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Redakční poznámka
Informační  bulletin VERITAS č.  22/2014-2017 vychází  po téměř tříleté odmlce ve

vydávání časopisů pro informaci členů naší historické společnosti VERITAS. Naposledy na
podzim 2014 jsme publikovali dvojčíslo druhého periodika, které také vydáváme – Hlasu
Střediska české reformace (č. 17-18/2012-2013).

Už na první  pohled je  zřejmé,  že i číslo  Informačního bulletinu,  které nyní  držíte
v rukou,  je  co  do  rozsahu  i obsahu  v podstatě  minimalistické.  Rozhodli  jsme  se  jím
překlenout  časovou  mezeru,  která  vznikla  především  nedostatkem  času  jeho  autorů
a redaktora v období, kdy se tito pracovníci pro VERITAS věnovali jiným, rovněž důležitým
a mnohdy  neodkladným  projektům  a termínovaným  činnostem.  Jak  se  můžete  dočíst
v prvním příspěvku níže, uplynulé období od roku 2014 bylo pro naše sdružení plné změn,
nových  povinností  vůči  státu  vyplývajících  ze  zákonů  a nařízení.  Kromě  toho  jsme
uspořádali  i jednu  velkou  mezinárodní  konferenci  a vyhotovili  trojjazyčný  dokumentární
sborník shrnující její průběh i výsledky. Všechny tyto aktivity leží dlouhodobě na bedrech
jen několika málo jedinců, kteří jsou ochotni myšlence naší organizace obětovat svůj volný
čas, um, dovednosti a mnohdy i nemalé úsilí a nasazení. Pracují všichni bez nároku na
honorář,  nikoho  to  neživí  a neuživí.  Někteří  si  dokonce  ani  nenechávají  proplácet
spotřebovaný materiál apod. Členská základna se stále snižuje a úkoly se nedaří rozložit
mezi více ochotných rukou. A to ani s využitím moderní techniky, spojení na dálku přes
internet apod.

Nejvíce v tomto směru asi odčerpává čas a síly pouhý provoz společnosti,  vedení
podvojného  účetnictví,  odesílání  výkazů  úřadům,  podání  do  spolkového  rejstříku
vedeného krajským soudem a podobné záležitosti, kvůli kterým VERITAS rozhodně nebyla
založena, kvůli nimž do ní nikdo nevstoupí, které nejsou ani nijak zábavné či přitažlivé
a na jejich zajištění si nemůžeme ani nikoho najmout a zaplatit mu za poskytnuté služby.
Provádět  to  všechno  nicméně  musí  každý  ekonomický  subjekt,  aby dostál  zákonným
ustanovením a vyhnul se všem pokutám. Kdyby to nebylo, mohl by se v ušetřeném čase
urychlit  či  dokončit  výstupy např.  z některé  dlouhodobě prováděné činnosti,  publikovat
nový svazek Edice tolerančních přihlášek, vydat spolkové časopisy, častěji  aktualizovat
webové stránky apod.

Proto  prosíme  členy  o laskavé  pochopení  a prominutí  za  prodlevu  ve  vydávání
časopisů a za zkrácený objem tohoto čísla.  Máme naději,  že po jeho publikaci  (a také
vydání  podobného  souhrnného  čísla  Hlasu  na  podzim  letošního  roku),  bude  možné
navázat na původní fungující  tradici  po jednom klasicky pojatém čísle každého z obou
periodik každý rok.

V Informačním bulletinu č. 22/2014-2017 se přinášíme především přehled proběhlých
akcí,  které nesouvisí  se Střediskem české reformace ve Velké Lhotě u Dačic.  Události
vážící se k tomuto místu, budou jak je zvykem, zmíněny až v časopisu Hlas.

