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P r o ž í v á m e 
ve l i ce  vý -
znamný rok 
2015. 30. května 
bylo slavnostně 
otevřeno Cent-
rum Mistra Jana 
Husa za účasti 
předsedy vlády 
a řady význam-
ných osobností 

politického, kulturního i du-
chovního světa. Troufám si řici, 
že všem se v Husinci zcela jistě 
líbilo.

 V předcházejících akcích i v 
samotných projevech zúčastně-
ných zazněla slova chvály i za-
myšlení  se nad osobností Mistra 
Jana Husa a nad významem Hu-
since, jeho rodiště. Se ctí jsme 
se zhostili spolupráce při do-
končování prací na památníku, 
přípravě města i účasti na slav-
nostním otevření. 

V samotném programu mě 
osobně nadchly děti ze základní 
školy, které krásně zazpívaly a 
zaslouženě sklidily velký po-  
tlesk.

Lentilky ve stejný den zase 
připravily pestrý program pro 
děti. Děkuji Vám!

Je mým přáním, aby závěr pří-
prav Husových oslav konaných 
ve dnech 3. až 6. července byl 
pro nás výzvou ukázat se jako 
občané, kteří si uvědomují svoje 
místo, svoji důležitost. Pořádek v 
okolí bydliště, spolupráce při ře-
šení organizačních i dopravních 
opatření, která nastanou, aktivní 
spoluzodpovědnost za příjemný 
a radostný průběh oslav – to 
bude naše vizitka.

Naše město opět navštíví čle-
nové vlády, představitelé krajů, 
starostové, významní hosté, 
vzácné osobnosti. Řada ro-
dáků přijede připomenout si své 
mládí, přijedou naši sousedé z 
okolních měst a obcí, naši přátelé 
a příbuzní. Na všechny zde čeká 
bohatý kulturní, společenský, 
sportovní, duchovní program. 
Buďme dobrými hostiteli, při-
pravme se a společně si užívejme 
všeho, co nám nadcházející dny 
nabídnou.

Srdečně Vás všechny zvu na 
Husovy oslavy 2015!

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Otevřeli jsme Centrum 
Mistra Jana Husa!
Milan Zíka, šéfredaktor
Ondřej Babka, kulturní komise
Jaroslav Maryška, kultur. komise

Bylo to s velkou slávou – tak, 
jak to má být. Chyběl snad jen 
oddíl Sokola v krojích nebo čest-
ná vojenská jednotka – něco, co 
by ještě víc podtrhlo důstojnost 
akce a přidalo jí národní ráz a 
provázanost s historií.

 Všechno klapalo téměř do 
puntíku. Slunce svítilo, opravený 
památník se blyštěl, hosté byli 
milí a vstřícní. Vystoupení sbo-
ru ZŠ se podařilo načasovat tak, 
aby ho slyšel i pan premiér. Bylo 
skvělé stát na pódiu a těšit se z 
vaší přítomností naplněné zah-

rady a panující atmosféry. 
V projevech zaznívala slova 

jako hrdost, krása, statečnost, 
vzor, národ, odvaha, náprava, 
uznání.  Slečna moderátorka 
byla milá a přirozená a evident-
ně se jí u nás líbilo – myslím, 
že totéž lze říct i o všech hos-
tech. Asi všechny nás překvapilo 
mládí a zároveň vyzrálost stu-
dentů kamenické školy z Hořic 
– tvůrců symbolických plastik, 
které daly zahradě Husova dom-
ku jinou tvář a energii. Smůlu 
měla jen druhá skupina řečníků, 
které o jejich vystoupení okradl 
prudký déšť (některé z při-
pravených projevů si přečtete 
dále). Naštěstí jste se vy, diváci, 

poté vrátili (za to jménem orga-
nizátorů moc děkujeme) a mohli 
jste sledovat skvělé vystoupení 
Cinku a Jazzíkaspolu. Jim před-
cházející Česká píseň, Radostné 
přátelství a Martina Pivoňková s 
Petrou Kůsovou společně s nimi 
vytvořily důstojnou a pestrou 
hudební paletu, ve které si všich-
ni, kdo nejsou zrovna zarytými 
fanoušky rocku či popu, přišli na 
své. 

