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Informace Střediska české reformace

Zprávy ze sídla historické společnosti VERITAS v     Telči a v     Evangelickém tolerančním   
areálu ve Velké Lhotě u     Dačic v     roce 2021  

Vzápětí  po  ukončení  omezujících  opatření  vyvolaných covidovou  pandemií  proběhla
28/5/2021 Noc kostelů v Telči  (program: Toleranční modlitebny na Vysočině) i ve Velké Lhotě
u Dačic (program: Jak to bylo s Tolerančním patentem – rozhovor k připomínce 240. výročí).

6. července ve spolupráci VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace byl připomenut
list M. Jana Husa arcibiskupu Zbyňkovi z Házenburka z června roku 1408 a Husův odkaz v kraji
pod Hradiskem v osobě Josefa Přibyla st. ze Šachu. Téhož dne byla zahájena i zajímavá sezónní
výstava,  která  připomínala  kromě  samostatné  tematiky  tragického  výročí  poprav  na
Staroměstském náměstí v Praze (1621) i řadu dalších „jedničkových“ výročí, a to:

600 let

V roce 1421 vyhlásila prozatímní zemská vláda na Čáslavském sněmu Čtyři pražské artikuly
jako zemský zákon. V tehdejší Evropě představovaly artikuly ojedinělou široce sdílenou snahu
vrátit křesťanství ke kořenům a omezit neúměrně velkou moc, kterou si během staletí přisvojila
oficiální křesťanská církev na Západě. Otvíraly cestu k rovnoprávnějšímu postavení jednotlivých
lidí.

V souladu s dobovými možnostmi používá původní znění artikulů terminologii úzce spjatou
s náboženstvím. Vyjádřeno dnešním jazykem požadovaly v podstatě toto:

1. Svobodný přístup k informacím a diskuzi o nich.
2. Rovnost všech lidí ve společenství (tu symbolizoval kalich – přijímání
„pod obojí způsobou“).
3. Jakákoliv ideologie nesmí vytvářet mocenskou totalitní strukturu a její
představitelé nemají hromadit samoúčelně majetek.
4. Před zákonem jsou všichni lidé rovni. Výjimku nemá mít nikdo, ani
církev.

550 let

Jan Rokycana (1397–22/2/1471) – český reformační myslitel, kněz a politik, žák Jana Husa,
jeden z ideových vůdců husitské Prahy, spolupracovník Jiřího z Poděbrad.

Jiří z Poděbrad (23/4/1420–22/3/1471) – od roku 1452 do roku 1458 zemský správce, v roce
1458  byl  rozhodnutím  husitských  i katolických  stavů  zvolen  českým  králem.  Dařilo  se  mu
zlepšovat hospodářské poměry, programově vystupoval jako „král dvojího lidu“, tj. husitů i  katolíků,
což  zdaleka  nebylo  obvyklé.  Převratná  byla  také  jeho  snaha  vytvořit  spolek  křesťanských
evropských panovníků, kteří by případné spory řešili mírovou cestou.

470 let

Václav  Budovec  z Budova  (28/8/1551–21/8/1621)  –  českobratrský  šlechtic,  politik,
spisovatel,  významně  se  zasloužil  o vydání  Majestátu  Rudolfova  v roce  1609,  listiny,  která
zákonem  zaručovala  svobodu  vyznání  pro  všechny  obyvatele.  Patřil  k vůdčím  osobnostem
českých stavů. Byl popraven v roce 1621.

450 let

Jan  Blahoslav  (20/2/1523–24/11/1571)  –  český  gramatik,  muzikolog,  biskup  Jednoty
bratrské, přeložil  do češtiny Nový zákon, inicioval překlad celé bible z původních jazyků (Bible
kralická).

400 let

V Praze na Staroměstském náměstí  bylo  21/6/1621 popraveno 27 představitelů  českých
stavů.
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240 let

V roce  1781  vydal  Josef II.  Toleranční  patent,  poskytl  tak  dříve  tvrdě  pronásledovaným
tajným evangelíkům částečnou svobodu.

200 let

Karel  Havlíček Borovský (31/10/1821–29/7/1856)  – všeobecně známý novinář,  spisovatel
a politik, zakladatel moderní české žurnalistiky usilující peprnými epigramy i ostrou satirou oprostit
společnost  od  dogmat  a mýtů.  Nucený  pobyt  v Brixenu  mu  v jeho  případě  ani  vzdáleně
nepřipomínal příjemný oddech, jak se mnohdy domnívají současní návštěvníci malebného města.
Nemožnost věnovat se žurnalistice a podílet se na dění ve společnosti byly pro jeho činorodého
ducha zničující.

