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Zpráva o výročí
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Rok 2015 je rokem 600. výročí upálení Jana Husa. Idea iniciovat a zorganizovat v tomto roce Národní slavnosti ke vzkříšení Husova odkazu
a hodnot, pro které žil a zemřel, k nám přišla zcela spontánně.
Jako zcela nezávislé občanské iniciativě se nám podařilo postupně pospojovat
k realizaci těchto slavností velké množství státních a veřejných institucí, škol, obcí,
muzeí, galerií, křesťanských společenství, komerčních firem, knihoven, spolků a dalších organizací. A co je vůbec nejdůležitější: podařilo se nám pospojovat ohromnou
spoustu lidí dobré vůle a dobrého srdce z celé naší země i ze zahraničí.
Jan Hus by z toho měl – věříme – radost.

Pamětní medailon „600. výročí umučení Jana Husa“, vytvořený a nabízený American Lutheran Publicity
Bureau (medailon byl také prezentován na výstavě o Janu Husovi, která se v rámci Národních slavností
konala na Letišti Václava Havla v Praze).
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Národní slavnosti
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Pořadatel:
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Záštity nad slavnostmi převzali:
1. místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR Andrej Babiš
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová
Partneři Národních slavností:
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„Národní slavnosti Jana Husa jsou důkazem toho, že jednoduchý nápad
a jednotná myšlenka někdy stačí ke vzniku velké a hlavně smysluplné
věci. To, že jsme mohli být jejich součástí, nám mimo jiné dodalo odvahu
zhostit se oslav osobnosti Jana Husa s ještě větším občanským nadšením - s takovým, které bylo Národním slavnostem vlastní.“
Ondřej Babka, zastupitel a předseda kulturní komise, město Husinec

Fotografie z oslav města Husince – z programu „Náš Mistr Jan – Zemřel, aby žil“
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„(Dovolte mi) poděkovat za Vaši iniciativu a práci na tomto poli, které pan předseda vlády vnímá jako nenahraditelný přínos celé naší společnosti.“
Běla Hejná, ředitelka Sekce kabinetu předsedy vlády Bohuslava Sobotky
„Souhlasím s Vámi, že Jan Hus byl jednou z klíčových osobností českých dějin, která se svými myšlenkami
a ve své době velmi radikálními názory dostala i do evropského povědomí. Ani v dnešní době bychom proto
neměli zapomínat na jeho odkaz. Vámi plánované akce, oslavující tohoto významného myslitele a reformátora,
podporuji a bez váhání jim uděluji svou záštitu (…). Vaší záslužné činnosti si nesmírně vážím a oceňuji Vaše
nasazení pro správnou věc.“
Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí
„V projektu´ Národní slavnosti Jan Hus – Evropan nové doby´ se Petru Huškovi podařilo shromáždit obrovské
množství projektů, za nimiž stály nejrůznější instituce, ale i jednotlivci.“
Wanda Dobrovská, Český rozhlas
„Velice děkuji za skvělou práci, kterou jste vy, váš tým a vaši partneři v projektu Národní slavnosti ´Jan Hus Evropan nové doby´ odvedli. Oceňuji kvalitu výstav a akcí, skvělý záměr a nosnou myšlenku projektu a také
nečekaný rozsah a pozitivní odezvu, kterou vyvolal. Jsem opravdu potěšena, že Britská rada / British Council
v ČR mohla být oficiálním partnerem tohoto projektu, který svým významem a poselstvím přesahuje hranice
geografické a časové. Záměr navázat na Národní slavnosti zřízením Husova muzea v Praze plně podporuji.“
Dáša Sephton, British Council v ČR
„Naše městská část je neoddělitelně spjata právě s husitstvím a děním okolo něj, především díky vrchu Vítkov
a jeho tradici. Nejen proto, ale i z důvodů velkého významu osobnosti Mistra Jana Husa, je pro Prahu 3 velkou
ctí, že je oficiálním partnerem Národních slavností, které se na jeho počest konají po celé zemi.“
Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
„Jmenuji se Mathias Fuelling a jsem postgraduální student, který v USA studuje tématiku a historii střední
Evropy. Psal jsem v minulosti o Janu Husovi - a když jsem v létě 2015 navštívil Betlémskou kapli, byl jsem velmi
mile překvapen, když jsem zde objevil výstavu věnující se oslavě Jana Husa a jeho odkazu. Bylo obdivuhodné
vidět, že Husův život a jeho doba jsou stále připomínány. Plně podporuji Národní slavnosti a také plánované
muzeum Mistra Jana Husa.“
Mathias Fuelling, student, USA 

Jan Hus káže v Betlémské kapli
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Národní slavnosti – propojení lidí dobré vůle
a dobrého srdce
„O  Mistru Janu Husovi bylo letos vyřčeno nespočítatelně slov. Možná i proto,
že v roce 1915, kdy se měly podle původních plánů slavit Národní slavnosti
při příležitosti 500. upálení Mistra Jana Husa, přišla válka a náš národ měl jiné
starosti… A tak jsme „Husa“ oslavili důstojně letos, tak trochu o sto let později,
než bylo původně plánováno.
O Husovi se letos mluvilo v médiích, na konferencích, na vernisážích, na pódiích, na
univerzitách a dalších školách, na městských slavnostech… Na nejposvátnějších
místech Prahy stejně tak jako na místech ne tolik známých - třeba při zářijovém
odhalení sochy Mistra Jana Husa na Vysočině, v půvabné vsi Lhotě-Vlásenici, kde
sochu Jana Husa s biblí a křížem vytvořil a odhalil švédský sochař Lars Widenfalk.
Seděl jsem s tímto sochařem po slavnosti u stolu v restauraci a on mi vyprávěl – s přestávkou, kdy dalším hostům
zahrál na vlastnoručně vyrobené, krásně znějící kamenné housle – že „cítil, jak Jan Hus už byl přítomen v kameni,
který si on, Lars, pro sochu vybral, bylo potřeba Husa jen z toho kamene ´odtesat´, zpřítomnit a zviditelnit.“
Myslím, že právě proto bylo toho letos tolik slovy vyřčeno, protože my sice můžeme, co se týče Husova života,
rozvíjet jakékoliv dlouhé diskuse, ale tváří v tvář Husovu dlouhodobému, nikoliv jen kostnickému!, odhodlání
stát se za jakýchkoliv vnějších podmínek Pravdou, Milovat, Zemřít za Lásku, Pravdu a Dobro (Hus říkal „Pravda
je jen to, co je dobrem všech“), asi každý z nás musí oněmět a zkusit se zeptat v srdci sám sebe: Dokázal bych
to co on? Zvládnul bych to? Těžká odpověď, zvlášť když už dlouhá desetiletí žijeme v zemi, kde nejen, že
transcendentální životní hodnoty umírají na úbytě, ale kde postupně přicházíme i o elementární existenciální
potřebu prostě přežít, bránit svou vlast – podle průzkumu publikovaného roku 2014 v MF DNES jen menšina
příslušníků našeho národa (48 %) je ochotna bránit svou zemi se zbraní v ruce… S trochou českého černého
humoru by se dalo říci, že Jan Žižka by dnes nevěřil vlastním očím.
Žádný jiný Čech, podle mého názoru, neovlivnil český život duchovní, filosofický, sociální a mravní jako Jan Hus.
Ale pro to skutečně rozhodující, pro život každého z nás osobní a věčný, je inspirativní, myslím, právě to, co se
dá analogicky popsat právě Larsovými slovy, že si každý ve svém srdci musíme Husa „´odtesat´, zpřítomnit
a zviditelnit.“ Pro sebe a posléze pro ostatní.
Měl jsem tu mimořádnou čest, potkat během práce na Národních slavnostech řadu lidí z naší země i ze zahraničí,
v nichž Jan Hus stále naplno ´nefalšovaně´ žije, lidí, kteří jsou stateční, idealističtí (a zároveň navýsost realističtí)
a nedojdou spokojenosti, dokud nedojde spokojenosti ani Celek. Zajímavé na tom je, že tito „nositelé Husova
ducha“ jsou stejnou měrou rozšířeni mezi křesťany i nekřesťany.
Kolik třeba buddhistů Janu Husovi rozumělo! Záleží zkrátka na Srdci
a na skutcích, nikoliv na vlastní, často mylné, představě o sobě
samém (Ježíš říká: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do
nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je
v nebesích.“).
Rád bych teď za skvělou spolupráci na Národních slavnostech
poděkoval každému z vás, kdo do toho s naším spolkem šel
naplno. Byla radost a čest s každým z Vás spolupracovat! Myslím,
že jsme si mohli vychutnat vzájemné husovské propojení. Není
možné tady poděkovat jmenovitě všem, což mne ohromně mrzí,
potkal jsem stovky lidí, kteří zásadní měrou přispěli, každý jinak.
Ale tu energii jsme přeci při spolupráci a komunikaci vzájemně
osobně cítili… ta energie žije i pro naše SPOLEČNÉ věci blízké
budoucnosti. Děkuju Vám!“
Lars Widenfalk u své sochy Mistra Jana
Petr Hušek Autor a ředitel Národních slavností
Husa, slavnostně odhalené v září 2015 ve
´Jan Hus – Evropan nové doby´
vsi Lhota-Vlásenice
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Oficiální akce Národních slavností