Mgr. Miroslav Soukup, jednatel VERITAS

O     činnosti společnosti VERITAS v     období 2014–2017

2014
Na počátku  roku  2014  měla  VERITAS 94  členy,  meziročně  o 5  více.  To  byl  asi

poslední početní nárůst. Počet byl následně snížen na 84 po kontrole placení členských
příspěvků, kdy byli někteří členové dle stanov z kartotéky rozhodnutím výboru vyřazeni.
Průměrný  věk  členů  byl  59  let,  nejvíce  členů,  téměř  ⅔  z nich,  se  hlásili  k ČCE.
Pokračovaly práce na dlouhodobých činnostech: Kruh českých duchovních tradic, Edice
tolerančních  přihlášek,  malé  tisky,  posudky učebnic,  příprava  nového  vydání  sborníku
Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě. Kromě toho jsme v tento rok
začali  s jednáním  a organizací  mezinárodní  muzejní  konference  v Táboře  2015.
Uspořádali  jsme dva semináře  v Pardubicích,  valnou hromadu v Praze a další  obvyklé



akce. Průběžně se řešily otázky posudků učebnic pro Ekumenickou radu církví v ČR psaní
diskuzních  příspěvků  a jiných  článků  do  novin  ohledně  obnovy  pomníků  a dalších
podobných aktivit.

2015
Do roku 2015 vstupovala VERITAS už v počtu 71 členů. Výstupy zejména souvisely

s uvedením některých  členů  ze  Slovenska  v omyl  ohledně  povinnosti  platit  pravidelně
členské příspěvky. Kromě toho také s úmrtími některých starších členů.

Péčí  naší  členky ses.  Marty  Bartuškové  máme kromě dvou  fungujících  místních
odborů i informační stůl v kostele ČCE v Olomouci. Jsou na něm vyloženy naše materiály,
malé tisky a je možné si je nejen zakoupit či odnést, ale též se u ses. Bartuškové i o naší
činnosti informovat.

Asi  nejnáročnějším  úkolem  roku  2015  byla  příprava  a realizace  mezinárodní
Konference protestantských muzeí v Táboře, kterou převzal v plném rozsahu výbor. Bylo
velmi  nesnadné  vše  zajistit,  objednat,  vyúčtovat  atd.  Přesto  se  akce  vydařila  a měla
mnoho  kladných  ohlasů.  Finančním  vypořádáním  v červnu  2015  ale  práce  spojené
s konferencí ještě neskončily. Byla před námi ještě příprava sborníků ve třech jazykových
verzích, která trvala celkem asi rok a půl.

Kromě toho byly s velkým nasazením výrazně přepracovány stanovy VERITAS, které
následně v roce 2016 krajský soud přijal  a schválil.  Přeměna občanského sdružení  na
zapsaný spolek byla provedena v předepsané lhůtě.

Ke konci ledna 2015 byly také – ještě před konferencí – spuštěny webové stránky
VERITAS v nové grafické podobě, kterou mnoho měsíců připravoval náš webmaster br.
Voříšek.  Kromě viditelných  úprav  se  nezměnil  ani  tak  obsah  stránek,  jako  především
HTML  kód,  kterým  jsou  naprogramovány.  Ten  bylo  třeba  zmodernizovat,  pročistit
a zjednodušit.

Jednatel  VERITAS přednesl  pozdrav za VERITAS na oslavách mistra  Jana Husa
pořádaných  evropskou  kontinentální  provincií  Jednoty  bratrské  v červenci  v Železném
Brodě.

Důležitou  pomocí  naší  činnosti  byl  také  v polovině  roku  přijatý  štědrý  dar  od
zahraničního dárce z USA, který je určen na naši činnost. Dodnes nebyl ještě vyčerpán
a umožňuje nám pořídit nebo proplatit náklady, na něž bychom dříve nemohli ani pomyslet
(naopak, před několika lety bylo nezbytnou podmínkou pro fungování účetnictví dokonce
přijetí dlouhodobé provozní půjčky).