170 let

Alois Jirásek (23/8/1851–12/3/1930) – nejen známý spisovatel, ale též politik a excelentní
znalec  historie.  Jeho  díla  čerpají  ze  studia  pramenů,  vyznačují  se  historickou  objektivností
i realističností.

160 let

Tak zvaný protestantský patent vydaný roku 1861 císařem Františkem Josefem I. evangelíky
konečně zrovnoprávnil.  Mimo jiné potvrdil  zrušení omezení týkajících se stavby modliteben; ty
nadále směly mít podobu kostela s věžemi a zvony. Na základě toho ve Velké Lhotě u Dačic
vyrostl v roce 1873 nový kostel helvetské církve a v roce 1876 se přestavby do podoby kostela
dočkala  původní  luterská  modlitebna  postavená  roku  1783,  respektující  tehdy  nařízení  daná
tolerančním patentem (nesměla se podobat kostelu, nesměla mít věž ani zvony, vchod nesměl
směřovat na náves ani k hlavní cestě).

120 let

Milada Horáková (25/12/1901–27/6/1950) – politička, právnička. Pro účast v odboji vězněna
za  druhé  světové  války  v koncentračním  táboře;  v souvislosti  s komunistickými
protidemokratickými represemi v roce 1949 zatčena. V zinscenovaném procesu odsouzena k smrti
a v roce 1950 navzdory rozhořčeným protestům demokratické veřejnosti celého světa potupně
popravena oběšením.

Samostatně  byla  připomenuta  také  výročí  regionální,  mezi  nimi  i osobnost  vynikajícího
numizmatika doc. PhDr. Gustava Skalského, který se narodil 13/3/1891 ve Velké Lhotě jako syn
tehdejšího  tamního  faráře  Gustava  Adolfa  Skalského,  pozdějšího  prvního  děkana  Husovy
evangelické fakulty bohoslovecké v Praze.

V Den otevřených dveří památek (Dny evropského dědictví) 11. září byly v Telči připomenuty
některé osobnosti všech tří stavů českého stavovského povstání.

Ještě v roce 2020 dostal Spolek přátel Muzea české reformace grant na vydání knihy Živá
minulost kraje pod Hradiskem (informovali jsme v 19. čísle časopisu Hlas) a potom další grant na
zhotovení informačních tabulí o historii jednotlivých vesnic střediskové obce Volfířov. Tabule byly
umístěny vždy na zdi čekáren autobusových zastávek.

VERITAS v létě 2021 doplnila výstavku v čekárně autobusové zastávky v Šachu o podrobné
nejstarší dějiny obce; upravila i okolí budovy.

V Telči zahájilo v letních měsících činnost Dokumentační středisko tolerančních modliteben.
(Leták  je  vloženou  přílohou.) V září  byl  vytvořen  i leták  zvoucí  k návštěvě  Evangelického
tolerančního  areálu  ve  Velké  Lhotě  u Dačic  a to  ve  čtyřech  jazykových  verzích,  tj.  české,
německé, francouzské a anglické. Česky psaný leták je přílohou tohoto čísla Hlasu.
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V srpnu 2021 dva členové VERITAS a jejich děti při rodinném pobytu v Telči brigádnicky
obnovili  značení  Naučné stezky valdenské a české reformace v okolí  Velké Lhoty.  V minulých
letech  se  na  kvalitě  značení  negativně  podepsala  kombinace  sucha,  kůrovcové  kalamity  a
následného  selektivního  kácení  napadených  stromů,  na  nichž  jsme  značky  měli.  Musely  být
obnoveny nebo přemístěny téměř všechny značky.

Již několik let jsme usilovali o umístění
fotomontáže  siluety  kostelíka  sv. Ducha  na
místo  na  valdenské  cestě,  odkud  je  vidět
remízek,  v němž  se  zřícenina  této  stavby
nachází.  V srpnu  se  konečně  podařilo
vytvořenou fotomontáž osadit a může sloužit
turistům.

Vzhledem k tomu, že ani v roce 2021
nebylo  možno  uskutečnit  konferenci  evrop-
ských  protestantských  muzeí  v maďarské
Soproni, konala se alespoň videokonference
v pátek 30. dubna 2021. Účastníci doufají, že
se  dvakrát  odložená  konference  uskuteční
prezenčně v obvyklém termínu v roce 2022.