Jan Hus – Evropan nové doby
• 	Výstava „Za Pravdou stát“ v Betlémské kapli – lapidáriu
Pořadatel: Spolek Jan Hus 600
• 	Výroční slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejnské zahradě v Praze
Pořadatel: Spolek České studny
• Husinec: oslavy „Náš Mistr Jan – Zemřel, aby žil“
Pořadatel: Město Husinec
• 	Výstava „Jan Hus a pražská univerzita“ a další akce Univerzity Karlovy
Pořadatel: Univerzita Karlova
• 	Výstava „Mistr Jan Hus a jeho svět“
Pořadatel: Národní archiv
• 	Slavnost „Hrr na ně! Husité na Vítkově“
Pořadatel: Městská část Praha 3
• 	Výstava „Mistr Jan Hus – Stopy jeho učení po celém světě až do současnosti“
na Letišti Václava Havla v Praze
Pořadatel: Spolek Jan Hus 600

...detailněji o každé z akcí
na následujících stránkách...
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Výstava „Za Pravdou stát“
Betlémská kaple - lapidárium, 6. července až 1. srpna 2015
Pořadatel: spolek Jan Hus 600
Výstava kombinovala část naučnou (výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“,
připravenou Husitským muzeem v Táboře) a část uměleckou, představovanou například dílem známého českého výtvarníka Václava Ciglera „Studna“, což je studna
se zlatým dnem a skutečnou vodou, symbolizující životodárné křesťanské hodnoty. Na výstavě byly též k vidění zlaté pravoslavné ikony české výtvarnice Jany
Baudišové, představující české světce, mezi nimi i ikona se svatým Janem Husem
a svatým Jeronýmem Pražským (viz obrázek na této stránce). Tato část expozice
se jmenovala “Mistr Jan Hus v kontextu cyrilometodějské traduce”.
Výstavu shlédlo cca 900 návštěvníků, polovina jich byla z ČR, druhá polovina ze
všech koutů světa – od Kalifornie před Jihoafrickou republiku až po Japonsko.
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Úvodní slova při zahájení výstavy (zleva Petr Hušek,
starostka Prahy 3 Vlasta Hujová, prorektor Univerzity
Karlovy prof. Jan Royt a kancléř ČVUT Josef Svoboda)

Profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy,
poskytuje interview ČT1

Víno na vernisáž dodaly Templářské sklepy Čejkovice

V části expozice nazvané Jan Hus v kontextu
cyrilometodějské tradice

Návštěvníci vernisáže, v popředí Studna
Václava Ciglera

Hudební doprovod vernisáže obstarali koncertní
pěvkyně Ilona Šatylovová a jeden z nejlepších
houslových sólistů současnosti Roman Patočka
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Každý z návštěvníků výstavy „Za Pravdou stát“ si mohl kdekoliv na výstavě vybrat (a odnést
s sebou) jeden z citátů Jana Husa: různé jednotlivé citáty byly ukryté ve stovkách roliček, napíchaných na pruhy plátna, každá rolička skrývala jeden konkrétní autentický citát. Symbolickým
a hravým smyslem celého toho bylo, že prostřednictvím té roličky s citátem, kterou si návštěvník vybral, jakoby Hus promlouval přímo a osobně ke konkrétnímu člověku současnosti.

...„Pravda je jen to, co je dobrem všech.”

„Nejenom sobě, leč celému světu jsi zrozen.”
„Sebe-li ovládati budeš, vpravdě králem budeš (…) buď spokojen s málem,
neboť střední cestou půjdeš nejbezpečněji.”
„Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.“
„Swa dwa (svatba) – mají býti totiž mezi sebou spojeni jako jeden člověk (…) tak,
že zachovávají věrnost a jeden o druhého má míti péči.”
„Starším se nevysmívej.”
„Toto mají naučení matky a otcové, aby (…) když dítě něco učiní, zvěděli příčiny, proč to činí,
a ne hned,
aby láli neb se hněvali.”
“Buď sám zákonem svého života.”
“…. čím více (…) poznáš sebe, tím vice pozdvihneš se vzhůru k nebesům.”
“Držte se pokory, poněvadž sama povyšuje.”
“Nebuď jako ti, co mnohé věci umějí, ale sami sebe neznají.”
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...

Doprovodné akce uskutečněné
na výstavě „Za Pravdou stát“
• Křest knihy

„Ve jménu Husa – Zrození kalicha“ (AlbatrosMedia)

Jeden z obrázků křtěné knihy

Křest knihy Ve jménu Husa Zrození kalicha

Autoři knihy Michal Kocián
a Zdeněk Ležák

Křtu se zúčastnil i ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka

• Divadelní představení

„Jan zvaný Hus“ královéhradeckého Divadla jednoho herce

René Josef a jeho totemové loutky
v představení Jan zvaný Hus

• Koncert a meditace
anglického hudebníka,

zpěváka a spisovatele, spoluautora Rockové mše Johna de Jonga

John de Jong
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Výroční slavnost “Živý Hus”
Valdštejnská zahrada v Praze, 6. července 2015
Pořadatel: spolek České studny
Kulturně-duchovní akce připomněla klíčové myšlenky Mistra Jana Husa zábavnou formou scénických dialogů.
Reprezentativní a poetické prostory zahrady vytvořily pro tento účel ideální prostředí. Pod vedením scénáristky a režisérky Hany Kovaříkové-Mikoláškové vystoupil herec Luboš Veselý a moderátor Aleš Juchelka, kteří
přinesli veřejnosti živý odkaz Jana Husa: Jan Hus „oživl“ a přenesl se přes šest století až k nám a předal návštěvníkům slavnosti stejné poselství, které kázal ve své době v Betlémské kapli.
Součástí akce bylo vystoupení symfonického orchestru Czech Virtuosi, jenž zahrál několik hudebních děl, složených k poctě Jana Husa skladatelem Danielem Kyzlinkem. V průběhu programu zazněly také originální autorské písně Jana Husa.
Dále následoval koncert mezinárodního hudebního tělesa Symphony of Nations. Po celou dobu akce byly
v prostorách Valdštejnské zahrady připraveny interaktivní dílny s „Husovými stopami“ pro rodiny s dětmi.
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Citace z úvodního slova senátora Libora Michálka,
který nad výroční slavností „Živý Hus“ převzal záštitu:
„Viděli jste animovaný film Lví král? Připomenu z něj jednu smutnou scénu a jednu radostnou. V té první scéně
Lví král Mufasa zachraňuje svého syna, ale sám zůstává zadupán pod kopyty stáda dobytka. V té druhé scéně
se jeho syn Simba dívá na hvězdnou oblohu a uvědomí si, že jeho otec žije v jeho srdci. A začne se chovat jako
král.“
„(Uvědomil jsem si), že mám v srdci nejen něco z (Husovy) naivity, ale rovněž i něco z jeho odhodlanosti. Možná
si při dnešním programu také uvědomíte, že máte v srdci něco cenného z toho, co našemu národu Jan Hus
zanechal.“
„Budu rád, když dnes večer budete odcházet s podobným pocitem, který měl lev Simba, když si uvědomil, že
v jeho srdci žije Král táta, na kterého byl tolik hrdý. Myslím, že není náhoda, že máme ve státním znaku Lva.
Lev je symbolem důstojnosti a hrdosti.“
„Dnes si připomínáme, že jako národ máme být na koho hrdí. Máme národního hrdinu, který nám ukázal, že
můžeme chodit se vztyčenou hlavou, i když jsme za ta staletí dostali jako národ několik pohlavků. Tak můžeme
pozvednout hlavu k nebi a položit si otázku: Co můžeme pro svou zemi udělat dnes? Každý je něčím jedinečný
a každý máme trochu jiné poslání, ale společně můžeme věřit, že se poctivost, odpovědnost a odvaha vyplatí.
A jednat podle toho.“
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Husovo rodné město Husinec – oslavy
“Náš Mistr Jan – zemřel, aby žil”
Březen až červenec 2015
Pořadatel: město Husinec
Město Husinec uspořádalo na jaře a v létě 2015 celou řadu kulturních, duchovních a společenských aktivit
k 600. výročí narození zdejšího rodáka Jana Husa, a to s aktivním zapojením do oficiáního programu Národních slavností.
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Oslavy v Husově rodném městě Husinec
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Výstava „Jan Hus a pražská univerzita“
a další akce Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Křížová chodba Karolina, 28. dubna až 28. srpna 2015
Pořadatel: Univerzita Karlova
Motto:
„Žít v pravdě bez ohledu na to, jak žijí a co si
myslí ostatní, bez ohledu na to, jaké je převládající veřejné mínění.“ Hlavní poselství Husova
odkazu podle rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy.
Volně přístupná výstava “Jan Hus a pražská
univerzita” se zaměřila na vztah mistra a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem
i rektorem. Námět byl členěn do 11 tematických celků, mezi nimiž bylo zahrnuto Husovo
dětství a mládí, působení na pražské univerzitě, učení a kazatelská činnost, stejně tak jako
vysvětlení jeho myšlenek, které se odrazily v jeho reformním úsilí a vzdoru vůči autoritě církve. Témata doplnil
poslechový program, promítané obrázky, smyčka s dokumentárním filmem Zdeňka Pojmana “Mistr a kazatel”
a doprovodný program pro děti. Návštěvníkům byly k dispozici pracovní listy, určené zejména pro žáky základních škol a rodiny s dětmi. Výstavu doprovodila I mobilní aplikace.
Kromě této výstavy připravila UK i další akce, určené k uctění památky a odkazu Jana Husa, a to: Slavnostní
shromáždění akademické obce v prostorách Velké auly, Mezinárodní konferenci o Mistru Janu
Husovi, Kulatý stůl na téma: „Význam Mistra Jana Husa“ a již zmíněný dokumentární film „Mistr
a kazatel“.
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Výstava „Mistr Jan Hus a jeho svět“
Národní archiv, Praha, 26. až 30. června 2015
Pořadatel: Národní archiv (hlavní a ústřední archiv České republiky)
ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích
Výstava zpřístupnila veřejnosti dosud většinou neprezentované originály unikátních dokumentů týkajících se
Jana Husa a doby, v níž žil. Návštěvníci mimo jiné shlédli Litoměřický graduál z doby před rokem 1517, s umělecky
nejhodnotnějším zobrazením Husova upálení, dále listiny související s církevním koncilem v Pise (a nepřímo s vydáním Dekretu kutnohorského) určené králi Václavovi IV. z archivního fondu - národní kulturní památky Archiv
České koruny, dokument kostnického koncilu z roku 1418 týkající se předvolání českých šlechticů a pražských
měšťanů před církevní soud, knihu statut univerzitní koleje královny Hedviky spojené s Betlémskou kaplí v době,
kdy byl jejím správcem Mistr Jan Hus. Rovněž byla vystavena listina, kterou byl roku 1410 exkomunikován Mistr
Jeroným Pražský, list Václava IV. z roku 1409 související s Janem Žižkou z Trocnova a v neposlední řadě - mistrovská kopie stížného listu české a moravské šlechty z 2. září 1415 proti upálení Mistra Jana Husa,
pořízená roku 2008 podle originálu v Univerzitní knihovně ve skotském Edinburgu.