2016
Počet členů se opět snížil  (65). Na jaře, před další muzejní konferencí, jsme jako

první v pořadí dokončili a na DVD nahráli sborník z konference v Táboře ve francouzské
verzi. Naše delegace jej ve Francii rozdala účastníkům jako vzpomínku na loňský ročník.
Česká verze DVD byla dotažena do konce až v průběhu podzimu. V průběhu tohoto roku,
ale vlastně i let předchozích, někteří naši členové (nejvíce br. Zacpal a br. Dus) vystupovali
naším  jménem  při  interpelacích  na  zastupitele  obvodu  Praha  1  ve  věci  obnovy  tzv.
mariánského  sloupu,  popř.  v otázce  návratu  pomníku  maršála  Radeckého  na
Malostranské náměstí.

Na valné hromadě byl zvolen nový výbor, tentokrát s mandátem na čtyři (nikoli jako
dříve jen na 2) roky a Kontrolní komise. Z postu moderátorky také odešla ses. doc. Eva
Melmuková a na její místo byl zvolen její syn dr. Petr Melmuk.

Po  celý  rok  probíhaly  konečné  revize  textu  druhého  vydání  sborníku  Evangelíci
a sepisování nové předmluvy a doslovu ke 2. vydání,  které shrnují  pokrok v bádání od
původní publikace v 90. letech. Změnou bude také formát a skutečnost, že kniha vyjde
v jednom svazku a v knižní, nikoliv sešitové vazbě.

Na konci roku byla VERITAS oslovena organizací GIVT.cz, která pomáhá financovat
neziskové  organizace  přesměrováním  části  marže  internetových  obchodů  vybranému



sdružení  (tj.  spolku)  či  obecně  prospěšné  organizaci  (ústavu).  Hlavní  výhodou  je,  že
člověk  může  nakoupit  ve  svém vybraném e-shopu  jako  obvykle  a dokonce  ho  nákup
nestojí ani o korunu více. Zatím tímto způsobem ale skoro nikdo VERITAS nepodpořil.

V létě při brigádě v Telči bylo inventarizováno několik desítek knih z našeho fondu
a elektronický  katalog  knihovny  na  internetu  byl  aktualizován.  Celý  rok  pracoval
webmaster na programování sekce webových stránek, které zpřístupní výstavu v horním
kostele ve Velké Lhotě u Dačic každému uživateli internetu.

2017
Na počátku letošního roku tvořilo VERITAS 64 členů.  Výbor se v únoru sešel  na

zcela  neobvyklém  místě  –  přijali  jsme  pozvání  z Diakonického  a vzdělávacího  centra
Vladislava Santariuse v Českém Těšíně, které vybudovala a loni otevřela Slezská diakonie
(kterou  zřizuje  Slezská  církve  evangelická  AV).  Součástí  dvoudenního  programu  byla
mimo  výborové  schůze  i terénní  exkurze  po  okolí,  návštěva  polské  části  města
a samozřejmě především dvou zajímavých expozic demonstrujících dějiny protestantismu
v regionu Těšínské Slezsko.

Na jaře byl dokončen a spolu s ostatními verzemi i na webu zpřístupněn pro stažení
sborník z konference v Táboře 2015 i v poslední, tj. německé jazykové mutaci. Od května
2017 zveme na webu VERITAS k prohlídce elektronické podoby velkolhotecké výstavy
(prozatím jen s českými popisky fotografií exponátů a reprodukcí pramenů).

S podporou  od  členů  našeho  Místního  odboru  byl  v lednu  krajským  soudem
zaregistrován Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic, který si dal
za cíl toto muzeum zde učinit skutečností. Již v letošním roce zahájí svou činnost nejen
přednáškami, ale také otevřením dvou výstav v památkově chráněném tolerančním areálu.
Jeho  členy  jsou  zároveň  i někteří  členové  VERITAS.  Spolek  řídí  jeho  zvolená
předsedkyně,  paní  Mgr. Lenka  Brychtová,  DiS.,  památkářka  a muzeoložka  pocházející
přímo z Velké Lhoty.

Bankovní účet VERITAS pro placení pravidelných ročních členských příspěvků:
2800136001/2010 (Fio banka, a. s.). Roční výše příspěvků je od roku 2015 pro

a) členy výdělečně činné: 350 Kč/13 € (minimální částka),
b) členy nevýdělečně činné, studenty, důchodce: 160 Kč/6 € (minimální částka).