1/10/2021 vyhlásil náš partnerský Spolek přátel Muzea české reformace ve Veliké Lhotě u
Dačic  veřejnou sbírku  na generální  opravu věžních  hodin  na horním kostele  ve Velké  Lhotě.
Doporučujeme ji  vaší  pozornosti  a  jménem Spolku  děkujeme  předem za  poskytnuté  finanční
dary. (Podrobnosti na protější straně.) 
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Zprávy pro členy VERITAS

Valná hromada VERITAS 2021

Řádná valná  hromada se  v roce  2021  sešla  opět  v budově  FS ČCE v Praze  Smíchově
15/5/2021. Usnášeníschopná byla opět až valná hromada od 10 hodin, kdy bylo přítomno 11 členů
osobně a dalších 6 členů zmocnilo někoho z nich k jednání a hlasování prostřednictvím plných
mocí. Všichni přítomní se museli prokázat potvrzením o očkování na covid, o prodělání nemoci,
nebo  negativním  testu.  Několik  dalších  zájemců  bylo  propojeno  do  jednacího  sálu  přes
videokonferenci.  Hned  po  zahájení  nás  pozdravili  zástupci  partnerského  spolku  Hereditas
z Českého Těšína, připojení rovněž online.

Vyslechli jsme zprávu o činnosti v uplynulém období od předchozí valné schůze září 2020.
Přednesena byla i účetní zpráva za kalendářní rok 2020. Kontrolní komise se ale nemohla kvůli
covidovému lockdownu sejít a provést účetní revizi. Valná hromada se usnesla nechat revizorům
lhůtu do září a jejich zprávu schválit bez výhrad, pokud nebudou shledány závady. Jinak by v říjnu
musela být ještě mimořádná valná hromada kvůli řešení tohoto bodu. Naštěstí revize opět nenašla
žádné závady a přesně dle  usnesení  o tom byli  členové informováni  na webových stránkách
VERITAS. Mimořádná valná hromada tedy není nutná.

Po schválení  zpráv  i rozpočtu  na rok  2021 přítomní  přistoupili  k projednání  a schválení
novely stanov VERITAS. Změny stanov se týkaly: 1. kodifikace možnosti a způsobu tajných voleb
a hlasování  na  shromážděních  spolku  i na  dálku  online,  2. upřesnění  procedury  na  konci
volebního období orgánů a činovníků,  a 3. zastupování a jednání  jménem spolku vůči  soudům
a dalším institucím. [Protože v současné době (říjen 2021) stanovy v novelizované podobě stále
nepotvrdil náš rejstříkový Krajský soud v Brně, jejich nové znění bude přiloženo až k dalšímu číslu
Informačního bulletinu na jaře 2022.]
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Blok  zpráv  a informací  otevřela  zpráva  o náhradní  videokonferenci  za  v letošním  roce
neuskutečněnou Konferenci evropských protestantských muzeí. Br. Zacpal nabídl k podpisu petici
proti  navrácení  pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí  v Praze. Sděleny byly
i informace související s rekonstrukcí objektu bývalé toleranční modlitebny v pražské Truhlářské
ulici a také novinky ze Spolku přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě.

Hlavním  poslechovým  tématem  byly  Proměny  Staroměstského  náměstí  v minulém  roce
(novostavba kopie mariánského sloupu) a také letošní kulaté výročí staroměstské popravy v roce
1621. Referovali o nich ses. Melmuková a br. Melmuk. Ze zápisu vypsal Miroslav Soukup ml. 

W  ebové stránky VERITAS v   roce 2021  

V průběhu roku opět došlo ke zveřejnění mnoha nových materiálů. Byl to mj. i náš druhý
časopis Informační bulletin VERITAS a jeho překlenovací číslo 23 (2018-2021). Na počátku roku
přibylo nejen kalendarium nejvýznamnějších letošních výročí, ale posléze i jeho anglicky psaná
verze. Na webu jsme upozornili a doporučili ke shlédnutí dokudrama o Janu Amosi Komenském
„Jako letní  sníh“  z produkce Vistafilmu.  V rámci  výročí  staroměstské popravy jsme doporučili
pozornosti  nové  vydání  zprávy  Jana  Rosacia  Hořovského,  kterou  vydavatelé  převedli  do
moderního jazyka.