Odcházeli jsme jako poslední 
s dojmem, že „se to povedlo“. 
Ještě jednou děkujeme za vaši 
přízeň a doufáme, že ji zachováte 
i dalším akcím, které v Husinci 
proběhnou. Protože to je příleži-
tost scházet se, být spolu.

MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
MBA, rektor Karlovy univerzity

Vážení vzácní hosté, dámy a 
pánové, dovolte mi, abych vás 
všechny pozdravil jménem praž-
ské Univerzity Karlovy. M. Jan 
Hus, jehož tragickou smrt si letos 
připomínáme u příležitosti jejího 
600. výročí, byl s pražskou uni-
verzitou spojen po celý svůj ak-
tivní život.

Není vůbec důležité, zda se 
narodil přímo v tomto domku. 
Narodil se pravděpodobně tady, 
odsud jako většina těch, kdo 
chtěli studovat, odešel na praž-
ské vysoké učení. Do ciziny cho-
dili studenti také, ale většinou 
ještě v době, kdy v Praze vysoké 
učení nebylo, což v době Husově 
bylo již jen zřídka. Důležité je, 
že si tu připomínáme Husovu pa-
mátku. Tento dům – památník s 
výstavou - není jen muzeem. Je 
určitým symbolem spojujícím 
současnost s minulostí, kterou 
symbolizuje M. Jan Hus – touha 
po vzdělání a pravdě. 

Z českých vesniček, vesnic i 
měst přicházeli na pražské vy-
soké učení nadaní synové, jako 
Jan Hus, kteří potom dosáhli  
různých významných postavení 
doma i v cizině, a tak proslavili 
nejen sebe, ale i pražskou univer-

zitu a naši zemi.
M. Jan Hus patří mezi nej-

významnější absolventy praž-
ské univerzity. V roce 1402 byl 
děkanem artistické fakulty a v 
roce 1409 se stal rektorem celé 
univerzity.  Když byl obviněn z 
kacířství, postavil se k obvinění 
čelem. Odešel do Kostnice na 
koncil a zde hájil své názory: 
nikoliv proto, že byl tvrdošíjný, 
ale proto, že pro něho znamenaly 
následování poznané pravdy. 
Následoval tedy hlasu svého 
svědomí a to jej stálo život. Je 
nutno poznamenat, že v řadách 
studentů a učitelů naší univerzity 
bychom našli desítky, ba stovky 
takových, kteří následovali tento 
příklad a až k hranici smrti za 
hlasem svého svědomí šli. Z 
rektorů mohu uvést na počátku 
17. století lékaře Jana Jessenia 
(Jesenského), ze studentů ve 20. 
století pak Jana Opletala a Jana 
Palacha a další oběti temných 
dob naší historie. 

Univerzita Karlova si při-
pomíná letošní tragické výročí 
výstavou v Karolinu, dokumen-
tárním filmem „Jan Hus a Uni-
verzita Karlova“, slavnostním 
shromážděním a v neposlední 
řadě vědeckou konferencí. 

Myslím si, že každý, kdo uvidí 
tuto expozici v Husinci, měl by 

putovat za mistrem Janem dále, 
do Prahy, na naši univerzitu a do 
pražských knihoven, kde jsou 
různá vydání Husových děl v ori-
ginálu i v překladech. A naopak 
každý, kdo se zabývá životem a 
odkazem M. Jana Husa, by měl 
navštívit tento překrásný jiho-
český kraj, aby pochopil kořeny, 
z nichž Hus vyšel, aby se mu ote-
vřel rozměr, obvykle nazývaný 
genius loci.