Platbu příspěvků poukazujte pod variabilním symbolem, který je uveden u vašeho jména
na titulní straně bulletinu.

Semináře pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské
vědy v Pardubicích

Přehled témat seminářů za uplynulé období
V uplynulém období uspořádala VERITAS od podzimu 2013 do jara 2017 celkem 8

vzdělávacích seminářů.  Ze všech byla  pořízena audionahrávka,  která všem zájemcům
umožňuje být zpětně a pomyslně účastníkem semináře a vyslechnout si nejen příspěvky
přednášejících, ale i další podněty zmíněné v diskusi.

12. října 2013 (38. seminář) byla naším hostem Lenka Fajmonová, konzervátorka
a restaurátorka  z Univerzitní  knihovny  v Bratislavě,  která  hovořila  o starých  tiscích
z jiného, než v našem prostředí obvyklého pohledu. Nicméně  stoupenci české reformace
v minulosti  byli  často  písmáky  a jejich  až  náruživý  vztah  k náboženským  knihám  je
proslulý.  Ses.  Fajmonová  se v  přednášce  nazvané  Práca  reštaurátora  historických
knižných  väzieb  věnovala  především správné  metodice  restaurování  knih  a etickému
kodexu restaurátora. Oživením byly i ukázky starých tisků z knihovny VERITAS, pečlivě
vybrané k tématu přednášky a dovezené na seminář.



29.  března  2014 na  39.  semináři  jsme  s Mgr. Jiřím  Plhákem,  vysokomýtským
knězem a vikářem CČSH, rozebírali události regionálního rázu v oblasti východních Čech.
V kontextu  korespondence  P. Václava  Olivy  s Františkem  Hyksou  byly  popsány
Náboženské bouře na Vysokomýtsku (v období přestupového hnutí po vzniku republiky
po první světové válce). Nejvyhrocenější situace byla roku 1920 v obci Radhošť, kde se
většina  obyvatel  rozešla  s římskokatolickou  církví  i jejím  knězem  P. Václavem  Olivou
a přiklonila  se  k nově  založené  Církvi  československé.  Došlo  dokonce  k násilnému
zabrání místního kostela pro tuto církev.

40.  seminář  25.  října  2014 přiblížil  posluchačům  osobnost  a odkaz  jednoho
z Husových  předchůdců.  Člen  VERITAS  a pardubických  duchovní  CČSH  ThDr.  Jan
Rokyta prezentoval  své  bádání  o Myšlení  Matěje z Janova.  Pojednal  Janovův poměr
k Písmu, filozofii, rozumu a scholastice. Zmínil i jeho kritiku církevní tradice, kultu ostatků
a obrazů světců. Dozvěděli jsme se i o jeho postoji k heretikům, který byl na jeho dobu
velmi ojedinělý.

Rokytův kolega z Katedry filozofie pardubické univerzity, PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.,
se  28.  března  2015 při  41.  semináři  věnoval  jiné  velké  postavě  českých  i světových
církevních dějin. Byl jím J. A. Komenský, jako myslitel výchovy, náboženství a politiky.
Připomněl,  že  Komenský  navrhoval  reformovat  společnost  komplementárně  ve  všech
těchto oblastech. Nejvíce při tom využil Komenského spis Obecná porada o nápravě věcí
lidských.

O půl  roku později  (42.  seminář  17.  října 2015)  zopakoval  člen výboru VERITAS
a nynější moderátor ThDr. Petr Melmuk, Th.D., svůj zásadní referát k otázce Jana Husa
v české reformaci, přednesený poprvé na Konferenci evropských protestantských muzeí
v Táboře v květnu 2015.  Nazval  jej  citátem z tvrzení jednoho z evangelíků,  kteří  se po
tolerančním patentu přihlašovali ke své víře v rámci tzv. slavnostních přihlášek: „To mě mí
rodičové  povídali,  že  (ta  víra)  od  mistra  Husa  pochází.“ Samozřejmě  zdůraznil,
zdůvodnil a především doložil nepřerušenou linii české reformace od Husa až do moderní
doby. (Br. Melmuk je farářem ČCE v Telči a působí i na Katedře biblistiky a judaistiky HTF
UK v Praze.)