Komentovali jsme na stránkách i loňské výročí bitvy na Bílé hoře (audioúvahu evangelického
faráře  Jiřího  Tenglera  na  webu  ústředí  ČCE  a vhodnost  symboliky  „kříže  smíření“).
V samostatném článku jsme v úplnosti představili dosud vyšlé Pracovní listy Ekumenické komise
pro české církevní dějiny 17. století (společně ERC a ČBK) a poukázali na jejich neserióznost –
a to nejen zařazením komiksových „Oprázků z český historje“.

Samozřejmostí bylo publikování pozvánek na naše akce a akce partnerských spolků Exulant,
Moravian, Hereditas a samozřejmě především Spolku přátel Muzea české reformace ve Velké
Lhotě u Dačic.

Nejmohutnější  změnou bylo  v létě  zprovoznění  anglické  mutace webové verze  expozice
Česká reformace v evropském kontextu. Anglicky rozumící zájemce ani nemusí fyzicky navštívit
horní kostel ve Velké Lhotě u Dačic a dozví se podstatné textové i obrazové informace odkudkoliv,
kde se může přes internet na naše stránky připojit.

Zcela mimořádné bylo pojetí jarního (pardubického) semináře 2021. Ten jsme již nechtěli
dále odročovat a pokusně ho komponovali s využitím internetových médií. Již s pozvánkou jsme
na webu odkázali na související stať z našeho časopisu, přidali odkazy na materiály a ohlásili
termín, kdy se na YouTube kanále VERITAS v den konání semináře objeví předtočený záznam.
Ten  jsme  v době  okresního  lockdownu  natočili  také  na  dálku  po  internetu  a doplnili  ho
i promítnutím  historických  fotografií  a reprodukcí.  Poslední  částí  programu  byla  odpolední
videokonference, při níž probíhala k tématu semináře ještě diskuze. Můžeme se pochlubit, že obě
videa na našem kanále mají už přes 100 shlédnutí. To je minimálně třikrát víc, než kolik je rekord
v docházce na některý z více než 50 seminářů v Pardubicích.

Na stránkách zaznamenáváme každý měsíc až 400 návštěvníků (přičemž jen část z nich se
na web vrací, nebo prohlíží více než jednu stránku). V červenci a srpnu je zájem tradičně nižší (jen
asi 250), v červnu ale vystoupal až na 513 čtenářů. Snad to souviselo s výročím staroměstské
popravy. Tři  čtvrtiny přístupů v posledních 90 dnech byly z tuzemska, další  nejpočetnější  pak
z USA a Filipín. Dvě třetiny návštěvníků si VERITAS našlo ze stolního počítače, třetina na mobilu
a zbytek z tabletů. Nejžádanější částí webu jsou aktuality, dále text svatováclavské tradice od
KČDT, sekce Edice toleranční přihlášky a text deklarace Dominus Iesus s komentářem. (Údaje
nám poskytuje služba Google Analytics.) 

O   čem mj. jednal výbor VERITAS na schůzích 9/4, 15/5 a   3/7/2021  

 Na  jaře  se  výbor  rozhodl  vyzkoušet  funkčnost  i způsob  ovládání  služby
http://electionrunner.com, která nabízí možnost zorganizovat tajné hlasování na dálku. Pro
max.  20  hlasujících  je  takové  hlasování  dokonce  zdarma  (pro  21-100  stojí  služba
jednorázově  asi  400  Kč).  Každému  hlasujícímu  přišlo  do  emailové  schránky  unikátní
uživatelské  jméno  a heslo.  A do  předem  určené  lhůty  mohl  v interaktivním  formuláři
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vyznačit své volby. Většina pokynů i ovládacích prvků byla dokonce v češtině a bravurně si
s hlasováním poradily i dříve narozené členky výboru (jejichž vztah k počítačové technice
není nejvřelejší). Ověřili jsme si, že něco takového v případě potřeby zvládneme na online
konané  valné  hromadě administrovat,  kdyby  bylo  např.  nutné  zvolit  výbor  nebo  novou
Kontrolní komisi a nemohli bychom se sejít prezenčně. Výhodou je samozřejmě skutečné
utajení,  kdo jak hlasoval  (systém využívá  šifrované spojení),  dále  sumarizace výsledků
voleb  či  hlasování  ve  formě přehledných  grafů  a také  evidence,  kdo  ještě  nehlasoval.
Pokud by se schůze konala smíšenou formou (někdo prezenčně a jiní jen online), snadno
mohou přes ElectionRunner hlasovat i ti, kdo jsou osobně v místě konání. Proto jsme valné
hromadě  možnost  hlasování  na  dálku  navrhli  přidat  do  stanov,  kdyby  se  ještě  někdy
opakoval lockdown.