Dovolte mi, abych se rozloučil 
slovy svého předchůdce v rektor-
ském úřadě pražské univerzity, 
která pronesl po volbě rektorem 
20. října 1409. „Učme se ni-
koho neurážet, pro všechny chtít 
dobro, starších ctít, vrstevníkům 
nezávidět, vyhýbat se domýšli-
vosti, řídit se rozumem a držet se 
ctnosti. Zachovávejme, co je do-
volené, vyhýbejme se tomu, co je 
špatné pro naši spásu, nestyďme 
se mluviti pravdu. Nezadržujme 
slovo, když ho je zapotřebí pro 
spásu, nezakrývejme je v jeho 
lesku; slovu pravdy nijak neod-
mlouvejme, slovem míru a spra-
vedlnosti se vždy řiďme, aby mír 
a spravedlnost byly s námi“ 

Tato slova jsou inspirující i 
pro naši dobu, potřebují jen to, 
abychom našli v sobě odvahu žít 
řádně a otevřeně, což nám všem 
ze srdce přeji.

Projev rektora Karlovy univerzity



Dne 11. 6. uspořádal Sbor pro 
občanské záležitosti vítání nej-
mladších občánků města. Mezi 
nejmladší občánky města jsme 
přivítali Magdu Šicnerovou, 
Miroslava Matějeka a Dalibora 
Chána. Své malé kamarády při-
vítaly zpěvem a recitováním děti 
z mateřské školky.

Vítání občánků

Iva Bernardová, matrikářka
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Rada města na svých jednáních konaných dne 15. 4., 22. 4. a 28. 4.

schválila:
• Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ M. J. Husa za rok 2014
• Účetní uzávěrku Obecních lesů za rok 2014
• Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ M. J. Husa za rok 

2014
• Rozdělení hospodářského výsledku Obecních lesů za rok 2014
• Odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Husinec 
• Odvod z investičního fondu Obecních lesů 
• Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ - vybavení kuchyňky MŠ
• Zveřejnění záměru pronájmu bytu v č. p. 93
• Zakoupení pracovní plošiny včetně paletizačních vidlí
• K výběrovému řízení „teplovod ZŠ - kotelna Husinec“ zadávací 

a obchodní podmínky, seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni, 
pověřila Stavební poradnu otevřením obálek a jmenovala hod-
notící komisi

• Zveřejnění záměru pronájmu zahrádky na sídlišti
• Výsledek výběrového řízení „Oprava VO Husova ul. II. etapa“
• Přidělení bytu v č. p. 93 
• Pronájem zahrádky na sídlišti 
• Výsledek výběrového řízení „geodetické práce - protipovodňo-

vá opatření“ 
projednala:
• Jednotlivé body programu zasedání zastupitelstva dne 12. 5. 
• Žádost o odkoupení pozemku pod chatou - parc.č.117 v k. ú. 

Výrov - postoupeno ZM
• Žádost o odkoupení pozemku pod chatou - parc.č.405 v k. ú. 

Husinec - postoupeno ZM 
projednala:
• Čerpání inv. fondu ZŠ a MŠ Husinec na nátěry chodeb a zábra-

dlí z důvodu uvažované rekonstrukce elektrických rozvodů
• Vybudování povrchu cyklostezky Chlumany - Husinec

Informace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 6. 2015 do 15. 7. 2015 oslaví:

Zdeněk SVOBODA, Kostnická 270 Husinec
Josef CHMEL, Žižkova 322, Husinec

Marie KOSMATOVÁ, Výrov 14, Husinec
Olga SIMONOVÁ , Světská 223, Husinec
Ladislav PEŠEK, Kostnická 243 Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

20/06 Zájezd: Veselské pís-
kovny 18 km, sobota Malé ná-
městí Prachatice 06:30 hod. Ná-
vrat: 19:00 hod. 

 
28/06 Pochod krajem Mis-

tra Jana Husa z chatové osady 
v 8:30. Trasa je tajná v délce cca 
15 kilometrů.

Turistika

Iva Bernardová, matrikářka

Lentilka, z. s.

