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Semináře pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy
v Pardubicích
52. Seminář na podzim 2021 – Výchova a vzdělávání protestantské šlechty
v 16. a raném 17. století (M. Holý)
V sobotu 23. října 2021 přijal pozvání na pardubický seminář VERITAS opravdu vzácný host:
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Věnoval se
tématu, které ho provází od jeho studií – edukaci příslušníků české nobility v raném novověku. Po
důkladné přednášce doprovázené prezentací se dostalo se i na otázky přítomných. Fotografie, za
něž vděčíme Mgr. Martinu Fajmonovi, zachycují i fakt, že všichni kromě přednášejícího museli mít
v průběhu semináře povinně nasazené respirátory jako ochranu proti třetí vlně koronaviru.

53. Seminář na jaře 2022 – Jiří z Poděbrad a jeho mírová iniciativa (J. Motyčka)
Jarní seminář, konaný 26. března 2022 už probíhal bez omezení a protipandemických
opatření. Vzhledem k letošnímu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (nastane od
července do prosince) jsme jako téma upřednostnili důležitý kontext evropské mírové snahy, která
už v 15. století vzklíčila právě u nás, to je v zemi, v níž byla tehdy většinově přítomná česká
reformace. Odvážný a opravdu velmi propracovaný projekt krále „dvojího lidu“ Jiřího z Poděbrad,
prakticky jediného demokraticky zvoleného českého panovníka v dějinách, nám spolu s Jiříkovým
životopisem připomněl člen Kontrolní komise VERITAS a králův jmenovec Jiří Motyčka.
J. Motyčka je zakladatelem, autorem podstatné části textů, administrátorem a moderátorem webu
„husitstvi.cz“. Více než 30 let se poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci.
Samozřejmě jsme pod jeho vedením nalezli mnohé konkrétní souvislosti a podobnosti s dnešní
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strukturou a fungováním Evropské unie nebo Organizace spojených národů. Dokumentární
fotografie pořídili Pavel Capoušek a Žofie Vobrová.