 Od dubna 2021 si od Farního sboru ČCE v Telči pronajímáme místnost bývalého obchodu
v přízemí sborového domu Beneše Optáta z Telče. Nájemné je hrazeno z účelového daru
od jednoho člena výboru. V srpnu bylo v této prostoře zřízeno Dokumentační středisko
tolerančních modliteben.

 Protože pokračování prací na přípravě Edice tolerančních přihlášek probíhá velmi pomalu
a zároveň zaznamenáváme velký zájem čtenářů  o regiony,  k nimž ještě  nemáme edici
vydanou, výbor rozhodl o tom, že mimo dokončené svazky na webových stránkách uvolní
k prohlížení i tzv.  Dílčí archiválie z připravované ETP nevydaných svazků. Půjde nejprve
o celokrajskou  agendu  a protokoly  slavnostních  přihlášek  z některých  panství
v Chrudimském kraji. Digitalizované prameny nebudou mít jednotnou úpravu a budou bez
rejstříků.

Brožíkův Hus přestěhován z   Chleb do Lysé nad Labem  

Ve vestibulu Základní školy Jana
Amose  Komenského  [v Lysé  nad
Labem]  byla  nedávno  instalována
kopie slavného obrazu Mistr  Jan Hus
před  koncilem  kostnickým.  Autorem
tohoto  obrazu  umístěného  na  Staro-
městské radnici v Praze je český malíř
Václav  Brožík.  Naši  kopii  zhotovil
v meziválečném období místní umělec
Václav  Hampl  z Bobnic.  Kopie  je
vyrobena z dřevěné dýhy a je částečně
intarzována  a částečně  malovaná.
Obraz  o monumentální  velikosti  260
krát 450 cm byl umístěn dlouhá léta v budově evangelické školy v obci Chleby. Po nedávném
odprodeji této budovy získal obraz Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem, který zajistil jeho
odbornou ochranu proti dřevokaznému hmyzu a také financoval nový rám. Při hledání vhodného
místa  pro  jeho novou instalaci  došlo  k dohodě s bývalou  ředitelkou této  základní  školy  paní
Novákovou i s její nástupkyní. Mám radost, že se tak podařilo zachránit toto umělecké dílo pro
další generace.

Mgr. Hynek Fajmon, zastupitel [města Lysé nad Labem] 
Převzato: FAJMON, Hynek. Kopie slavného obrazu v Lysé nad Labem. LISTY MĚSTA LYSÉ NAD
LABEM A OKOLÍ: periodický tisk územního samosprávného celku. 2021, (10), 8.
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Příloha

Esej Ondřeje Slačálka: Jazyk Jana Jessenia

Doporučujeme pozornosti členů VERITAS i dalších zájemců o českou reformaci
tuto  esej  z pera  publicisty  a  politologa  O.  Slačálka.  Objevila  se  24/6/2021
v rubrice  SALON deníku  Právo.  Její  digitální  verze  na portále  Novinky.cz  je
k dispozici na adrese pod tímto QR kódem:

Bibliografická citace eseje:
SLAČÁLEK, Ondřej. Jazyk Jana Jessenia. Novinky.cz [online]. 2021, 24. června
2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/esej-ondreje-
slacalka-jazyk-jana-jessenia-40363546 

Upozorňujeme  rovněž  na  v  eseji  zmiňovanou  knihu  Jan  Jesenský:  Proti  tyranům.  K vydání
připravila, přeložila a úvodní studií opatřila Kateřina Šolcová, vyšlo v Academii v Praze roku 2019.
Kniha  obsahuje  kromě  vlastního  historického  textu  (v latině  i  češtině)  také  životopis  Jana
Jesenského a rozbor dobového politického myšlení.

Bibliografická citace:
JESSENIUS, Jan, ŠOLCOVÁ, Kateřina, ed. Proti tyranům. Praha: Academia, 2019. Europa 
(Academia). ISBN 9788020029553.

