
Velké oslavy 
k výročí Mis-
tra Jana Husa 
máme za sebou. 
Program a jeho 
organizace byl 
na velmi slušné 
úrovni a  kdo 
chtěl a mohl, ten 
si to užil. 

Řada akcí na 
různých místech proběhla bez 
větších zádrhelů a problémů. 
Uznání patří všem organizáto-
rům, spolupracovníkům a pořa-
datelům v čele s Ondrou Babkou. 
Radost mám i z toho, že díky 
sponzorským darům byl rozpo-
čet města zatížen jen částkou 
srovnatelnou s minulými lety – 
to je skvělý výsledek. Ještě jed-
nou velké díky.

Máme před sebou další velkou 
akci. Ministerstvo zemědělství 
8. července potvrdilo realizaci 
záměru „Husinec – protipovod-
ňová opatření“. Znamená to, že 
můžeme ve spolupráci se stát-
ním podnikem Povodí Vltavy, 
který bude realizaci navrženého 
protipovodňového opatření za-
jišťovat, připravit vše pro stavbu 
a přidělení dotace. Celkové ná-
klady budou činit maximálně 59 
mil. Kč a výše dotace může být 
maximálně 85% celkových ná-
kladů. 

Za pozornost stojí i akce pro-
bíhající: Byla dokončena první 
etapa úpravy stromů v dolním 
parku, na kterou jsme získali 
dotaci u Jihočeského kraje. 27. 
července došlo k předání stave-
niště teplovodu k Základní škole 
Husinec. V září bude stavba do-
končena a škola bude vytápěna 
z kotelny na sídlišti, což přinese 
značné úspory.

 Díky nově otevřenému Pa-
mátníku Mistra Jana Husa je 
naše město navštěvované větším 
počtem turistů, kteří projdou ná-
městí, vyfotí se u sochy Mistra 
Jana Husa, zajdou k řece Blanici 
a často až k Husově skále. Je pře-
devším na pracovnících města, 
ale i nás všech, aby pořádek a 
čistota odpovídaly významu na-
šeho města. Za spolupráci Vám 
děkuji. 

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Je měsíc a půl po Husových 
oslavách. Dávno je pryč výzdo-
ba a pódia. Zůstaly vzpomínky a 
zkušenosti. A ty jsou téměř bez 
výjimky kladné. Podařilo se us-
kutečnit skvěle navštívenou akci 
nevídaného rozsahu a pestrosti a 
připomenout a zviditelnit  tak ne-
jen Jana Husa, ale i celé město.

 Areál TJ Slavoj ukázal 
nečekaný potenciál, který ch-
ceme využít i v budoucnu. 
Návštěvnost a atmosféra obou 
programů byla skvělá, interpreti 
spokojení a vám návštěvníkům 
se nechtělo domů.

 Skvělá byla přednáška Dr. 
Pavlíčka o M. J. Husovi pořádaná 
v Církvi bratrské, večerní kon-
cert Tomáše Najbrta a Jaroslava 
Konečného byl přímo excelent-
ní.. 

Impozantní byl lampionový 
průvod – Husinec v tu chvíli 
připomínal místo natáčení stře-
dověkého velkofilmu. Závěrečný 
ohňostroj neměl být blýskavou 
šou, ale připomenutím toho, 

proč jsme se v tu chvíli před 
Husovým domem sešli – to pro 
ty, kterým třeba chyběla nějaká 
efektní tečka na závěr. (Navíc v 
tak stísněném prostoru a za ta-
kového sucha nešla ani bezpečně 
uskutečnit.)

Prostory CMJH nabídly v 
horkém dnu stín, program pro 
ctitele historie a prostor pro 
zklidnění a odpočinek těm, koho 
třeba unavil program na hlavním 
pódiu. Příjemná byla prezentace 
středověkého života v podání 
skupin Civitas Pragensis, Ogari 
pogoni a Berit. Středověká kape-
la Bakchus hrála s obrovským 
nasazením - je škoda, že stará 
hudba má obecně málo pos-
luchačů, protože jednak k době 
Husově prostě patří, jednak si, 
co se týče energie, nezadá třeba 
s rockem – jen si na ni musíte 
zvyknout a pustit ji k sobě. Har-
fa Jany Kubešové zněla jemně a 
líbila se moc.