Mistrovská kopie stížného listu české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa

Nejcennější exponáty byly převezeny do Výstavního
sálu Národního archivu za asistence ochranné služby Policie ČR.

Litoměřický graduál
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Slavnost “Hrr na ně! Husité na Vítkově”
11. července 2015
Pořadatel: Městská část Praha 3
Podle starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové bylo smyslem celé akce coby oficiální součásti Národních slavností
nejen připomenout známou bitvu, ale též státní svátek Mistra Jana Husa. 11. 7. 2015 se na vrchu Vítkov uskutečnila středověká slavnost v duchu odkazu nejlepších husitských tradic. Návštěvníci měli možnost shlédnout hrdinnou obranu husitské posádky, která přes značnou přesilu protivníka udržela své pozice. Bitvy se
zúčastnilo na sto válečníků v dobových kostýmech, na návštěvníky čekala rytířská klání, kejklířská vystoupení,
šermířské souboje, potulní minesengři nebo třeba dobová módní přehlídka.
Pro děti byly připraveny různé dobové hry a soutěže, loutkové divadlo, střílení z luku a kuše nebo hod na
cíl. Pozornost přitáhly i stánky s řemesly - své umění předvedli hrnčíři, řezbáři, kováři, brusiči nožů, svíčkaři.
A pravé kvasnicové pivo, frgále, trdelníky nebo tradiční medovina spolu s dobovou kuchyní také nechyběly. Pro
zájemce se také konaly prohlídky Památníku na Vítkově se sníženým vstupným.
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Husitská slavnost pro všechny Pražany
i pro návštěvníky Prahy na vrchu Vítkově
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Výstava „Mistr Jan Hus.
Stopy jeho učení ve světě až do současnosti.“
Letiště Václava Havla, Praha, 11. června až 11. září 2015
Pořadatel: spolek Jan Hus 600
Nová, originální výstava 12 obrazově-textových panelů (v češtině a angličtině) byla umístěna po celé léto ve
volně přístupné hale Terminálu 1 pražského mezinárodního Letiště Václava Havla. Autorem textů výstavy byl
ThDr. Jaroslav Hrdlička z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava byla instalována v prostoru,
kudy během letní turistické sezóny projde cca 350.000 lidí z celého světa.
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Podoba dvou z celkem dvanácti výstavních panelů expozice na Letišti Václava Havla
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Unikátní jednotná celonárodní platforma
Národních slavnost

Jan Hus – Evropan nové doby
2 PLZEŇSKO

DANA VESELÁ

Plzeň – Šest lidí chce šéfovat
Městské policii v Plzni, a proto se přihlásili do výběrového
řízení na jejího nového velitele. V úterý byla poslední možnost podat přihlášku do tendru. Vyhlásil jej primátor Martin Zrzavecký (ČSSD), do jehož kompetence městská policie patří.
„Výběr velitele MP bude na
komisi, kterou budu jmenovat. Jmenování velitele MP je
pak v kompetenci Zastupitelstva města Plzně,“ uvedl Zrzavecký.

Nabídku podal i současný
velitel plzeňských strážníků
Marek Šilhan. Ten je pověřen
vedením organizace od roku
2013 a má mandát do konce letošního března. Měl mu končit už vloni před volbami, ale
zastupitelé mu jej prodloužili,
aby o novém veliteli mohli
rozhodnout už noví politici.
„Velitele schvaluje zastupitelstvo a připadá nám nefér to
teď definitivně rozhodovat,“
komentoval to tehdejší radní
pro bezpečnost Robert Houdek (ODS).
Právě Houdek se chtěl do
současného výběrového říze-

• Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi. • Městskou policii
v Plzni radnice platí ročně zhruba 150 miliony korun, pracuje
v ní téměř 300 lidí, z toho je více
než 250 strážníků.

ní také přihlásit, městská policie dřív spadala do jeho gesce. „Nakonec jsem od toho
upustil, jedním z důvodů bylo
to, že velitel musí mít zkoušky strážníka. To já nemám,“
vysvětlil Houdek, proč přihlášku do tendru neposlal.
Další důvody nechtěl komentovat, naznačil ale, že velitel musí mít i politickou

podporu. Houdek v politice po
volbách skončil, na podzim už
nekandidoval. „Není to ale
definitivní, v politice se ještě
objevím,“ řekl včera.
Jako velitel městské policie
neprošel strážnickou zkouškou z odborné způsobilosti
bývalý šéf strážníků Antonín
Šturm a ve funkci musel v roce 2013 skončit. Od strážníků
ale neodešel, stal se ředitelem
úseku logistiky u městské policie, kde nyní pracuje.
Kromě Šturma zůstal u
strážníků rovněž bývalý velitel Luděk Hosman. Ten měl
problém s opsanou prací na
plzeňských právech, funkci
musel opustit a dnes pracuje
na odboru vzdělávání na velitelství městské policie.

DALŠÍ ČÁST CENTRA SLOVAN PROKOUKNE

Aktivní účast na Národních slavnostech tak byla otevřená všem lidem dobré vůle, kteří se
chtěli spojit v úsilí o obrodu naší země v duchu Husových myšlenek a ideálů.
Do jednotné platformy Národních slavností se tak dobrovolně, v rámci oficiálních akcí (o nichž
jich byla řeč) i neoficiálních akcí, přihlásily desítky různorodých institucí a organizací.

deník
70 LET OSVOBOZENÍ

• Vážení čtenáři, v Plzeňském deníku se během
budete setkávat s rubrikou 70 LET OSVOBO
pomeneme a přiblížíme události roku 1945, k
jak ho zažily západní Čechy, a zároveň map
vojsk od překročení hranic po příjezd do Plzně
• Pomozte nám tento seriál tvořit, přispějte
zážitky vašich rodičů, prarodičů nebo praprar
elektronicky na e-mail pavel.korelus@den
su Kovářská 4, Plzeň, 301 00. Za příspěvky,
a za ty, které ještě přijdou, také.
• Seriál odstartuje už příští týden, v sobotu 1
sedmdesát let od náletu na plzeňské seřaďova
dou věnovat například 17. dubnu (velký nálet
(osvobození městečka Hranice na Chebsku), 2
nálet na Škodovku), 5. květnu (osvobození P
ké následujícímu dni, kdy Američané dorazili d

CITÁT DNE:

„Ve většině takových pří
promyšlené zlomyslné je

mluvčí krajské záchranky Lenka Ptáčková

UDÁLOSTI NA PLZEŇSKU

Národní slavnosti se odehrávaly na všech nejdůležitějších místech přímo spjatých s Husovým
životem – v Husinci, v Betlémské kapli, na Univerzitě Karlově, na hradě Krakovci... Ale nejen
Velet strážníkům chce šest
tam. Odehrávaly se po celé naší republice. Spousty kulturních institucí, škol, knihoven, měst
Houdek
přihlášku
nepodal
a obcí, muzeí, spolků a dalších organizací se totiž lidí,
sdružilo
se svými akcemi
k 600. Husovu
jubiNový velitel městské policie má nastoupit
Městská policie
začátkem dubna, musí ho jmenovat zastupitelé
leu v dobrovolné unikátní celonárodní platformě Národních slavností, a to zejména díky webu
- www.janhus600.cz/slavnosti/mapa. Smyslem platformy bylo zajistit přehlednou jednotnou
„mapu“ zajímavých akcí k tomuto mimořádně významnému národnímu výročí. „Mapa“ byla ku
prospěchu nejen široké veřejnosti, kdy si každý mohl z pestré nabídky akcí vybrat ty, které mu
osobně byly nejbližší, ale byla ku prospěchu i organizátorům jednotlivých akcí, kteří spolu mohli
prakticky kooperovat a ideově či jinak komunikovat. A byla užitečná i pro práci novinářů.