Jubilea a jubilejní sborník emeritní moderátorky VERITAS
Rok Léta Páně 2022 je pro VERITAS a její členy výrazně rokem jubilejním. Právě před třiceti
lety – v prosinci 1991 – byla VERITAS po uvolnění politických poměrů a návratu nezávislého
spolčovacího práva do ústavy založena. Přesněji vznikla a byla na Ministerstvu vnitra ČR poprvé
zaregistrována její krátkodobá předchůdkyně jako občanské sdružení. Oficiální vznik současného
zapsaného spolku: VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace,
z. s., se datuje vzetím stanov na vědomí ministerstvem k datu 18. května 1992. Zapsaný spolek je
nová právní forma občanského sdružení, z něhož byl podle nového Občanského zákoníku
v posledních 10 letech transformován. Výročí se budeme více věnovat na valné hromadě
VERITAS 14. května 2022 v Praze Smíchově.
Na jarním semináři v Pardubicích v březnu 2022 jsme si ale připomněli a společně oslavili
ještě i další osobní výročí, připadající na tento rok. Sestra doc. PhDr. Eva Melmuková, čestná
členka výboru, zakládající členka a emeritní moderátorka VERITAS oslavila kulaté životní jubileum
(s třikrát vyšší hodnotou, než v případě VERITAS). Předali jsme jí reprezentativní historickou
publikaci o dějinách Evangelické církve AV na Slovensku a popřáli jí ještě mnoho zdraví, životního
elánu i tvůrčí aktivity, kterou věkem neztrácí. A VERITAS připravila k tomuto jejímu výročí a se
zpožděním i tomu před deseti lety jubilejní sborník jako svůj malý tisk (více o něm níže). Děkujeme
také za pohoštění, které společně s dalšími oslavenci připravila, také jsme rádi ochutnali velmi
originálně pojatý narozeninový dort, o nějž se podělila.
Nebyla ale jedinou oslavenkyní toho dne. Společně s ní (a stejné jubileum) oslavila také další
čestná členka výboru, překladatelka historických studií z francouzštiny a dlouholetá organizátorka
pardubických seminářů Ing. Libuše Havlíčková, CSc. A ke dvěma dámám se rád přidal náš jediný
člen s bydlištěm na Slovensku (původem ale opravdový Čechoslovák) Mgr. Martin Fajmon, člen
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Kontrolní komise VERITAS, když s námi po ročním odkladu kvůli pandemii covidu oslavil svou
čtyřicítku. I tito dva jubilující byli obdarováni a vyslechli mnohá blahopřání od všech přítomných do
dalších let.
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Objekt bývalé modlitebny v pražské Truhlářské ulici
Otevřená Truhlářská 8
Mgr. Marta Procházková (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
Brno)
Šňůru deseti každoročních Židenických autobusových jednodenních zájezdů po tolerančních
modlitebnách, iniciovaných na počátku Janou Slámovou a Markem Fajmanem, přerušila roku
2020 pandemie. Letos jsme navázali ve skromnějším měřítku v menším počtu a levněji
i „ekologičtěji“ vlakem. Vyjeli jsme do Prahy,
prohlédnout si od září po opravě otevřený dům
volnočasového střediska v Truhlářské ulici 8.
Sál, který 80 let sloužil evangelíkům z Prahy
a okolí, Čechům i Němcům, AV i HV, jako první
pražská toleranční modlitebna, je nádherně
zrestaurovaný. Malovaná iluzivní architektura
je plošně dochována a odkryta i v místnosti
bytu faráře. Po historickém výkladu jsme
společně mohutnými hlasy zazpívali píseň
„Chrám Páně se nám otvírá, po mnoho let zase
víra objímá Spasitele. Co jsme musili skrývati,
to můžeme již zpívati a vyznávati směle…“,
jejíž slova napsal první zdejší kazatel Matěj
Markovic z Uher na známý reformační nápěv
„Jak jasně svítíš, hvězdo má“, a která se zpívala při otevření modlitebny dne 9. 5. 1784. Odměnou
nám byl nález dlouho hledaných, roku 1789 zmiňovaných českých biblických veršů. Zachovány
jsou torzálně pod stropem nad okny. Přečetla jsem slovo „srdce“, paní profesorka Jana Nechutová
objevila slovo „král“. Třeba se časem podaří rozluštit více. Velice ochotný vedoucí střediska SVČ
Jednička pan Kamil Januškovec se nám i přes své vytížení celé dopoledne věnoval, provedl nás
po středověkých klenutých sklepech, kavárně v přízemí s posezením na dvorku i po půdě
s barokním krovem, na kterém již vlají malované výtvory dětí.
Komise SR Truhlářská, která opravu domu od roku 2016 pečlivě sleduje, v současné době
apeluje za osazení pamětní desky na fasádu. Nepodařilo se realizovat původní ideu a otevřít zde
evangelické muzeum, objekt patřící městu Praze alespoň slouží vzdělávání a setkávání všech
generací. Jana Slámová kdysi navrhovala název „Dům tolerance“. Držme palce, ať se to daří.
Otištěno: PROCHÁZKOVÁ, Marta. Otevřená Truhlářská 8. SETKÁVÁNÍ. Brněnský evangelický měsíčník, č. 9, XXIII,
2021, s. 8–9.

Truhlářská 8 jako Středisko volného času
Žofie Vobrová
V září minulého se v nové restaurovaném domě v Truhlářské ulici č. 8 konaly tři dny
otevřených dveří a někteří jste se tam byli i podívat. Od roku 2014 byly byl tento objekt ve středu
pozornosti i řady nejen pražských členů ČCE. Jednalo se o významný bod v historii pražské
protestantské komunity nově uznané po vydání tolerančního patentu v roce 1781. Dům koupili
evangelíci v roce 1784, upravili jej jako své středisko a taneční sál v 1. patře přeměnili na
modlitebnu. V poměrné krátkém sledu se z Truhlářské vyčlenily nové sbory, německý v Jirchářích,
reformovaný u Klimenta a zbytek sboru se nakonec přestěhoval k Salvátoru. Tento dům už je ale
mnoho let ve vlastnictví pražské obce a městská část Praha 1 jej nyní chtěla nově zařídit jako
komunitní centrum, původně jako Dům dětí a mládeže. Ke dni otevřených dveří už byla náplň
upřesněna, načrtnuta skladba a obsah zájmových kroužků, konečný název je Středisko volného
času Jednička.
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Naše původní představa o muzeu se nenaplnila, na domě však je stručná informační deska
o existenci modlitebny, nádherně zrestaurovaný modlitební sál s obnovenou výmalbou však čeká
se svým oslovením široké veřejnosti. Díky dobré komunikaci mezi restaurátory a členy Komise
Truhlářská dostal sál původní – nerozdělenou dispozici. Letáčky o historii tohoto památného domu
i evangelického sboru, nabízeli při dnech otevřených dveří právě členové Komise.
Památkářka Mgr. Marta Procházková, z jejíž iniciativy se skupina kolem Truhlářské vytvořila,
dala příklad, jak povědomí o tomto domě dále šířit. Ještě v září minulého roku zorganizovala –
mimo oficiální program, jen po domluvě s vedoucím SVČ – exkurzi brněnského židenického sboru
ČCE do celého objektu. Důležitý ale bude napříště opravdový zájem nás evangelíků o tuto část
naší historie.
Komise při ČCE pro Truhlářskou byla v lednu zrušena, péčí o využití v ČCE byl pověřen
Povšechný sbor a Pražský seniorát.
Upraveno autorkou podle: VOBROVÁ, Žofie. Truhlářská 8 jako středisko volného času. Alfa a Omega [sborový
časopis FS ČCE v Praze na Smíchově], č. 101, březen 2022, s. 26–27.