 Počet návštěvníků nové ex-
pozice a posluchačů na náměstí 
nasvědčoval tomu, že Husinec je 
v tu chvíli opravdu CENTREM 

a byl pro nás organizátory vel-
mi silný, příjemný a motivu-
jící. Jaroslav Uhlíř, kterým pro-
gram na náměstí vyvrcholil, má 
dar psát se Zdeňkem Svěrákem 
písničky, které oslovují už třetí 
generaci posluchačů. Jednak 
svou zpěvností, jednak hravými 
a moudrými texty, které dokážou 
i vehnat slzy do očí. Stát před 
pódiem, zpívat si je  a slyšet zpí-
vat spoustu dalších lidiček kolem 
je vlastně nepopsatelné...

Příští rok si budeme připomínat 
600 let od upálení Husova 
přítele Jeronýma Pražského a 
za pouhých pět let 650. výročí 
Husova narození. I tato výročí 
zaslouží důstojně připomenout. 
Je to zvláštní doba a je vlastně 
výsadou v ní žít. Už se nebude 
opakovat. To, kolik lidí k nám 
přijelo „za Husem“ a jaký má ve 
světě výročí jeho smrti ohlas, je 
důkazem Husovy důležitosti a 
opravdovosti. Domnívám se, že 
tento rok udělal Husinec důležitý 
krok k tomu, aby se stal centrem 
dění okolo Jana Husa a aby se 
Jan Hus do něj vrátil.

Zemřela Ája Vrzáňová
Čtyřnásobná mistryně repub-

liky v krasobruslení v letech 
1947-1950, pátá na ZOH ve Sv. 
Mořici v r. 1948, třetí na ME v 
Praze v r. 1948, druhá na ME v 
Miláně v r. 1949, první na ME 
v Oslu v r. 1950, první na MS v 
Paříži a Londýně v letech 1949 
a 1950.

Ač narozena v Praze, nedala 
dopustit na Husinec, který býval 
jejím nejmilejším místem v době 
dětství a mládí. Její dědeček An-
tonín Knops vlastnil v Husin-
ci malou přádelnu a byl dlouhá 
léta starostou obce i místní or-
ganizace Sokola. Malá Ája zde 
trávívala prázdniny.

K bruslení se dostala para-
doxně díky tomu, že během II. 
světové války Němci zavřeli pro 
civilisty hory a ona se nemohla 
věnovat milovanému lyžování.

Po zisku 2. titulu mistryně 
světa se pod vlivem tlaku, který 
na ni začal komunistický režim 
vyvíjet, rozhodla emigrovat. 
Později se za ní poměrně dobro-
družným způsobem přijela i její 

maminka. Otec, který ji k em-
igraci přesvědčil, za to zaplatil 
prací v uranových dolech. Když 
se po letech směl vystěhovat i 
on, nezvykl si na odlišný životní 
styl a vrátil se. 

Alena Vrzáňová v USA zaži-
la fantastický úspěch v profe-
sionální krasobruslařské kariéře.  
Do svých 35 let byla hvězdou 
„Ice Follies“ a “Ice Capades”, 
největších amerických led-
ních revue. Poté se provdala za 
úspěšného Čechoamerického 
restauratéra Pavla Steindlera. 
Jako svatební dar od něj dostala 
restauraci „Duck Point“, česky 
„kačárnu“ a po skončení spor-
tovní kariéry se stala jeho spo-
lupracovnicí. Manželství ukonči-
la smrt Pavla Steindlera po 19 
letech. Poté se Alena Vrzáňová 
vrátila opět ke krasobruslení – 
stala se mezinárodní rozhodčí, 
věnovala i výchově talentů a 
podpoře československých kra-
sobruslařů při sjednávání profe-
sionálních angažmá.

Krédem Áji Vrzáňové byla 

pracovitost, přímost, upřímnost 
a optimismus. Tvrdila, že když 
je dostatek vůle, cesta k cíli se 
vždycky najde. Od r.1989 se do 
Čech se pravidelně vracela. V r. 
2004 byla vyznamenána Medailí 
za zásluhy I. stupně,  r. 2009 byla 
v Los Angeles jako první česká 
krasobruslařka uvedena do Síně 
slávy. 