Mensa otestuje děte
Plzeň – Mensa ČR na příští

testování IQ, a to již pro děti
vání je založeno na vyhledává
grafickými symboly a nijak n
domostech či společenském z
tování nejen dětí, ale také do
dělí 9. února v prostorách obvo
nech. Za test dětí rodiče zapla
jde na 290 korun. Na testován
hlásit. Bližší informace jsou n

Zahrádkáři se budou

Plzeň – Další školení zahrád

řejnosti proběhne v sobotu od 8
bu v Doubravce. Věnováno bu
hradách. Přednášky se ujme
ovocné a okrasné školky Plzeň
zdarma, veřejnost zaplatí 30 k

Do Plzně přijede básn

Plzeň – Spisovatelka, ilustrá

kyně Joke van Leeuwen se s
mí“. Tento titul uděluje
Nederlands Verbond a snaží se
zi Vlámskem a Nizozemskem.
nost se s ní osobně setkat, a to d
terature. Přednáška se koná v
mu v úterý 10. února od 18 ho

Zde PRO PŘÍKLAD ROZMANITOSTI uvádíme další dobrovolně přidružené instituce
a organizace do Národních slavností:
Touškovem projde ma
• České muzeum stříbra (Kutná Hora)
• EKO Gymnázium (Brno)
• 	Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 		
Blovice pořádají děts
Palackého v Olomouci a Česká christologická a mariologická akademie (České Buděkovice)
• Národní kulturní památka Vyšehrad (Praha) Připomenete si letošní kulaté výročí Husova
Kde nás najdete?
upálení? Přidejte se k národním slavnostem
• Hrad Krakovec
Národní slavnosti
• Město Louny
• Muzeum gastronomie (Praha)
Pátrání po hle
trvalo necelý
• Gymnázium Teplice
• Kino Ponrepo (Praha)
• Městská knihovna v Českém Krumlově
• Město Prachatice
a další a další instituce, obce a organizace

Město Touškov – Masopus

ta Touškova se koná v sobotu.
skou zbrojnicí ve 12:45 hodin.
de před touškovskou radnicí
ka města maškarám předá dek
ta. Na konci průvodu proběhn
ku. Akce se mohou zúčastnit
i bez nich.

VNITROBLOK Koterovská ulice – Chvojkovy lomy na Slovanech
čeká zásadní rekonstrukce. Jde o místa mezi paneláky poblíž
plaveckého bazénu, kde dnes stojí živelně auta. Na stavbu radnice požádala o čtyřmilionovou dotaci od státu, ale stavět se bude
i v případě, že ji město Plzeň nezíská. „Pak by zaplatilo opravy

silnic, chodníků a zeleně město ze své pokladny. Peníze na to
máme v rozpočtu vyčleněné,“ potvrdil ekonomický náměstek
primátora Pavel Kotas (ČSSD). S rekonstrukcí vnitrobloku se má
začít letos v červenci, potrvá přibližně do dubna 2016.

Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

PAVEL KORELUS

Plzeňsko – Celá republika i
Evropa si 6. července připomene 600 let od upálení mistra
Jana Husa. U příležitosti tohoto výročí se budou konat
Národní slavnosti Jan Hus –
Evropan nové doby. Velký
projekt už v těchto dnech
shromažďuje akce, které se
budou mučednické smrti
myslitele, reformátora a kazatele týkat.
Svoji akci může ke slavnostem přidat prakticky kdokoliv. „Organizátoři jednotlivých husovských akcí po celé
republice – ať už školy, kulturní instituce, knihovny,
města, spolky a další, často
spontánní občanské iniciativy se mohou po dohodě s pořadateli do Národních slavností zapojit. Více informací a
kontakty jsou k dispozici na
webu www.janhus600.cz. Na
těchto stránkách již dnes na-
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• Národní slavnosti Jan Hus –
Evropan nové doby pořádané
zájmovým spolkem Jan Hus 600
zahrnují akce oficiální, pořádané
zmíněným spolkem, Univerzitou
Karlovou, Husitským muzeem
v Táboře či městem Husinec,
a akce dobrovolně přidružené.
• Přehledná mapa všech akcí
spojených s výročím je na webu
www.janhus600.cz.
• Na stejném webu jsou také
veškeré informace o tom, jak
k projektu přihlásit vlastní akci,
a aktuality o slavnostech.

HUSŮV POMNÍK najdete také
v Křimicích. Foto: Deník/Z. Vaiz

leznete desítky akcí v České
republice připravovaných k
tomuto mimořádnému národnímu jubileu. Výstavy,
městské slavnosti, koncerty a
jiné,“ uvedl za organizátory
Pavel Jína.

Na zmíněném webu najdete
akce vyznačené v mapě. Plzeňský kraj zatím zastupuje
pouze výstava Jan Hus roku
1415 a 600 let poté, putovní výstava připravená Husmuseem
Konstanz a Husitským muzeem v Táboře, která bude v
krajské metropoli k vidění od

16. června do 31. července. V
rámci projektu Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015
ji uspořádá Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze.
Jak přihlásit další události,
aby Plzeň na mapě nebyla osamocena?
„Informace o vaší akci spolu s kontakty zasílejte emailem na adresu petra.klimova@atlas.cz. Do slavností
nebudou zapojeny společnosti
a akce znevažující či zesměšňující mistra Jana Husa
nebo akce propagující zúžený
pohled, fanatismus a násilí,“
upozorňují organizátoři.
Slavnosti se budou konat
pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a ministra školství Marcela Chládka. Partnery jsou i
Univerzita Karlova, Husitské
muzeum v Táboře a British
Council.

Blovice – TJ Sokol Blovice

řádá maškarní bál pro děti.
botu od 14 hodin v Lidovém d
lé vyjde vstup na 50 Kč, pro
vštěvníci v maskách vstupné

Redakce: Kovářská 4, Plzeň, 301 00
Plzeň: tel.: 377 168 245/246, redakce.p
Plzeň-sever, jih: tel.: 377 168 312/310
Sport: 377 168 331, Kultura: 377 168 3
Inzerce: tel.: 377 168 333, 377 168 339 (pl
Distribuce: 724 953 338 (Plzeň-město), 7

Plzeň – Ani jeden celý den netrvalo policistům dopadení
pětapadesátiletého Ladislava
Pirnera původem z Manětína
na severním Plzeňsku, na nějž
byl vydán zatykač pro majetkovou trestnou činnost. V úterý po něm začala policie pátrat a v podvečerních hodinách
téhož dne hledaného muže zadrželi strážníci městské policie v Plzni.
„Při hlídce si policisté ve
Wenzigově ulici všimli muže,
který přesně odpovídal popi-

su oso
sdělil
v Plzn
násle
strážn
skute
byl n
proto
České
dopad
Tot
násle
Jirou
licie
Tach

Unikátní jednotná
celonárodní platforma
Národních slavností,
jak byla prezentována
na webu Národních slavností
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Vybrané mediální výstupy
Národních slavností
Česká televize – ČT24, 6. července 2015
Ředitel Národních slavností Petr Hušek hlavním hostem odpoledního živého vysílání „600 let Jana Husa“ –
televizního slavnostního speciálu k Husovu jubileu
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Česká televize – ČT1 - Události, 6. července 2015
Ředitel Národních slavností Petr Hušek v hlavní zpravodajské relaci České televize (natáčeno na výstavě „Za
Pravdou stát“ v Betlémské kapli)
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Praha.eu