Na fotografiích jsou ukázky výmalby bohoslužebného sálu – pod stropem možná rozeznáte
i zbytky slov biblického textu. Virtuální prohlídka objektu: https://my.matterport.com/show/?
m=WDhj1MikLC7

Konference muzeí a historických spolků české reformace v ČR
VERITAS v roce 30. výročí zahájení konání každoročních Konferencí evropských
protestantských muzeí (1992) iniciovala setkání muzeí a historických spolků české reformace
z tuzemska. Šlo o videokonferenci (jednou z mála přínosných novinek/nutností doby covidové
pandemie bylo i zjištění, že i přes technické těžkosti nebo vyšší věk zvládneme online spojení více
účastníků se zvukem i obrazem), vzhledem ke geografické vzdálenosti účastníků i jejich časovým
možnostem. Videokonference se konala navečer 9. března 2022 na platformě Google Meet. Mimo
VERITAS (jejíž jednatel setkání i moderoval) do ní přijalo pozvání dalších pět subjektů. Až na
7

jednu prozatím soukromou osobu šlo o zástupce zapsaných spolků příbuzného historického
zaměření. Během hodiny a půl moderovaného rozhovoru každý subjekt představil sebe a svou
činnost, pozval ostatní na připravované akce a v diskuzi na závěr se probírala společná témata –
například situace kolem objektu v Truhlářské ulici v Praze, možnosti užší spolupráce (některé
spolky mezi sebou mají uzavřené dohody či memoranda o spolupráci) v konkrétních oblastech
a také vytipování dalších subjektů, které pozveme na další podobné poradní setkání v listopadu
2022. V Závěru byl schválen návrh na trvalou obecnou spolupráci na tomto půdoryse (tj. prozatím
dvě videokonference ročně) a název platformy: Konference muzeí a historických spolků české
reformace v České republice.
Spolky, které aktuálně tvoří Konferenci:


Historická společnost HEREDITAS, z. s., spolek pro aktualizaci dědictví slezského
protestantismu (Český Těšín) https://hereditas-zs.cz/



MORAVIAN, historicko-vlastivědná společnost, z. s. (Suchdol nad Odrou)
https://moravian.cz



EXULANT, zapsaný spolek (Praha, Husův dům, Jungmannova 9)
https://exulant.evangnet.cz



Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic, z. s.
http://velka-lhota.dacicko.cz/spolek/index.html



Moravští bratři, z. s. (Praha/Velká Bíteš) https://www.moravstibratri.cz/



Domek na sboru Kunvald (který provozuje ČCE) https://domeknasboru.e-cirkev.cz/

 VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s. (Telč)
https://veritas.evangnet.cz

Další užitečné informace pro členy VERITAS

O čem mj. jednal výbor VERITAS na svých schůzích 23/10/2021, 8/1
a 26/3/2022


Na přelomu let 2021 a 2022 se konečně podařilo zapsat do spolkového rejstříku stávající
členy Kontrolní komise i nové členy výboru. Administrativní problém nastal ještě na jaře
kolem zápisu funkcí moderátora a jednatele. Vyšší soudní úředník Krajského soudu v Brně
je velmi nesmlouvavý, ale naším zvýšeným úsilím se podařilo i toto dotáhnout do stavu, kdy
rejstříkový záznam zcela odpovídá aktuální skutečnosti. Do sbírky listin byly včleněny
i novelizované stanovy, které soud bez výhrad akceptoval. V budoucnu jsme tedy dle
stanov schopni uspořádat online nejen valnou hromadu včetně tajných voleb, nýbrž
i výborovou schůzi. A přípustná je i kombinovaná forma (někdo bude přítomen prezenčně
a jiný stejně plnohodnotně online).