Výroční  Husův  rok  2015  jsme  symbolicky  a tematicky  uzavřeli  až  na  jaře  roku
následujícího referátem člena VERITAS a zakladatele, administrátora a autora podstatné
části textů na webu husitstvi.cz  Jiřího Motyčky. Tento badatel, který se více než 30 let
poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci,  při  43. semináři  19. března 2016
shrnul otázku Husovy kauzy s důrazem na její právní aspekty podle kanonického práva.

Ke  klíčovému  momentu  moderních  církevních  dějin  jsme  se  vrátili  s emeritním
pardubickým českobratrským farářem ThDr. Jiřím Doležalem 15. října 2016, který při 44.
semináři  vzpomenul  2.  vatikánský  koncil (1962–1965).  Tento  zatím  poslední
římskokatolický církevní sněm byl přelomovým zejména pro výrazné změny, kterými se
díky němu největší křesťanská církev přizpůsobila modernímu světu (tzv. aggiornamento),
ekumenicky se otevřela k ostatním proudům křesťanství a reformovala svou eklesiologii (tj.
pojetí sebe sama).

Dlouholetá moderátorka (předsedkyně) VERITAS, historička, archivářka a etnografka
doc.  PhDr. Eva  Melmuková,  přinesla  na  letošní  jarní  (45.)  seminář  18.  března 2017
reflexi  Proměny  civilizací  kolem  Středozemního  moře  a v Evropě.  V prostoru
obklopujícím Středozemní moře se v průběhu šesti tisíciletí vystřídaly čtyři odlišné a přece
na sebe navazující civilizace a kultury. V 21. století se jasně rýsuje další přelom, jehož
výsledkem se zajisté stane logicky odlišná, ale přece navazující pátá civilizace a kultura.
Pohled do zákonitostí vývoje v minulosti může zbystřit  i pohled ze současnosti směrem
k budoucnosti.
Audiozáznam  přednášek  ze  všech  seminářů  nabízíme  všem  zájemcům  k objednání
a pozornému  domácímu  poslechu.  (Zájemci  o nahrávky  mohou  využít  objednávkový
formulář, který je vloženou přílohou tohoto Informačního bulletinu.)



Konference evropských protestantských muzeí

Noyon 2014, Tábor 2015 a   Châtillon-Coligny   2016
27. konference protestantských muzeí – 23. evropské setkání se konalo v roce 2014

v Noyonu (Francie).  V rámci  evropských setkání  se konference protestantských muzeí
konala v Noyonu již podruhé (poprvé 2002). Noyon je rodištěm Jana Kalvína, a proto se
účastníci  vydali  také  po  stopách  tohoto  reformátora  nejen  městem  ale  i  do muzea.
Přednášky  i ateliéry  se  týkaly  vzdělavatelné  práce  muzeí  i přijatelné  a srozumitelné
interpretace. Poznávací výjezd konference směřoval k severu – do středověkého města
Laonu  s mohutnou  katedrálou  a také  do  nedávno zřízeného  muzea  v bývalém  templu
v Lemé.  Závěrečné,  nedělní  bohoslužby  se  konaly  v kapitulní  síni  komplexu  katedrály
v Noyonu. Naším jediným zástupcem na této konferenci byl Richard Vlasák.