Tento medailon nemůže být 
něčím větším, než jen velice 
stručným nastíněním bohatého 
života paní Aleny Vrzáňové. 
Více se o ní můžete dočíst ve 
sbírce životopisů „Třináctá kom-
nata“ nebo  v knize V.Maliny 
„Všechny cesty vedou na jih“.
Sportovní svět a český národ 
přišel o další legendu, o skuteč-
nou dámu a osobnost. Kdyby 
si Husinec vybrala jako místo 
svého posledního odpočinku, 
bylo by to pro nás všechny ve-
likou poctou. Dopis, který Ája 
Vrzáňová napsala jako odpoveď 
na pozvání na Husovy oslavy si 
můžete přečíst na další straně 
Husineckého zpravodaje. 
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Rada města na svých jednáních konaných dne 16. 6. - 29. 7.

schválila:
• Výsledek výběrového řízení na akci „ZŠ a MŠ Husinec -  

kotelna, teplovod“ - firma Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o.
• Výsledek výběrového řízení na akci “Ošetření vzrostlé zeleně 

dolní park I. etapa - firma Tomáš Voráček, Kahov 12 
• Souhlas s oplocením pozemku parc. č. 501/2 v k. ú. Husinec
• Zadání prvků dětského hřiště - Tržiště 
• Povolení přijetí finančního daru ZŠ Husinec - dofinancování 

výletu 
• Umístění tří odpadkových košů ve Světské ulici
• Zveřejnění záměru pronájmu bytu v č. p. 93

projednala:
• Jednotlivé body programu zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky  

2014-2023 - bude projednáno v ZM
• Nabídku na obnovu obrazu poslední kapličky z Kalvárie - 

hřbitov Husinec 
• Návrh na umístění dvou světel veřejného osvětlení u ZŠ a MŠ 

Husinec
• Projekt dopravního značení pro navedení na kulturní cíl -  

Centrum Mistra Jana Husa - rada pověřuje starostku zjištěním 
dalších cenových nabídek 

různé:
• Návrh na otevření hřiště u školy – město zajistí správce

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. 7. 2015 do 15. 9. 2015 oslaví:

Anna KÁZECKÁ, Husova 31, Husinec
Věra SVOJŠOVÁ, Luční 376, Husinec

Vlastislava VERUŇKOVÁ, Kostnická 211, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

08. – 15. 08. Zájezd: České 
středohoří dle pořadatelů sobota 
– sobota Malé nám. 07:00 hod. 
Návrat : do 23:00 hod.   

27/08 Zveme děti v doprovo-
du rodičů na výlet po Matýskovo 
stezce. čtvrtek Trasa: Zbytiny – 
Mošna – Skříněřov délka trasy: 

do 5 km, Odjezd: ČD 8:32 hod. 
Návrat: 15:29 hod. nebo 17:29 
hod. 

29/ 08 Šebestov – Měsíční ká-
men – Bošice – Stachy 18 km, 
sobota BUS 08:10 hod. Návrat: 
17:00 hod.
www.tjkctpt.webnode.cz/plan-2015

Turistika

Město Husinec podporuje 
koncert Šumava na nohou, který 
bude 19. 9. 2015 od 19:00 v KD 
Cihelna ve Vimperku. Zahraje 
na něm Anna K., Narttu a Olats 
Otesoc. Za výtěžek ze vstupného 
budou pořízeny věci pro Báru, 
Barušku, Lucku, Jonáše, Pavlíka 
a Tomáše. To jsou děti z celé Šu-
mavy – Vimperka, Kašperských 
hor, Strážného, Borové Lady 
a Zdíkova – a každé z nich má 
velmi těžké obtíže s pohybem 
nebo vyjadřováním, popřípadě s 
obojím. Proto potřebují k životu 
různé kompenzační pomůcky, 
které jim a jejich rodinám v je-
jich těžké situaci pomohou. Bára 

by ráda dostala matraci, Baruška 
potřebuje hodně hygienických 
pomůcek, Lucinka má prob-
lémy s termoregulací a na zimu 
by se jí hodil nový termopytel. 
Kluci potřebují být mobilní. 
Jonáš je sám nepohyblivý a cyk-
lokočárek, který má, mu bude 
brzy malý. Tomáš bude potřebo-
vat nový invalidní vozík a Pavlík 
by si přál tablet, nebo vyjet z Vi-
mperka někam do lázní. 

Vstupenky jsou v předprodeji 
od 15. 7. 2015 za 290 Kč. Bližší 
informace o místech předprode-
je zde: http://www.sumavananohou.
cz/vstupenky V Husinci lze lístky 
zakoupit na Městském úřadě

Koncert pro dobrou věc

Honoráře (umělci, kapely, soubory)   Sponzoři a partneři
   517 800 Kč    471 000 Kč
Technické zabezpečí    Hlavní příjmy (lístky a stánky)

   227 300 Kč    184 500 Kč
Propagace a reklama    Z rozpočtu města Husinec
     45 900 Kč    135 500 Kč