Komplikace s rejstříkem spojené – včetně opakované porady s advokátkou – nás dohnaly
k návrhu na změnu sídla VERITAS tak, aby bylo v obvodu jiného rejstříkového soudu. To
bude projednávat valná hromada 2022. Dalším krokem je zřízení datové schránky pro
VERITAS, která by měla poněkud zlevnit komunikaci se soudy i státní správou a také
zjednodušit oběh dokumentů od úřadů ve výboru. Ostatně stát ji stejně všem právnickým
osobám od 1/1/2023 zřídí povinně.



Na počátku roku 2022 provedl výbor kontrolu platební morálky členských příspěvků členů
VERITAS za poslední tři roky alespoň v minimální výši. Některé soustavné neplatiče
upozornil a vyzval k doplacení alespoň za rok 2021. Mnozí z oslovených svoji základní
členskou povinnost splnili a doplatili třeba i za každý rok, kdy neměli zaplaceno. Díky tomu
se na členských příspěvcích sešlo poměrně dost peněz a také na letošní rok už má
zaplaceno více než 50 % z nich.
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Web a YouTube kanál VERITAS na přelomu let 2021 a 2022


Na web přibyly fotky z podzimního semináře VERITAS v Pardubicích. (Některé z nich jsou
výše v příslušném článku Informačního bulletinu.)



V listopadu a prosinci přibyly anonce na dva nové příspěvky YouTube kanálu VERITAS.



Z Edice tolerančních přihlášek byly zpřístupněny první Dílčí archiválie z připravovaných
svazků: Chrudimsko.



Od prosince a března jsou ke stažení na stránkách dva malé tisky: Separát odborného
příspěvku Marka Fajmana o kazatelských stanicích a anglicko-český sborník z první českokorejské konference v roce 2018.



Rejstříkovým soudem akceptovaná novela stanov VERITAS byla česky i anglicky
aktualizována i na webu. V obou jazycích přibylo i Kalendárium výročí roku 2022.



Webmaster David Voříšek připravil prostředí redakčního systému na vložení popisků
expozice z Velké Lhoty i v němčině a francouzštině. Obě jazykové mutace budou
publikovány během roku 2022, stávající česká a anglická budou ještě doplněny o některé
nové obsahy a také o fotografie vitrín, aby o ně nebyl návštěvník stránek ochuzen.



V dubnu 2022 navštívilo web 750 návštěvníků, z toho cca 40 % byli lidé z tuzemska.



Na YouTube kanál jsme přidali v rámci „oslav“ 30. výročí VERITAS zatím dva vlogy. Prvním
byl videozáznam přednášky z pardubického semináře v roce 2010 s tématem Unionismus
a protireformace za tureckého ohrožení střední Evropy autora doc. Václava Huňáčka z FF
UK v Praze. V zastoupení za nemocného pana docenta, který nemohl přijet a na videu tedy
není, byla přečtena dr. Petrem Melmukem. Za 5 měsíců má 27 shlédnutí.



Druhým nedávným novým příspěvkem na YouTube kanále je první část memoárů
zakládající členky VERITAS a čestné členky jejího výboru, archivářky Miloslavy Rychetské,
které s ní natočila Jitka Drahokoupilová v roce 2007. Jde o audiozáznam a tím pádem
vlastně o podcast. V posledních 4 měsících si ho pustilo 24 uživatelů.



Oba starší vlogy mají už několik set shlédnutí: Význam Karla II. z Lichtenštejna pro dějiny
Moravy 244 a přednáška doc. Melmukové o české reformaci mezi artikuly a Bílou horou
128.

Publikace a malé tisky


Eva Melmuková-Šašecí – Dvojí jubileum 80 + 90, VERITAS 2022. Jubilejní sborník emeritní
moderátorky VERITAS obsahuje v první části statě spojené s jejími 80. narozeninami před
deseti lety. Jeho součástí je proslov O. Macka na mimořádné valné hromadě, kde byla
oslavenkyni předána medaile vděčnosti ČCE. Pak následuje text jubilantčiny konvokační
přednášky na ETF UK, který VERITAS dříve vydala i jako separát (malý tisk). Druhá
polovina obsahuje jubilantčiny stěžejní myšlenky a přednášky za uplynulých 10 let.
V závěru sborníku je kompletní bibliografie. VERITAS prodává sborník za 40 Kč.