(oficiální portál hl. m. Prahy), 3. únor 2015
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Rakouský rozhlas ORF –
vysílání v češtině, 13. července 2015
http://volksgruppen.orf.at/cesi/stories/2721298/
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Webové stránky Národních slavností
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Hus

avých zvratů a překvapivých situací. Když
ce roku 1415, v Kostnici pro svoje názory
álen Jan Hus, nikdo netušil, jak hlubokou
společnost v následujících desetiletích
symbolem neústupnosti a vzdoru.
ského vysokého učení byl přijat za jednu
rit, avšak vliv jeho názorů se neomezil
ská reformace 16. století v mnohém
avků. Proto bývá často spolu s anglickým
m označován za otce evropské reformace.
mbolickým a napříč staletími mnohokrát

stal u Prachatic v jižních Čechách.

vobodných umění a později i rektorem
ní.

mské kapli, která byla vystavěna pro potřeby

zmatu usiloval o návrat církve na správnou
tství, postavil se proti prodeji odpustků.

na Wycliffa, ačkoli byly označeny papežskou
dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen

na koncil do Kostnice, aby se osobně
možněno, byl označen za kacíře, zajat
o demonstrativně zničeno a on sám byl
města upálen.

o Rýna, aby po muži, který požadoval
stalo. Paradoxně právě Husova smrt
orů a zformování programu české reformace

Leták s husovskými akcemi
„Husova Praha“,
vytvořený Prague City Tourism (Pražskou informační službou),
jaro a léto 2015
Po stopách mistra
Jana Husa
K připomenutí 600. výročí událostí, které
vyvrcholily upálením mistra Jana Husa
r. 1415, se vydejme po jeho stopách. Jedna
z nejvýznamnějších osobností českých dějin
nás přivede k umělecky ojedinělým a historicky
nezaměnitelným místům v Praze.
Staroměstské náměstí – pomník mistra Jana Husa – Staroměstská
radnice – Týnský chrám – kostel sv. Michala – Karolinum – kostel
sv. Havla – Betlémská kaple – kostel sv. Martina ve zdi – kostel Panny
Marie Sněžné – Novoměstská radnice – Karlovo náměstí – Vyšehrad
Není symboličtější místo v Praze než Staroměstské náměstí. Právě
tady u pomníku mistra Jana Husa z r. 1915 můžeme začít naši
procházku. Také Staroměstská radnice je s husitstvím úzce spojena.
R. 1422 se stala svědkem popravy radikálního husitského kazatele
Jana Želivského. Dnes ve velkém radničním sále nalezneme jeden
z nejznámějších obrazů mistra Jana Husa od Václava Brožíka.
Další dominanta náměstí – kostel Panny Marie před Týnem, byl oporou
strany kališníků a sídlem husitského biskupa Jana Rokycany. Dobře
utajený je kostel sv. Michala, na jehož půdě se Jan Hus zúčastňoval
disputací. Dnes jen drobné zbytky gotického ostění připomínají dobu
Husova kazatelského působení.
Karolinum – Karlova univerzitní kolej je s mistrem Janem
neoddělitelně spjata, neboť zde byl děkanem a později rektorem.
Nedaleko je kostel sv. Havla, jehož podoba se od Husovy doby výrazně
změnila. Havelskou ulicí se pak vydáme k Betlémské kapli, svatyni
vybudované pro česká kázání, kde Jan Hus nalezl útočiště v letech
1402–1412. Kostel sv. Martina ve zdi byl svědkem prvního přijímání
pod obojí způsobou.
Kostel Panny Marie Sněžné a Novoměstská radnice nám připomenou,
jak radikální průběh mělo husitství po tzv. první pražské defenestraci.
Přes Karlovo náměstí se přiblížíme k vyšehradské pevnosti. Jen těžko
si lze dnes představit, že jedna z nejdůležitějších bitev husitské Prahy
se odehrála v r. 1420 právě pod Vyšehradem, jehož obléhání bylo nad
síly vojska Zikmunda Lucemburského. Až se vyšplháte na Vyšehrad,
pochopíte a odměnou Vám bude jeden z nejkrásnějších pohledů
na město.

Den s Janem Husem
v sobotu 4. 7.
Pražská informační služba – Prague City Tourism
pro vás připravila den plný zábavy a překvapení
spojený s poznáním osobnosti mistra Jana Husa
a míst, která k němu v Praze neoddělitelně patří.
Chcete se setkat s duchem Jana Želivského
a seznámit se s českou husitskou minulostí? Máte
k tomu ideální příležitost v sobotu 4. července.
Dětská prohlídka Staroměstské radnice v 10.00 a 15.00
Nejmenší návštěvníci míří na Staroměstskou radnici zpravidla za svými
oblíbenými apoštoly. Což třeba připojit k tomu i osobní setkání
s Janem Husem? V Brožíkově sále se mohou děti vrátit o celých 600 let
zpět a sledovat poslední chvíle životní poutě tohoto reformátora. Děti se
srozumitelnou formou seznámí s pojmy jako je kacíř, koncil, církev nebo
přijímání pod obojí a v malé dílničce si vyrobí kacířskou čepici. Jakou
bouři vyvolalo upálení mistra Jana Husa v českých zemích, prozradí
malým návštěvníkům sám Jan Želivský, Husův následovník.
Registrace předem na adrese: staromestskaradnice@prague.eu

Pražská informační služba – Prague City Tourism
Informace & služby v šesti turistických informačních
centrech
– Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1
– Rytířská 31 (od srpna v Rytířské 12, roh s ulicí Na Můstku)
– Václavské náměstí (horní část) – roh se Štěpánskou ulicí
– Malostranská mostecká věž
– Letiště Václava Havla Praha – Terminál 1 a Terminál 2
nebo na tel. 221 714 714 a e-mailu: tourinfo@prague.eu

Husova Praha
Léto v Praze 2015

Základní i specializované prohlídky města
Dispečink průvodců
tel. 221 714 569, 236 002 569
GSM: 775 855 037
e-mail: guides@prague.eu

Více o nás na
www.praguecitytourism.cz
a www.prague.eu

Prahou po stopách mistra Jana v 15.00
Procházka Prahou po místech, která byla spojena s osudem mistra Jana
Husa. Každý účastník si sám najde cestu podle předem připravené trasy
a na jednotlivých místech bude plnit úkoly, které mu umožní dostat
potvrzení do hrací karty. Zároveň se vždy dozví, čím je dané místo
zajímavé. Po splnění všech úkolů na osmi historických zastaveních
čeká na každého sladká odměna. Start je v 15.00 na Staroměstském
náměstí, u pamětní desky Jana Želivského, která se nachází na
Staroměstské radnici.
Registrace předem na adrese: j.novakova@prague.eu
Večerní prohlídka Staroměstské radnice s programem ve 20.00
Mistr Jan Hus obětoval vlastní život, aby uhájil své názory. Když
s puncem kacíře stál před kostnickým koncilem, prohrál nejen svůj
ideologický, ale také životní zápas. Svědky tohoto důležitého momentu
v Husově životě se mohou stát i účastníci večerní prohlídky radnice, jejíž
součástí bude podrobný rozbor plátna Václava Brožíka „Jan Hus před
koncilem kostnickým“. V podzemí radnice čeká návštěvníky setkání
s dalším představitelem této bouřlivé doby – s tajemným „krvavým
knězem“, který po smrti mistra Jana přicestoval do Prahy z kláštera
v Želivě, a který posluchače vtáhne do vlastních vzpomínek na dobu
po mistrově smrti.
Registrace předem na adrese: staromestskaradnice@prague.eu

Zakreslenou trasu naleznete na www.tinyurl.com/husovapraha.
Těšíme se na Vás!
Další informace na www.prague.eu

© Pražská informační služba – Prague City Tourism, 5/2015
Změna vyhrazena

Mimořádné akce k výročí
mistra Jana Husa

– Za svou pravdou stát

V souvislosti s 600. výročím upálení mistra
Jana Husa, které si letos připomínáme, proběhne
v Praze řada zajímavých a netradičních akcí.

– Hrrr na ně! Husité na Vítkově

Hlavní oslavy:
Národní slavnosti „Jan Hus – Evropan nové doby“
1. dubna – 25. září / různá místa
Národní slavnosti jsou důstojnou, atraktivní a nejrozsáhlejší akcí v České
republice k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Jejich program, který
zahrnuje výstavy, koncerty, bohoslužby i konference, se odehrává
na všech nejdůležitějších místech spjatých s Husovým životem,
na Univerzitě Karlově, v Betlémské kapli, v Husinci… Ale nejen tam! Více
na www.janhus600.cz.

– Jan Hus a pražská univerzita
28. dubna – 28. srpna / Karolinum / Jaký byl vztah Jana Husa
a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem i rektorem?
Výstava je členěna do jedenácti tematických celků, mezi nimiž je
zahrnuto Husovo dětství a mládí, působení na pražské univerzitě,
učení a kazatelská činnost aj.

– Mistr Jan Hus: Stopy jeho učení po celém světě
až do dnešních dní
11. června – 15. srpna / Mezinárodní letiště Václava Havla Praha
V hale letištního Terminálu 2 proběhne výstava přibližující
mezinárodní kořeny učení Jana Husa.