V jubilejním  roce  600.  výročí  od  Husovy  mučednické  smrti,  na  přelomu  dubna
a května  2015 uspořádala  VERITAS  historicky  podruhé  Konferenci  evropských
protestantských  muzeí  v naší  vlasti.  Bylo  to  po  28.  v řadě,  po  24.  když  počítáme jen
setkání,  kam  byli  zváni  i mimofrancouzští  zástupci  protestantských  muzeí.  Pořádání
mezinárodní vědecké konference se neobešlo bez nesnází a bylo nejnáročnějším počinem
za kterým VERITAS stála v posledních letech. Konference byla pořádána ve spolupráci
s francouzskými partnery a městem Tábor, které se také podílelo na části nákladů a kde
se konference také konala. Tématem byl  Jan Hus v rozhovoru s evropskou reformací
16.  století.  Exkurzní  program byl  pestrý:  kromě prohlídky  města  a Husitského  muzea
v Táboře do něj byla zařazena návštěva Kozího hrádku, místa, kam se Hus uchýlil  po
odchodu z Prahy a kde také kazatelsky působil. Následující den se uskutečnil zájezd na
hrad  a zámek v Jindřichově  Hradci  a v neděli  na  společné  vícejazyčné  bohoslužby do
sboru  ČCE  v Soběslavi.  Z konference  byl  připraven  multimediální  sborník  v české,
německé a francouzské verzi, který obsahuje texty všech přednášek a příspěvků a také
obsáhlou  závěrečnou  zprávu  a fotodokumentaci.  Zájemci  si  jej  buď  mohou  stáhnout
z webových stránek VERITAS, nebo si na adrese VERITAS objednat sborník v původní
podobě DVD.

V loňském roce 2016 se na 29. konferenci, tedy na 25. evropské setkání muzejních
pracovníků různých památníků protestantských směrů křesťanství do  Châtillon-Coligny
(Francie)  vypravili z ČR  Eva Melmuková, Žofie Vobrová a manželé Melmukovi. V oblasti
povodí  řeky  Loiry,  proslulé  svými  fotogenickými  zámky,  se  konference  konala  v místě
z něhož pocházel  Gaspard de Coligny, vůdce kalvinistů a nejznámější  oběť úkladného
vraždění kalvinistů římskými katolíky při Bartolomějské noci v srpnu 1572.

Valné hromady historické společnosti VERITAS

Volební valná hromada v     Praze 24/5/2014
Valnou  hromadu  zahájila  ses.  moderátorka  Eva  Melmuková  vzpomínkou  na

v mezidobí od poslední schůze zesnulé členy VERITAS. Po ustanovení zapisovatelky a
skrutátorů bylo přikročeno k volbě sedmi členů výboru VERITAS pro funkční období 2014–
2016.  Zvoleni  byli  (v  abecedním  pořadí):  M.  Bartušková,  L.  Dlouhý,  P.  Melmuk,  E.
Melmuková, V. Pešková, M. Soukup mladší a Ž. Vobrová. Jako jejich náhradníci byli z vůle
valné hromady pověřeni D. Freitinger, O. Macek a Z. Zacpal.

Přečtena a schválena byla zpráva o činnosti za uplynulé období a účetní a revizní
zprávy za rok 2013. Valná hromada také projednala rozpočet hospodaření pro rok 2014.
Revizory pro kontrolu účetnictví pro roky 2014 a 2015 byli I. Herynk a J. Kafková. Dále
valná hromada jmenovala vedoucí místních odborů v Pardubicích a v Telči a Velké Lhotě a
ustanovila správce naučné stezky. Na návrh výboru valná hromada všemi hlasy zrušila
Místní odbor VERITAS na západním a středním Slovensku.  Přijat  byl  rovněž návrh na
zvýšení členských příspěvků od 1/1/2015 na 350 Kč/160 Kč (výdělečně činní/nevýdělečně
činní).



Rozhovor  se  jako  obvykle  stočil  k tradičnímu  tématu:  obnova  tzv.  mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí, popř. i dalších kontroverzních pomníků. Po přestávce
na občerstvení měla následovat zpráva o proběhlé konferenci evropských protestantských
muzeí  v Noyonu  br.  R.  Vlasáka.  Ta  ale,  žel,  nedošla.  Sestry  Melmuková  a  Vobrová
přednesly  v pozvánce  avizované  referáty:  Pietní  shromáždění  k výročí  21/6
v historickém přehledu a Postoj VERITAS k tzv. mariánskému sloupu v historickém
přehledu.  (První  z nich  je  již  v současné  době  přístupný  i  na  webových  stránkách
VERITAS.)