Areál ZŠ MJH se 30. květ-
na proměnil  v pravěkou osadu. 
Společně se známou pohádkovou 
rodinou Flinstounovými a jejich 
sousedy Rubblovými překoná-
valy děti i rodiče zajímavé úkoly. 
Bylo potřeba strefit obrovského 
mamuta, najít v archeologic-
kém nalezišti pravěké kosti nebo 
zkusit štěstí v dřevěných kužel-
kách. Oblíbené bylo též tvoření 
z pískového těsta. Kdo prokázal 
všechny pravěké dovednosti, do-
stal odměnu a bylo připraveno 
i všemi oblíbené opékání vuřtů. 
Lentilka z.s. děkuje touto cestou 
městu Husinec,  ZSMJH,   našim

hasičům a všem, kteří pomohli 
s realizací. Dík patří všem. Fo-
tografie od Maggie - FOTO na-
leznete na našem facebooku a na 
rajce.cz.

  HUSOVY OSLAVY PRO 
DĚTI - Lentilku z. s. můžete 
potkat i na oslavách. V dětské 
sekci, kde bude připraven pou-
tavý program. Navštivte Tvoření                
s Lentilkou. Těšíme se na vás.

Dětský den s Lentilkou

Ondřej Babka, kulturní komise

Vrchol roku se blíží a nám je 
ctí vám představit program Hu-
sových oslav 2015. Jak jsme již 
psali v přehledu kulturních akcí, 
který jsme vydali na začátku 
roku, projdou letošní oslavy vel-
kou koncepční změnou. V rámci 
prodlouženého víkendu jsme se 
rozhodli tradiční dva dny, tedy 
5. a 6. července, obohatit ještě o 
doprovodný program v pátek a 
sobotu - 3. a 4. července. V pá-
tek od osmi se můžete těšit na 
koncert jedné z největších folko-
vých legend Františka Nedvěda. 
„Předskakovat“ mu bude mladý  
vimperský folkař Michael Hrdý 
a zůstat a zabavit se do pozdních 
hodin budeme moci při poslechu 
husineckých countristů - Husme-
nů. 

Sobotní doprovodný program  
se bude stejně jako ten páteční 
odehrávat v areálu Slavoje Husi-
nec. V dopoledních hodinách se 
rozehraje turnaj volejbalistů, ale 
také mladých fotbalistů. Od půl 
jedné pak nastoupí k již tradiční-
mu Memoriálu Luboše Kosmaty 
husinečtí staří páni proti Dynamu 
ČB a SK Sedlici! Po celý den pak 
bude k dispozici návštěvníkům 
nejen skákací hrad, ale také Eon 
rodinný fotbálek. Po skončení 
sportovních turnajů budete moci 
navštívit malý husinecký hudeb-
ní festival. Od půl páté rozezní 
své rockové struny legendární 
kapela TURBO! Po ní budou ná-
sledovat mladé a nadějné kapely. 
Od osmi je pak hlavní hvězdou 
našeho sobotního programu Ivan 
Mládek se svým Banjo Bandem. 
Sobotní program bude pokračo-
vat do nočních hodin a jídla a pití 
bude na Slavoji dostatek. Na pá-
teční a sobotní večerní program 
bude vybíráno jednotné vstupné 
100 Kč, s tím, že s lístkem z pát-

ku máte na sobotní festival vstup 
zdarma. Další dva dny jsou sa-
mozřejmě nezpoplatněny.

Neděle zůstává tradiční, du-
chovní a pietní. Za zmínku jistě 
stojí premiéra dokumentu reži-
séra Zdeňka Pojmana - Mistr a 
Kazatel, dále pak přednáška Dr. 
Pavlíčka. Největší změnou je ale 
lampionový průvod, který nebu-
de pouze o lampionech, ale také 
o středověku. Několik kostýmů 
bude přes den k zapůjčení i na 
MěÚ.