– Mistr Jan Hus a gastronomie 15. století
6. června – 31. října / Muzeum gastronomie / Expozice přiblíží
stravovací zásady mistra Jana Husa a kulinářské prohřešky jeho
žáků. Výstava také představí jídelníčky různých vrstev společnosti
v 15. století, které se lišily nejen množstvím jídla, ale i způsobem
úpravy a obsahem.

– Betlémská Odysea – Video Mapping
4. července – 5. července od 22.30 / Betlémská kaple / Historická
budova Betlémské kaple v Praze ožije slavnostní světelnou a hudební
projekcí. Unikátní multimediální autorský projekt připravila Zdeňka
Čechová.

– Živý Hus
6. července od 16.00 / Valdštejnská zahrada / Slavnostní akce
v půvabném prostředí jedné z nejkrásnějších pražských zahrad
nabídne kulturní program pro širokou veřejnost i rodiny s dětmi. Těšit
se můžete na koncert a další kulturní program s duchovním odkazem.

6. července – 31. srpna / Betlémská kaple / V Betlémské kapli budou
vystavovat současní přední čeští umělci svá výtvarná díla, která
vytvořili výhradně pro účely této výstavy na téma Husova odkazu
dnešku.

11. července / Vítkov / Rekonstrukce bitvy z roku 1420 promění Vítkov
v bojovou bitevní vřavu, v níž hrstka husitských bojovníků odrazí
přesilu rakouských a míšeňských křižáků. Bitvy se zúčastní na sto
válečníků v dobových kostýmech.

Husovské slavnosti
5. července – 6. července / Staroměstské náměstí a další místa
Hlavní slavnosti věnované vzpomínce a oslavě života mistra Jana Husa.
Duchovně-kulturní projekt bude připomínkou jeho reformních myšlenek
a životního zápasu. Slavnosti nabídnou pestrou škálu duchovních
i kulturních akcí od bohoslužeb, přes koncerty, divadelní vystoupení
až po přednášky a diskuze. Další akce a informace o programu
na www.hus-fest.cz.

– Mistru Janu Husovi s láskou
5. července od 14.00 / Betlémská kaple / Duchovně-kulturní setkání
a slavnostní odevzdání zvonu „Mistr Jan Hus“. Účinkují Alfred
Strejček, Štěpán Rak, Musica Bohemica, Pražští pěvci ad.

– Slavnostní zahájení Husovských slavností
5. července od 18.00 / Staroměstské náměstí / Slavnostní koncert
Moravské filharmonie Olomouc přímo na Staroměstském náměstí
nabídne tematické skladby od Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany
a dalších hudebních velikánů.

– Středověké tržiště
6. července od 10.00 do 18.00 / Ovocný trh / Celodenní program pro
děti i rodiče představí loutková divadélka, šermířská vystoupení,
předvádění řemesel či ukázku historických zbraní.

– Bohoslužba k uctění památky mistra Jana Husa
6. července od 15.00 / Betlémská kaple / Při tradiční bohoslužbě
vystoupí soubory Musica Bohemica a Schola Gregoriana Pragensis.

– Oratorium Mistr Jan Hus
6. července od 20.30 / Staroměstské náměstí / Jan Hus se stal
inspirací pro českého hudebníka, skladatele a nadaného umělce
Richarda Pachmana. Jeho originální hudební dílo uslyšíte přímo
u Husova pomníku na Staroměstském náměstí.
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17. 6. – 30. 6. / sta
Vůbec poprvé hos
do 21 let.

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea
(1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví

Prague Prom

21. 6. – 19. 7. / růz
a jazzové hudby v
hudebního festiva

5. června – 12. července / Národní muzeum – Nová budova / Výstava
si klade za cíl důstojným způsobem připomenout výročí upálení
mistra Jana Husa v Kostnici. Zároveň chce prostřednictvím vybraných
předmětů ze sbírek muzea upozornit nejen na význam jeho osobnosti,
ale připomenout také Husův odkaz.

Letní shakes

25. 6. – 5. 9. / Nej
a největší divadel
na uvádění děl W
nesmrtelná insce

Neodvolám
5. června – 4. července / Empírový skleník v Královské zahradě
Pražského hradu / V krásném prostředí empírového skleníku
můžete zajít na výstavu, která návštěvníky seznámí s ohlasem
díla a myšlenkového a etického odkazu mistra Jana Husa v dílech
současných výtvarných umělců.

Rytířské dny

11. 7. – 12. 7. / Pra
přírodě Pražského
a představují si, ja

Učenec a reformátor – kacíř a světec – národní
hrdina. Tři životy Jana Husa

Bohemia Jaz

2. července – 18. října / Valdštejnský palác / Výstava prezentuje život,
dílo a odkaz Jana Husa v celé šíři historických aspektů. Mj. také sleduje
proměnu kněze a učence v mučedníka a národního hrdinu.

13. 7. – 15. 7. / Sta
jazzových hudebn
hudební zážitky p

Praha Husova a husitská 1415–2015

Letní slavno

24. září 2015 – 24. ledna 2016 / Clam-Gallasův palác / Šest set let
husovské a husitské tradice v pražských dějinách připomene výstava,
na níž budou představeny exponáty dokumentující působení Jana
Husa v Praze. Dále budou vystaveny doklady o šíření ohlasu Husova
učení v českých zemích i v zahraničí, včetně uznávání a uctívání jeho
osobnosti reformovanými a evangelickými církvemi.

13. 7. – 6. 8. / různ
do autentického p
letošního ročníku

Za dveřmi

Další užitečné informace a zajímavé čtení vztahující se k osobě mistra
Jana Husa naleznete na našem webovém speciálu www.husovapraha.cz.

13. 7. – 18. 7. / růz
oživí pražská nám
ve vzduchu, tanči

Kamil Lhotá

od 18. 7. / Museu
1938–1951 ze souk
doposud vystaven

6. července od 17.00 / Staroměstské náměstí / Jedním z vrcholů
Husovských slavností bude velkolepé shromáždění všech účastníků
pod širým nebem.

6. července od 19.30 / Obecní dům – Smetanova síň / Na programu
zazní dobová píseň z doby husitské Píseň o Pravdě, premiéra kantáty
k poctě mistra Jana Husa Credo mistra Jana či Blaník z cyklu Má vlast
od Bedřicha Smetany. Účinkují Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,
Kühnův smíšený sbor, Roman Janál a Alfred Strejček.

10. 6. – 30. 9. / rů
projektu představ
předních domácíc

Mistrovství E

Další husovské akce:

– Ekumenická bohoslužba

– Slavnostní večer k 600. výročí mistra Jana Husa

Sculpture Li

Další zajímavé letní akce
70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů
do 26. 7. / Pražský hrad – klášter sv. Jiří / Výstava přibližuje osudy
českých vojáků i civilního obyvatelstva, do jejichž životů zasáhl největší
konflikt lidských dějin.
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Pražské folk

23. 7. – 26. 7. / rů
lidové taneční akc
všech souborů Sta

iDnes.cz: „Byli jsme v dutém pomníku
Jana Husa. Drží ho šest tisíc šroubů.“
2. březen 2015
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Portál Praha3.cz: „Výstava Za pravdou stát
přibližuje učení Jana Husa současnosti“,
6. července 2015
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Radniční noviny Prahy 3,

1. červen 2015
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„Husité brali
svoji víru jako
úkol shůry,“
říká Petr Hušek, ředitel husovských
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„Jan Hus přišel s tím, že je nutné vážit si
každého člověka,“ říká Petr Hušek

Bezdomovectví, nezaměstnanost, etnické menšiny, péče o seniory, péče
o osoby s tělesným či duševním postižením, podpora rodin s dětmi jsou
jedny z nejdůležitějších témat, která
by neměla být společností opomíjena.
Zejména z tohoto důvodu jsem zvýšil spolupráci s neziskovými organizacemi, které svou činností významně
pomáhají v této oblasti. Nastavili jsme
novou formu spolupráce, kdy představitelé organizací nechodí za námi,
ale my navštěvujeme je, abychom si
prohlédli plný provoz a nabízené služby, případně zjistili, v čem bychom jim
mohli pomoci. Mezi neziskovými organizacemi a Úřadem městské části Prahy 3 tím došlo k daleko intenzivnější
komunikaci, což do budoucna zajistí
pružnější a rychlejší reakci na aktuálně
vzniklé problémy.
Našim cílem je také seznámit se
s tím, jak funguje sociální práce v terénu, proto jsem se s vyškolenými
tePetr Hušek
(nar. 1966), ředitel
rénními pracovníky organizace Beztíže
Národních slavností ´Jan Hus –
podíval do ulic Žižkova mezi teenageEvropan
ry, kde jsem se seznámil s jejich
každo- nové doby´, předseda
denními starostmi a problémy.
S orga-Jan Hus 600. Vystudoval
spolku
nizací Naděje jsem se podíval
na místa,žurnalistiky Univerzity
fakultu
která obývají lidé bez domova. ZajímaKarlovy, živil se jako novinář,
lo mne, jaké služby a jaká péče jim je
reklamní tvůrce a vysokoškolský
poskytována.
Radnice Prahy 3 se taképedagog.
zasloužila Pracoval také jako řeo vznik Job Klubu v ulici Husitská
74,
ditel renomovaných
neziskových
který si klade za cíl pomoci osobám
bez
organizací
(Maltézská pomoc,
domova, azylantům, imigrantům a příNadace
Archa
Chantal,
Asociace
slušníkům etnických menšin uplatnit se
a přátel zdravotně postina trhu práce. Tento projekt rodičů
je z převážné části hrazen z evropskýchžených
zdrojů. dětí – Klub HornomlýnV současné době také ská),
vypracovájakož i manažer českých
váme novou bytovou koncepci,
ktei mezinárodních
kulturních, PR
rá jasně určí kritéria pro přidělování bya charitativních projektů. Nyní se
tů. Zároveň jsme zaktualizovali přehled
plně část
věnuje „husovské“ témativolných bytů, které má městská
Praha 3 k dispozici.
ce. Zajímá se o historii, mystiku
Skutečnost, že se často
pohybu- zámek.
a Visací
ji v terénu, nic nemění na tom, že jsem
Vám na radnici kdykoliv k dispozici.