Valná hromada 16/5/2015 v     Praze Smíchově
Úvodem valné hromady byli jako obvykle připomenuti nedávno zemřelí členové. Po

společném zpěvu duchovní písně byla valná hromada ustavena, schválen její program a
zvoleni zapisovatel a skrutátoři. Hlavním bodem programu bylo tento rok  projednání a
schválení novely stanov VERITAS, aby respektovaly nový občanský zákoník. Návrh
výboru byl promítnut na stěnu a po jednotlivých bodech podrobně rozebrán. Přitom byly
zaznamenávány  drobné  úpravy  podle  pozměňovacích  návrhů  z pléna.  Text  stanov
s těmito úpravami byl následně schválen dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Byl
odeslán  Krajskému  soudu  v Brně,  který  se  stal  pro  VERITAS  místně  příslušným
rejstříkovým soudem.

Dále  se  projednávala  zpráva  br.  jednatele  o  činnosti  a  účetní  a  revizní  zprávy
vztahující se k účetnímu období roku 2014. Všechny byly vzaty s povděkem na vědomí.
Br. pokladník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015, který valná hromada
rovněž odhlasovala.

Po přestávce na občerstvení ses. moderátorka přednesla nejprve vlastní vzpomínky
na zesnulé  členy VERITAS:  Ing. Garajovou,  Mgr. Molnára  a  M.  Rychetskou.  Dále  pak
informovala  přítomné  o průběhu  konference  evropských  protestantských  muzeí,
která se konala pod hlavičkou VERITAS v Táboře, i o novinovém článku na internetu,
který  nechal  uveřejnit  člen  VERITAS  Richard  Vlasák.  Článek  popisoval  jeho
organizátorskou  činnosti  při  konferenci,  kterou  však  ve  skutečnosti  převzal  vzhledem
k ohrožení  uskutečnění  konference  výbor  VERITAS.  Závěrečnou  zprávu  o  konferenci,
koncipovanou ses. moderátorkou, valná hromada jednomyslně autorizovala jako oficiální.
Následovala ještě projekce fotografií z konference v Táboře (fotografie od R. Davida).

Br.  Melmuk  přečetl  dopis  radního  pražského  magistrátu  Jana  Wolfa  z 6/1/2015,
reagující  na petici  proti  tzv.  mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí.  (Plán na
obnovu sloupu stále v platnosti.)  Pak byl  koncipován a schválen i  text  odpovědi  valné
hromady panu Wolfovi.

V závěrečné diskuzi  apeloval  br.  Dus na VERITAS, aby pokračovala v protestech
proti  mariánskému  sloupu  a  nový  člen  VERITAS  br.  Santarius  informoval  přítomné
o budování ústředí Slezské diakonie v Těšíně. Ve středisku bude diakonické a vzdělávací
centrum,  informační  centrum,  knihovna  a  studovna  a  muzeum.  Otevření  proběhlo
11/10/2015.

Volební valná hromada 14/5/2016 v     Praze Smíchově
Podle loni schválených stanov byla valná hromada svolána na 9.30 hodin, protože se

ale nesešel potřebný počet členů, přikročili  jsme o půl hodinu později  k náhradní valné
hromadě, která byla usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Moderátorka ses.
doc. Melmuková úvodem připomněla v minulém období zesnulé členy, mezi nimi svého
manžela  ThDr.  Jiřího  Melmuka,  s nímž  před  lety  VERITAS  zakládala  a ses.  Ing. Lydii
Junkovou.

Valná  hromada nejprve  zvolila  dva  skrutátory  a přistoupila  k volbě  pětičlenného
výboru s mandátem do roku 2020. Všichni zvolení (stejně jako členové Kontrolní komise)
souhlasili  se zveřejněním jejich jmen a dalších osobních údajů ve spolkovém rejstříku.
Zvoleni  byli  jednomyslně  M.  Bartušková,  L.  Dlouhý,  P.  Melmuk,  M.  Soukup  ml.  a Ž.