Pondělní program jsme se sna-
žili rozdělit tak, aby byl jednak 
zachován středověký ráz Huso-
vých oslav, jednak abychom zá-
roveň nabídli program pro mladší 
i starší ročníky. Proto bude okolo 
Centra MJH vytvořen středově-
ký areál, kde přilehlé zahrady 
budou přístupné a v nich bude-
te moci okusit atmosféru stře-
dověku. Naopak podium určené 
dětským pohádkám a dechové 
hudbě bude postavenou před ha-
sičárnou. Tradiční jarmark letos 
bude v Husově ulici, jelikož na 
náměstí bude postaveno podium, 
na kterém bude probíhat od de-
víti do pěti hodin nejen hudební 
program. Při zahájení Husových 
oslav bude od 9:40 probíhat 
dražba výroční medaile, kterých 
bylo vyraženo pouze 600 kusů. 
A právě tu šestistou budete moci 
získat třeba vy. Jako hlavního 
hosta jsme pro letošní slavnosti 
vybrali asi nejznámějšího autora 
pohádkových písniček Jaroslava 
Uhlíře. Vyvrcholení oslav však 
přijde až v šest hodin. To se na 
kolbišti utkají v boji o čest a slá-
vu rytíři na koních. Věříme, že 
se na Husovy oslavy těšíte, a že 
si v programu, který je na zadní 
straně červnového zpravodaje, 
vyberete všichni to své. Na závěr 
mi i touto cestou dovolte podě-
kovat všem partnerům oslav.

K Husovým oslavám
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ZE  ŽIVOTA  A  DÍLA  MISTRA  JANA  HUSA  
(Co by měl každý vědět o Mistru Janu Husovi)

Dne 14. března 1402 uvedl 
Hanuš z Milheimu do úřadu ka-
zatele, v této kapli již třetího. 
Prvním byl Jan Protiva z Nové 
Vsi, bohužel toužící víc po 
lesku výnosných obročí, takže 
po dvou letech odešel na bohatší 
faru v Bystřici u Benešova. Husa 
nakonec udával, když s obliče-
jem zakrytým kapucí zapisoval 
výroky Husovy, aby je potom 
sděloval arcibiskupovi. „Jen to 
napiš, kuklíku, a dones to na onu 
stranu!“, zvolal na něho Hus při 
jednom svém kázání.

Ani druhý kazatel, Ště-
pán z Kolína, nesplnil očeká-
vání zakladatelů kaple Kříže a 
Milheima, neboť pro neustálé 
spory a nepříjemnosti byl nucen 
z této funkce odejít.Tím více spo-
léhal Milheim na Husa. Nabyl 
přesvědčení, že bude horlivým 

kazatelem, jako byli svého času 
Milíč, Waldhauser nebo Matěj z 
Janova. Hus jeho očekávání ne-
zklamal, i když jeho působení v 
„Betlémě“ v tehdy pohnuté době 
bylo přetěžkým údobím v jeho 
životě, neboť právě zde řešil 
nejožehavější problémy církve a 
společnosti.

Šlo o spory národnostní, o 
učení anglického reformátora 
Jana Viklefa a o odpustky. Pro 
své postoje Hus během této 
doby nakonec ztratil přízeň sa-
motného krále Václava IV. i 
přátelství arcibiskupa Zbyňka 
Zajíce a i mnohými přáteli opuš-
těn odchází z milované Prahy 
do venkovského exilu.Ve svých 
„betlémských“ kázáních, které 
záhy nabyly netušeného ohlasu 
a obliby, počínal si Hus mírně, 
i když neodolatelně, a se vší 

pokorou. Kázal neokázale, ale 
přesvědčivě, českého jazyka 
užíval ve svých homiliích (kázá-
ních) srozumitelně a co mu nej-
víc pomáhalo v přesvědčování, 
byl jeho mravní kredit. Dovedl 
promluvit k prostému člověku 
stejně jako k intelektuálovi či 
univerzitnímu učiteli, byl oblí-
ben i zbožnou královnou Žofií.