Obsah tohoto čísla Hlasu

Informace Střediska české reformace

Zprávy ze sídla historické společnosti VERITAS v Telči a v Evangelickém tolerančním areálu ve
Velké Lhotě u Dačic v roce 2021........................................................................................................2
Zprávy pro členy VERITAS
Valná hromada VERITAS 2021..........................................................................................................5
Webové stránky VERITAS v roce 2021.............................................................................................6
O čem mj. jednal výbor VERITAS na schůzích 4/9, 15/5 a 3/7/2021.................................................6
Brožíkův Hus přestěhován z Chleb do Lysé nad Labem...................................................................7
Přílohy

Esej Ondřeje Slačálka: Jazyk Jana Jessenia (Právo 24/6/2021)...........pouze odkaz na web na s. 8

Leták Dokumentační středisko tolerančních modliteben v Telči...............................(vložená příloha)

Leták Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě u Dačic.....................................(vložená příloha)

Pro zjednodušení platby členských příspěvků lze použít QR kód. Prosím, doplňte před
odesláním  poukazovanou  částku,  svůj  osobní  variabilní  symbol  (neměnil  se)  a  do
poznámky rok za nějž příspěvky posíláte a vaše příjmení. Minimální výše příspěvků i
číslo účtu je níže v tiráži.

Vydala pro informaci svých členů:

VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.

kontaktní adresa: Členské příspěvky (roční minimální výše):
Kpt. Jaroše 1109/26 výdělečně činní 350 Kč/nevýdělečně činní, důchodci, studenti 160 Kč
289 22 LYSÁ NAD LABEM Prodejní cena Hlasu pro nečleny: 20 Kč
 (+420) 607 645 333 Tištěná verze Hlasu: ISSN 1802-1166
Email: veritas@evangnet.cz On-line verze Hlasu na Internetu: ISSN 1802-1174
Internet: http://veritas.evangnet.cz bankovní spojení: 2800136001/2010 © VERITAS 2021
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DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO

TOLERANČNÍCH MODLITEBEN

V DOMĚ BENEŠE OPTÁTA Z TELČE 
(na malém loubí, čp. 21)

zahájilo provoz 1.srpna 2021.

Zájemci mohou být seznámeni 
s významným prvkem 

převážně lidové architektury 

z konce 18. a 1.poloviny 19. století
 a mohou zhlédnout i zajímavosti 

z konferencí evropských protestantských muzeí

v posledních třiceti letech.

 Konzultace lze domluvit na tel.č.
723 312 019 nebo 603 945 754



DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO 
TOLERANČNÍCH MODLITEBEN V TELČI 

provozuje VERITAS, 
Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace z.s.

EVANGELICKÝ TOLERANČNÍ AREÁL 
VE VELKÉ LHOTĚ U DAČIC 

s vyznačenou informační cestou 
a s možností prohlídky i dvou výstav a volně přístupné sezonní výstavy 

je společným projektem 

Historické společnosti Veritas a
Spolku přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic.

Kontakt na Spolek přátel: 728 229 046 nebo 721 228 290 
 



ZVEME ZÁJEMCE VŠECH GENERACÍ
K NÁVŠTĚVĚ 

EVANGELICKÉHO 

TOLERANČNÍHO AREÁLU 

UNIKÁTNÍHO V ČESKÉ REPUBLICE 

VE VELKÉ LHOTĚ U DAČIC

VERITAS
historická společnost pro aktualizaci 
odkazu české reformace z.s.
https://veritas.evangnet.cz

Spolek přátel Muzea
české reformace
Velká Lhota u Dačic
FB: @spolekpratelmuzeaceskereformace

https://veritas.evangnet.cz/


Dva evangelické kostely a dvě fary v jedné malé obci.

Rozděleni a přece spojeni.

Zajímavá nejen regionální historie.



Stálé výstavy v „horním“ kostele:
Česká reformace v evropském kontextu (v přízemí)

Živá minulost kraje pod Hradiskem (na kruchtě)

Značená cesta areálem.

Turistická trasa: Cesta valdenské a české reformace.



Každoroční sezónní výstavy a jiné akce.

Na požádání možno domluvit prohloubený či 
interaktivní program.

Bližší informace :

Veritas: 

e-mail: melmuk@volny.cz

vobrova.ie@seznam.cz 

Spolek:

lenka.brychtova@email.cz 

emcermak@centrum.cz

mailto:emcermak@centrum.cz
mailto:lenka.brychtova@email.cz
mailto:vobrova.ie@seznam.cz
mailto:melmuk@volny.cz