Vobrová. Volby náhradníků výboru (V. Pešková, Z. Zacpal) i povinně trojčlenné Kontrolní
komise (I.  Herynk,  J.  Kafková,  V.  Sodomková)  proběhly hladce.  Poslední  volbou bylo
přiznání  čestného  členství ve  výboru  dosavadní  moderátorce  ses.  Melmukové.  Na
čtyřleté období byli opět jmenováni: L. Dlouhý vedoucím Místního odboru v Pardubicích,
R. Davida vedoucím MO v Telči a Velké Lhotě a Z. Kulíka správcem naučné stezky.

Dnešními  volbami  skončilo  přechodné  období  a valná  hromada  se  rozhodla
dvoutřetinovou většinou nyní  už nadbytečná přechodná ustanovení  ze stanov vypustit.
V mezičase mezi volbami došlo na všechny zprávy: o činnosti, účetní zprávu za rok 2015
a revizní zprávu za stejné období. Všechny byly schváleny, včetně navrženého rozpočtu
na  rok  2016.  Valná  hromada  zároveň  vyslovila  poděkování  a ocenění  všem,  kdo  se
podíleli na organizaci konference v Telči 2015 a na dokončení sborníku.

V druhé části schůze byli přítomní informováni (včetně promítnutých snímků) o cestě
do  Châtillon-Coligny  a ses.  Melmuková,  která  dnem  konání  hromady  opustila  funkci
moderátorky,  přednesla  osobní  poselství  k situaci  v církvi,  které  nazvala  Strážci
pokladu (poslání  historické  společnosti  VERITAS dnes  a zítra).  V rozhovoru  na  závěr
jsme byli ještě ses. Vobrovou informováni o snaze zřídit evangelické muzeum v bývalé
toleranční modlitebně v Truhlářské ulici v Praze. Návrhem se zabýval i synod ČCE.

Pozvánky na nejbližší akce

 Akce pořádané společností VERITAS:
4/6/2017 Vyprávění velkolhotecké lípy (80 let ji  nevídáme) - přednáška doc.

PhDr. Evy Melmukové při vernisáži stejnojmenné výstavy v budově
bývalé márnice ve Velké Lhotě u Dačic (pořádá Spolek přátel Muzea
České reformace ve spolupráci s VERITAS)

4–11/7/2017 Pracovní  soustředění  VERITAS (Telč;  týdenní  pobyt  s  brigádní
náplní: inventarizace knihovny, archivu, úklidové a údržbářské práce.
Přihlášky: na adresu veritas@evangnet.cz).

6/7/2017 9:30 Připomínka mučednické smrti  mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u
Dačic (tzv. horní kostel) – program má název:  Z čeho zpívali naši
předkové (Staré kancionály a zpěvníky). Akce je spojena s vernisáží
výstavy kancionálů v kostele (pořádáno ve spolupráci se Spolkem
přátel Muzea české reformace).

21/10/2017 10:00 46.  seminář  pro  učitele  a  zájemce  o  dějepis,  český  jazyk  a
společenské vědy (ČCE Pardubice, Sladkovského 638)

 Spolek Exulant   (http://exulant.evangnet.cz)   nás zve na:
27/8/2017 Setkání reemigrantů v     Trpístech u Stříbra
7–8/10/2017 Konference a valná hromada Exulantu v Šumperku

 Další pozvánky:
21/6/2017 Vzpomínkové shromáždění na Staroměstském náměstí (u příležitosti

396.  výročí  popravy 27 představitelů  českého  stavovského  odboje
roku 1621.)

1/7/2017 Noční  setkání  na Kalichu (Besedice u Železného Brodu – pořádá
Ochranovský seniorát ČCE)

2/7/2017 Husův den na Kalichu u Železného Brodu k poctě mučednické smrti
M. Jana Husa v Kostnici  roku 1415 (pořádá Ochranovský seniorát
ČCE)

2/7/2017 Tradiční  setkání  na  Růžovém  paloučku  u  Litomyšle
(http://www.ruzovypaloucek.wz.cz/)