FAJMAN, Marek. Modlitebny kazatelských stanic Českobratrské církve evangelické,
postavené ve 20. letech 20. století. Pokus o vymezení pojmu a vazba na obecný
architektonický vývoj. Telč: VERITAS, 2021, 12 s. Jde o separát autorova příspěvku do již
rozebraného sborníku Ex archivis ecclesiae, který v roce 2009 vydala ČCE. Separát stojí
15 Kč.
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BISTRANIN, Jan (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám
Daniela Nevečeřala – Nevala. Exulant 2021, 133 s. ISBN 978-80-905318-6-4. S radostí
oznamujeme, že kniha avizovaná v minulém čísle Informačním bulletinu byla na podzim
úspěšně vydána. Do sborníku svými vzpomínkami na br. Nevala přispěli mj. i Edita
Štěříková, Eva Melmuková, nebo Dagmar Čapková. Obsahuje i recenze na Nevalovy
odborné práce a několik autorských textů. Sborník je důležitým zdrojem informací o činnosti
poprvé znovu obnovené Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.–18. století,
kterou dr. Daniel Neval v letech 2004–2005 krátce vedl jako její sekretář. VERITAS
památník přijala do komisního prodeje a nabízí ho všem zájemcům za cenu 120 Kč.

Upozornění na zajímavý rozhlasový pořad o Velké Lhotě u Dačic
Rádio Proglas vysílalo 19/4/2022 ve 20.15 hodin v premiéře pořad z cyklu „Z regionálních
studií“ nazvaný Tajní evangelíci ve Velké Lhotě. Připravila ho redaktorka Anna Janošková.
V reportáži se stopáží 25 minut hovoří Milada Čermáková ze Spolku přátel Muzea české
reformace ve Velké Lhotě u Dačic a farářka Eva Melmuková o předtoleranční době a Muzeu české
reformace a Evangelickém tolerančním areálu. Zájemci si mohou pořad pustit ze záznamu na
adrese: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-04-19-20-15-00/
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Pozvánky na blížící se akce
 Akce pořádané společností VERITAS:
14/5/2022
9:30 Valná hromada VERITAS (Praha – Smíchov), hlavní poslechové téma: 30 let
společnosti VERITAS, 30 let Konferencí evropských protestantských muzeí
a 30 let Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě jako kulturní
památky
6/7/2022
9:30 Připomínka mučednické smrti mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic
(tzv. horní kostel), pořádáno ve spolupráci se Spolkem přátel Muzea české
reformace. Čtení Husových dopisů a připomínka osobností předtoleranční
doby z regionu
8–12/8/2022
Pracovní soustředění VERITAS (Velká Lhota u Dačic; týdenní pobyt
s brigádní náplní: inventarizace knihovny, archivu, úklidové a údržbářské
práce. Přihlášky: na adresu veritas@evangnet.cz).
16/9/2022
Mezinárodní konference v Dokumentačním středisku tolerančních
modliteben v Telči
22/10/2022 10:00 54. seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy
(ČCE Pardubice, Sladkovského 638), předběžné hlavní téma: Ženské
evangelické spolky (P. Dočekal)
listopad 2022
Konference muzeí a historických spolků české reformace v ČR (2. online
setkání)
 Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic (http://velkalhota.dacicko.cz/spolek/) nás zve na:
10/6/2022
18/6/2022

Noc kostelů ve Velké Lhotě
Odhalení pamětní desky pplk. gen. štábu Zdeňka Tvrze na jeho rodném
domě čp. 34 ve Velké Lhotě u Dačic

 Spolek Exulant (http://exulant.evangnet.cz) nás zve na:
25/6/2022
Konference a valná hromada Exulantu v Litoměřicích
5-6/7/2022
Zájezd Exulantu na severní Moravu a do Suchdola nad Odrou
24/8/2022
Tradiční setkání reemigrantů v Trpístech
 Hereditas – spolek pro aktualizaci odkazu slezského protestantismu
(https://hereditas-zs.cz) nás zve na:
24/9/2022

Konference HEREDITAS k 240. výročí tolerančního patentu v Bystřici (nad
Olší)

 Další pozvánky:
11–19/6/2022
Oslavy 300. výročí založení Ochranova (Herrnhutu):
https://www.300jahreherrnhut.de/veranstaltungen
21/6/2022 17:00 Vzpomínkové shromáždění na Staroměstském náměstí (u příležitosti
401. výročí popravy 27 představitelů českého stavovského odboje roku
1621.)
3/7/2022
9:30 Husův den v kostele ochranovského sboru ČCE v Železném Brodě
3/7/2022
14:00 Slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle (pořádá Spolek přátel Růžového
paloučku, https://www.ruzovypaloucek.cz/)
6/7/2022
15:00 Bohoslužby CČSH v Betlémské kapli v Praze v den výročí smrti M. Jana
Husa (pořádá Pražská diecéze CČSH)
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