámu bohoslužby za vítězství ruských vojsk nad Japonskem. Odpovědí byly demonstrace
německých studentů (buršáků) v Praze, které přerostly (i v Brně) v nacionalistické bouře.
22. 2. 1634 - Valdštejn se zbytkem věrného vojska se dal na ústup do Chebu.
(red)
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