V Betlémské kapli Hus na-
konec působil až do září 1412, 
tedy přibližně deset let.Ke konci 
svého působení zformuloval 
ještě učení „o šesti bludech“ a 
nechal jím popsat stěny kaple. 

Vyslovuje se v něm mimo 
jiné i pro případný odpor vůči 
světské moci: „Neboť máme 
více poslouchati Pána Boha než 
kteréhokoliv člověka v tomto 
světě.“ 

Odpůrců Husových během této 

doby přibývalo, o pražském po-
svícení (slaveném 18. 10.) vydali 
se němečtí faráři od sv. Filipa 
a Jakuba do kaple Betlémské, 
přerušili Husovo kázání a chtěli 
rozehnat jeho posluchače. Byli 
však odraženi 
a česká část Prahy si o jejich po-
tupném útěku ráda vyprávěla. V 
opuštěné kapli mistr Jan tehdy 
přemýšlel o své budoucnosti…  
Jeho rozhodování uspíšila klatba 
na něj uvalená a hrozivý inter-
dikt – zákaz vykonávání cír-
kevních úkonů v Praze po dobu 
Husovy přítomnosti. 

Na konci roku 1412 přestal 
kázat a po nějaký čas zdržoval 
se u přátel. Několikrát sice ještě 
na kazatelnu vystoupil, ale o 
Velikonocích 1413 promluvil 
ke svým věrným posluchačům v 
Betlémě naposled.

Vladimír Valíček: Díl čtrnáctý - Hus kazatelem v Betlémské kapli

Po celou dobu Husova pů-
sobení v Betlémské kapli mohl 
se náš mistr Jan opírat o pevné 
sloupy – instituce, úřady i 
osoby, které mu důvěřovaly a 
jimž byl i odpovědný za své po-
čínání. 

Najednou, jako by vše začalo 
selhávat, doba plná zmatků a 
protichůdných názorů způso-
bila, že mnozí se od něho od-
vraceli, ač mu doposud byli 
nejlepší oporou, pomocí a obra-
nou.
--------------------------------------
Především Karlova univerzita 

Procházela obdobím krize 
a úpadku. Složení ze 4 národů 
(sekcí), tj. národa českého, ba-
vorského, saského a polského 
se neosvědčilo. 

Při hlasování zůstávali Češi 
osamoceni, Němci ovládající 
ostatní sekce většinou hlasovali 
vždy proti. Nevyřešil to ani De-
kret kutnohorský. Šlo o řešení 
krize církve a vleklého schiz-
matu, kde se názory rozcházely. 
Upadala úroveň fakult - lékař-
ské a právnické. 

Právnická fakulta se nakonec 
odtrhla a osamostatnila. Měli 
jsme univerzity dvě. Na úrovni 
se držela fakulta teologická a fi-
lozofická (artistická). 

Po Dekretu odešlo mnoho 
profesorů i žáků do Lipska. 
Kromě toho vznikají další dvě 
univerzity evropské – Vídeňská 
(založena Rudolfem IV. Ra-
kouským r. 1364) a Krakovská. 

Po krizi pařížské univerzity 

(též v důsledku papežského 
schizmatu) odcházejí její vě-
dečtí pracovníci místo do Prahy 
raději do Vídně. 

Čechové, ale i Němci a též 
dominikánský řád preferoval 
Karlovu univerzitu, která měla 
možnost posílení o profesor-
ské katedry a získání prestiže. 
Papež však povolil zřízení pro-
fesorských míst (kateder) Vídni 
a naše pražská univerzita byla 
ochuzena.Pražská univerzita 
ztrácela kredit být poslední vel-
kou univerzální univerzitou, jak 
jí zamýšlel její zakladatel Karel 
IV. Hus jako rektor univerzity 
to těžce nesl. Jeden ze sloupů se 
mu začal povážlivě naklánět. 