Dne 11. července vypukne na hoře Vítkov opět boj mezi křižáky a husity. Rekonstrukce slavné bitvy na Vítkově vzpomene i na postavu mistra Jana Husa, od jehož smrti letos uplyne 600 let. Při
té příležitosti vyzpovídaly Radniční noviny Petra Huška, ředitele Národních slavností ´Jan Hus –
Evropan nové doby´, jehož spolek má za cíl připomenout Husův odkaz současnosti.
Novou mateřskou školu Jarov otevřela
MČ Praha 3 v letošním roce

Při zápisu do školek
byli uspokojeni všichni
rodiče tříletých dětí

Letos uplyne jubilejních 600 let Akce Husité na Vítkově se bude kood upálení mistra Jana Husa. Jaký nat již potřetí. Přestože jsou histocharakter mají vaše slavnosti?
rická fakta známá, existuje nějaká
Národní slavnosti ´Jan Hus – Ev- méně známá souvislost mezi bitvou
ropan nové doby´ vznikly jako úpl- z roku 1420 a upálením Jana Husa?
ně spontánní nezávislá občanská Samozřejmě je tu přímá historická
iniciativa „zdola“. Nejsme spojeni návaznost. Jan Hus, ať chtěl, nebo
s žádným mocenským subjektem, ne, inicioval celou řadu zásadních,
církvemi nebo partají. Je to aktivi- až revolučních změn. Zapůsobil
ta, která na sebe nabalila v dobrém jako jiskra, která v době soudobé
slova smyslu různé instituce, ško- krize měla obrovský význam. Vše
ly, města, galerie, spolky, duchov- vzbudilo velkou nevoli, která vyúsní společnosti, umělce… Snažíme tila v národní revoluci, na kterou
se prostě, byť je to jistě hodně ide- jsou již protikladné názory – že to
alistické, propojit lidi dobré vůle byla zfanatizovaná lůza, jež ničila
a dobrého srdce. Vždy je to konec- umělecké památky, na druhou strakonců „o lidech“. Rychle poznáte, nu ale došlo k uvědomění si větší
kdo ve svém srdci chová a kultivuje identity vlastního národa a svobohodnoty života žitého naplno pro dy-odpovědnosti každého „obyčejsebe a pro druhé, které vyznával
Jan Hus, a kdo ve svém srdci pěstuje hodnoty apatie, strachu nebo
dubnu proběhl zápis na budoucí povinnosti jednoho roku navýšení kapacity mateřských škol
konzumu.

Praha 3 provozuje 18 mateřských škol s celkovou kapacitou 2008 míst, kterou jen v posledních čtyřech letech navýšila radnice téměř o 450 míst. Tak jako v minulých dvou
letech, i letos se ukázalo, že kapacita předškolních zařízení
v Praze 3 je pro přijímání dětí od tří let věku dostatečná.

V

Mám radši
lidi, kteří
za něco v životě
bojují

120 let od narození
Přemysla Pittra
Po celý červen si Praha 3 bude připomínat formou přednášek, diskuzí,
procházek, ale i zasazením pamětního stromu osobnost humanisty
a zakladatele Milíčova domu Přemysla Pittra, od jehož narození uplyne
120 let.
Více na str. 8 a 20

Oslavy 70. výročí
V květnu Praha 3 oslavila 70 let
od konce války. Na mnoha místech se konaly přednášky, výstavy
a pietní akty, včetně akce Barikáda 2015, která předvedla ukázku
bojů z Pražského povstání.
Více na str. 2 a 5

Integrační centrum
zve do Zahrady
Jiřího Trnky

David Gregor

zástupce starostky

V ulici U Zásobní zahrady poskytuškolní rok 2015/16 do tři- předškolního vzdělávání, kterou chys- v průběhu posledních čtyř let a také
je již od roku 1992 své služby děnácti samostatných mateř- tá Ministerstvo školství ČR.
letos na jaře byla uvedena do provozu
Které akce
rámci Ná-Mateřské školy zřizované měst- nově postavená mateřská škola v areátem s kombinovaným postižením
ských se
školkonají
a pěti vdalších,
denní stacionář IC Zahrada, který
rodních
slavností? jako součást skou částí přivítaly u zápisů 731 dětí lu ZŠ Jarov, s kapacitou 112 míst.
které
jsou provozovány
vznikl jako jedna z prvních alternazákladní
školy.
Takovéjsou
spojení
základz Prahy 3, které by rodiče rádi od letošNa podobnou situaci byly ale řeV rámci
slavností
dva
typy akcí:
tiv k ústavům sociální péče. Jeho
níoﬁ
a ciální,
mateřskéjako
školyje
je třeba
pro zdeletní
umístěního
září
umístili
do
školek.
Z
tohoto
ditelky
mateřských
škol
připraveny.
výstava
součástí je i příjemný park Zahrada
né
do budoucna
výhodné.
počtu bylo 563 tříletých a starších dětí
naděti
Letišti
Václava
Havla Může
o mezináJiřího Trnky, otevřený veřejnosti.
jim totiž usnadnit bezproblémový a pro všechny tyto děti školky místo
rodním vlivu Jana Husa, výroční ného člověka“, nikoliv jen krále či funkce a moc. Hus je aktuální tím, že Hus měl obrovský vliv, neskutečné
Ì Pokračování na str. 17
přechod na vyšší stupeň a naplnění mají. To se podařilo především díky
Více na str. 6

slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejnské zahradě přímo 6. července,
nebo třeba právě slavnost Husité
na Vítkově, kterou pořádá městská
část Praha 3, a pak akce neoﬁciální,
dobrovolně přidružené v jednotné
celonárodní platformě akcí k 600.
jubileu, kterou najdete na našich
webovkách. Oﬁciální akce pořádá také Univerzita Karlova, včetně výstavy „Jan Hus a pražská univerzita“, která běží v Karolinu již
od dubna. V městě Husinec jsou
na programu v rámci Národních
slavností mnohé akce po celé jaro
a léto – pod názvem „Náš Mistr Jan
– zemřel, aby žil“. Stejně tak Husitské muzeum v Táboře přichystalo
novou výstavu o Janu Husovi, která
potrvá až do konce října.
Slyšel jsem, že chystáte i něco, co
přetrvá do dalších let – muzeum
věnované mistru Janu Husovi, a to
přímo v Betlémské kapli?
Ano, díky vstřícnosti ČVUT, kterému Betlémská kaple patří, chystá
náš spolek něco, po čem již dlouhá
léta volá česká i zahraniční veřejnost
– moderní edukativní muzejní expozici mistra Jana Husa v Betlémské
kapli. Přál bych si, aby se připravovaná muzejní expozice v Betlémské
kapli přiřadila k těm nejvýše podmanivým turistickým místům v historické Praze.

preláta, za svůj život a za stav světa. Každý má na dobu husitských
válek svůj vlastní autentický názor,
to je třeba plně respektovat. Mně se
líbí, jak se slavný český historik Pekař k tomu vyjádřil, že je pro nás
velice těžké hodnotit mentalitu lidí
z dané doby. Husité brali svoji víru
jako úkol shůry, že jsou jako český
národ vyvolenými Božími bojovníky, kteří mají mandát Pravdu všemi
prostředky prosadit. A tak vnímám
i já bitvu na Vítkově a i ty další, co
následovaly. Mám zkrátka radši lidi,
kteří za něco v životě bojují – Hus,
Žižka, Masaryk, Havel, spousta dalších „bezejmenných“… – i když se
v lecčems můžou plést – než lidi,
kteří jen nadávají hlasitě večer před
svojí manželkou a dětmi u televizních novin.
Proč je v dnešní době upálení Jana
Husa stále aktuální?
Podle mého názoru se snažil každému jedinci ukázat, jak žít šťastný život. A ten je neoddělitelný od štěstí
ostatních lidí, Hus říkal: „Pravda je
jen to, co je dobrem všech.“ Nebo:
„Nejenom světu, leč celému světu jsi
zrozen.“ Často také mluvil, s nadsázkou bych řekl, že skoro až „buddhisticky“ o zlaté střední cestě životem, tedy o rozumné míře ve všem,
což bylo proti tehdejším stejně jako
dnešním snahám hromadit majetek,