Ke cti Karlova učení nutno 
ovšem připomenout, že Kar-
lova univerzita vystoupila na 
obhajobu Husa ve chvílích, kdy 
byl označen za kacíře a po jeho 
upálení ve známém manifestu, 
stížném listu, důrazně proti roz-
hodnutí koncilu protestovala.

Je známo i to, že celá řada 
přátel univerzitních Husa hájila 
i svou přítomností v Kostnici. 
Dokonce Husův přítel a učitel 
mistr Křišťan z Prachatic Husa 
v žaláři navštívil. Je otázka, zda 
ho chtěl potěšit a posílit v jeho 
zápase posledním, či rozmluvit 
Husovo rozhodnutí neodvo-
lat, jak se o to pokoušel i jiný 
Husův přítel Štěpán Páleč.
--------------------------------------
Král Václav IV. 

Další oporou Husovou byl 
po léta sám císař a král Vác-

lav IV. Neměl geniality svého 
otce, propadal depresím, byl 
nemocen, nezvládl vládu v Říši 
(a byl proto z císařského trůnu 
sesazen), ale ani v Čechách se 
mu nedařilo zvládnout čím dál 
složitější situaci. 

Šlechta jej ohrožovala, vlá-
čela po věznicích a držela ho 
jako rukojmí. Počáteční přátel-
ství Husovo s panovníkem se 
proměnilo přímo v nepřátelství, 
když Hus odsoudil prodávání  
odpustků, kupčení s úřady, si-
monii a nedůstojné chování 
služebníků církve a jejich před-
stavitelů.

Jen královna Žofie, ač 
Němka z rodu bavorských vé-
vodů (Wittelsbachů) – přišlá na 
český trůn jako druhá manželka 
Václava IV.- ctila Betlémského 
kazatele a zůstávala věrná jeho 
úsilí o nápravu církve.
--------------------------------------
Česká šlechta

Byla rozdvojena. Mnoho 
stoupenců světské šlechty stálo 
po boku mistra Jana, byl jimi 
milován, ale mnohými i nenávi-
děn, zvláště šlechtou duchoven-
skou. Mnozí přátelé s ním snili 
o lepší a věrnější podobě církve, 
jiní jej nakonec opouštěli.

Někdy se mu zdálo, že za-
stává marnou při, zápas, který 
není možné obhájit a vyhrát. 
Přece však nabral sílu, aby boj, 
který podstoupil, dovedl až do 
konce.

Zradu nemohl přijmout – 
nešlo vzdát se Boží pravdy.

Vladimír Valíček: Díl patnáctý - Nad Husem se stahují mračna
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Numismatická 
památka k výročí 

Město Husinec se společností 
TrustWorthy Investment CZ a.s. 
vydává u příležitosti výročí 600 
let od upálení Mistra Jana Husa 
číslovanou pamětní medaili. 
Ražba vychází z atributů defino-
vaných městem Husinec a gra-
fické zpracování pochází z ateli-
éru Mincovny Kremnice, š.p.

Medaile zobrazuje Mistra 
Jana Husa s rukou ukazující ote-
vřenou dlaní vzhůru. Ve spodní 
části je letopočet upálení 1415. V 
pravé části, za zády Mistra Jana 
Husa je pořadové číslo medai-
le a mincovní znak mincovny v 
Kremnici. Po obvodu medaile je 
zleva doprava nápis 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa. Blíže 
do středu je nápis IOAN HUS-
SUS BOEMUS Acad. Pragen 
Theol který je mezi sloupem sto-
jícím v levé a pravé části. 

Na druhé straně medaile je 
znak města Husinec Ve spodní 
části je název města Husinec, v 
horní pak letopočet 2015, kterým 
si Husinec připomíná 110 let od 
povýšení Husince na město.

Náklad pouze 600 ks - číslo-
vané, technické údaje: průměr 31 
mm, váha 13g, stříbro 925/1000, 
cena 1161 Kč.

Mince bude v prodeji ve stán-
ku při Husových oslavách!