že díky němu můžeme obnovit ideje,
na kterých stojí náš národ a naše západní civilizace. V posledních letech
se totiž tyto ideály a ideje jaksi ztratily. Vždyť jediná témata, o kterých se
vede dnes veřejná debata, jsou témata ekonomická. Drtivá většina lidí
ale v duši cítí, že je k životu a demokracii třeba něco víc. Je třeba začít
od pochopení, že je nezbytné vážit
si jako společnost každého člověka – nemocného, chudého, starého,
v nesnázích, „jiného“ … jakéhokoliv.
Právě tím je pro mne Hus vzácný,
protože přišel s tím, že je nutné vážit
si každého.

charizma. Při plamenných kázáních
a společném zpěvu s věřícími v Betlémské kapli (mimochodem – byl prý
velkým miláčkem žen), v odborných
disputacích na pražské univerzitě,
během svých kázání pro prostý jihočeský lid… Napsal celou řadu zásadních děl v latině i češtině… Ale jestli
by husitské národní povstání proběhlo, pokud by odvolal, to nevíme. Jen
pro zajímavost – kdyby odvolal, byla
by tu velká pravděpodobnost, že by
byl internován v nějakém zapomenutém klášteře v cizině. Pokud by přerušil kontakt s lidmi, byla by to pro
něj stejně poloviční smrt.

Jan Hus se vymezil vůči papeži
a církvi. Co bylo jádrem jeho učení?
Možná to ilustruji tímto: svoji soudní při nesvěřil papeži, králi, nebo
koncilu, ale přímo Ježíši Kristu. To
byl skutečně revoluční čin pro rodící se církevní reformaci, protože
Ježíše Krista jako nejvyšší autoritu tehdejší církevní právo neznalo.
Hus tak ukázal, že každý člověk najde nejvyšší autoritu nikoliv někde
„venku“, ale přímo ve svém srdci
a ve svém svědomí.

V souvislosti s Husem nelze nezmínit odpustky, které jsou historicky vnímány tak, že církev klesla
na morální dno.
Církve nejsou ani lepší ani horší než
jiné organizace. Je to společenství
určitých lidí, co také chybují. Samozřejmě, neznamená to, že si všichni
tehdy jen užívali a žili prostopášně.
V oblasti mystiky, vzdělávání a dalších sociálních služeb hrála církev
klíčovou roli. Tehdy měla ale největší politickou a náboženskou moc.
Byli tu tři papeži, kteří soupeřili
mezi sebou, do toho byl přetlak kněží, kteří bojovali o svoje místo, a následovala tak korupce. Ano, odpustky, proti kterým tehdy Hus bojoval,
lze označit za morální dno, počínaje

Bylo podle vás Husovo učení natolik zásadní, že by husitská revoluce
proběhla bez ohledu na jeho smrt?
To je velmi dobrá otázka. Na to asi
dáme ale jen těžko odpověď. Víme,

tím, že se vybíraly peníze na boj proti křesťanskému vojsku a konče tím,
že si lidé takto mohli de facto koupit
čisté svědomí. Jak Hus řekl: „Chceš
loupit a vraždit? Zaplať, a bude ti
odpuštěno.“
Dá se říct, že Zikmund Lucemburský podcenil popravu Jana Husa,
zvlášť když byl sakrální svět natolik ve složité situaci?
Nikdo nepředpokládal, že by to vyvolalo takové povstání.
Co z Husova učení zůstalo během
následujících válek?
Hlavně kalich, nejvíc viditelný symbol přijímání podobojí, tedy zrovnoprávnění lidí, že jsou si všichni
rovni před bohem, a také tvrdohlavost českých hlav, kterou máme dodnes. Přijímání podobojí však Hus
neinicioval, pouze je z kostnického
vězení dopisem odsouhlasil.
Proč stojí Husova postava ve stínu jiného reformátora, Martina Luthera?
Jsme jednak menší národ než Němci a také dlouhá léta bylo na nás pohlíženo díky husitství jako na černé
ovce Evropy. Luther si Husa obrovsky vážil a v Německu je Hus dodnes
velice vážený. V ruském pravoslavném prostředí je Hus dokonce brán
jako svatý. Čili že by byl úplně v Lutherově stínu, není docela pravda. 
Martin Hošna
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2015
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MF DNES,

30. května 2015
„Muzeum rozmluví mistra Jana Husa“

Za publicitu, spolupráci a vstřícnost děkujeme i dalším médiím a mediálním institucím, a to zejména (v abecedním pořadí): Adam.cz, Akademický bulletin (oficiální časopis Akademie věd ČR), Boleslavský Deník, Ceskenoviny.
cz, Český rozhlas (stanice Regina a Vltava), ČTK, Kampocesku.cz, Klubknihomolu.cz, Kudyznudy.cz, Kutnohorský Deník, Mělnický Deník, Mistnikultura.cz, Mystika.info, Novinky.cz, Parlamentní listy, PLUS (magazín Česko-německé obchodní a průmyslové komory), Plzeňský Deník, Prazskypatriot.cz, Pražský deník, Protisedi.cz,
Prvnizpravy,cz, Rádio SLOVENSKO, Rakovnický deník, Webmagazin.cz.
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Připravujeme Muzeum
Mistra Jana Husa v Praze Betlémské kapli
Motto: “Cílem muzea bude poskytnout návštěvníkům informace o historickém
kontextu Betlémské kaple a místě Mistra Jana Husa v dějinách euroatlantické civilizace.”
Z Obsahového záměru muzea
Jan Hus se dočká moderní edukativní muzejní expozice v Praze, a to díky spolupráci spolku Jan Hus 600 a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Expozice bude umístěna na místě nejvhodnějším … v prvním patře Betlémské kaple,
v obydlí, kde Jan Hus skutečně žil – v tzv. Domě kazatele.
Na tvorbě muzejní expozice budou se spolkem Jan Hus 600 a ČVUT spolupracovat
po odborné a obsahové stránce instituce, které mají zkušenosti s úspěšnou realizací muzejních a výstavních expozic v ČR i zahraničí: Husitské muzeum v Táboře
a Společnost Husova muzea v Praze.
Cílem je nabídnout domácím i zahraničním návštěvníkům přiblížení osobnosti Jana
Husa a jeho mezinárodního významu populárně naučnou formou. Expozice bude
myslet také na dětské návštěvníky a školní skupiny, pro které připraví muzejně-pedagogické programy doplněné o didaktické materiály pro učitele podle současných
poznatků o vzdělávacích potřebách.
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„S hrdostí využíváme příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa, abychom novou muzejní expozicí v Betlémské kapli, která slouží jako reprezentační prostor Českého vysokého učení technického v Praze, připomněli
akademikům a veřejnosti jeho život a dílo a tím Husův historický nadčasový odkaz národu.“
Petr Konvalinka, rektor ČVUT
• „Mistr Jan Hus se také řadí mezi neopomenutelné osobnosti akademické obce. Když hájil Pravdu, měl na
mysli práva, svobodu a důstojnost všech. On osobně nebořil zavedené společenské struktury, ale žádal, aby
správa a věcí náboženských a veřejných byla konána řádně v duchu Písma. To mu bylo cenným zdrojem víry
a jistoty v boji za nápravu nešvarů ve společnosti. Jako učenec znal cenu vzdělání pro rozvoj společnosti.
Proto je na místě, aby se naše univerzita též přihlásila k odkazu tohoto statečného Čecha.“
Josef Svoboda, kancléř ČVUT
• „Po odeznění připomínek letošního jubilejního Husova roku nabízí tento projekt naplnění dávné snahy po zřízení důstojného a trvalého památníku jedné z nejvýraznějších a dodnes inspirativních postav českých dějin.“
Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře
• „Možnost podílet se na vzniku nové stálé expozice o Janu Husovi v Betlémské kapli je pro mne vzrušující
a vítaný úkol. Osobnost Jana Husa zaslouží být v Praze trvale připomínána a díky svému symbolickému významu i přitažlivosti pro domácí i zahraniční návštěvníky k tomu v České republice neexistuje vhodnější místo
než právě Betlémská kaple.“
Jan Kalivoda, předseda Společnosti Husova muzea v Praze a pedagog Univerzity Karlovy
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Jan Hus v Betlémské kapli (Jenský kodex)
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Kontakty
Petr Hušek
Ředitel Národních slavností ´Jan Hus – Evropan nové doby´
Předseda spolku Jan Hus 600
Mobil: 733 152 143
E-mail: husek@janhus600.cz
www.janhus600.cz
Dana Naňková
Koordinátorka
Mobil: 603 267 813
E-mail: dana.nankova@gmail.com
www.janhus600.cz
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