Celkem  791 000 Kč    791 000 Kč

Rozpočet Husových oslav 2015

Ondřej Babka, kulturní komise

Dovolte mi za KK poděkovat 
všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci Husových oslav 
2015. Z našeho pohledu se jed-
nalo o velmi podařenou akci a již 
se těšíme a pilně připravujeme na 
další ročník. Celkové náklady na 
oslavy vidíte v tabulce. Rozpo-
čet města Husinec stály oslavy 
cca 135 tisíc korun, což je při-

bližně stejně jako v minulých 
letech. To hlavně díky parntne-
rům a sponzorům: Regionservis, 
Otherm, FIMO Olah, Dřevot-
var, Reno Šumava, Strakonický 
Dudák,   Unicont,   Autodoprava 
Gaier, Šumavská stavební spo-
lečnost Volary, Cemix, Stavební 
firma Karel Kabát, Club 111, 
Čevak, Agrozet, Jihočeský kraj a 
EON, kterým tímto ještě jednou 
děkujeme.

Husovy oslavy jsou za námi Dopis od Áji Vrzáňové



Děkujeme všem, kteří se při-
šli společně s námi naposledy 
rozloučit s naší maminkou, paní 
Františkou Dejmkovou a přinesli 
nám slova útěchy. Velmi si toho 
vážíme.

Poděkování

Jana Vanická a Vlastík Dejmek 
s rodinami
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Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Prachatice 
dne 25. 1. 1999, registrační číslo MK ČR E 12485. 
Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází v Husinci 1x za 
měsíc.Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 
250449 dne 14. 08. 2015 jako číslo 192. Za věcnou 
správnost příspěvků odpovídají autoři.

Stříbrná numismatická památka 
k výročí Husova upálení

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 
stojícím 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 - číslova-
né. Technické údaje: průměr 31 
mm, váha 13g, stříbro 925/1000, 
cena 1161 Kč.

Minci se „svým“ číslem si 
můžete zakoupit na městském 
úřadě.

Lentilka píše:
Dětské  centrum Lentilka, 

z.s. si vás dovoluje pozvat na 
II. stezku odvahy, která se us-
kuteční v sobotu 22. 8. od 19:30. 
Podrobnější informace o místě 
konaní apod. sledujte na našem 
facebooku popř. na plakátech. 
Akce se koná za každého 
počasí. Těšíme se na všechny 
odvážlivce!  Uvítáme dobrovol-
níky, kteří nám budou chtít po-
moci. V případě zájmu nás kon-
taktujte na e-mailu lentilka.dc@
centrum.cz nebo na telefonním 
čísle 775 627 271.

Václav Heinzl, radní 

Město   Husinec ve spolupráci 
s dalšími místními organizacemi  
připravuje na poslední víkend 
(29. 8. od 16:00) první ročník 
Běhu pro zdraví v našem městě. 
Připraveny budou různé délky 
tratí  pro všechny věkové katego-

rie v přírodním areálu na Ostrov-
ci v Husinci. Snahou pořadatelů 
je dokázat, že běh není jen závo-
dem vysoce trénovaných spor-
tovců, ale společenskou událostí 
v duchu zdravého způsobu 
života, kterého se může účast-
nit kdokoliv. Bližší informace 
budou na plakátech.

Běh městem Husinec

Město Husinec srdečně zve na 
kulturní akce pořádané poslední 
prázdninový víkend. Rozhod-
li jsme se pro Vás uspořádat 
trochu jiné akce, než na které 
jste byli doposud zvyklí.... V 
pátek 28. 8. přivítáme od 18:00 
v Husově zahradě sopranistku 
Pavlínu Senić s Muzikou festi-
va. Půjde o první koncert vážné 
hudby, který pro Vás pořádáme, 
nicméně věříme, že i na něj dora-
zíte v hojném počtu. Vstupné je 
dobrovolné. 

Sobota už bude poněkud 
tradičnější country večer se bude 
konat na kolbišti od 19:00. Než 
ale rozezní country kapely své 
struny, přijďte si zaběhat (více 
se dočtete níže). Vstup zdarma. 
Přijďte si společně s námi pos-
lední prázdninový víkend užít na 
akcích města Husinec!

Loučení s létem 
letos jinak

Ondřej Babka, kulturní komise
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ZE  ŽIVOTA  A  DÍLA  MISTRA  JANA  HUSA  
Třetí význačnou autoritou – 

sloupem – o níž se Hus opíral 
v době svého vrcholného půso-
bení, byl pátý pražský arcibis-
kup Zbyněk Zajíc z Házmburku.

Dlouho pojila Husa a Zbyňka 
přátelství. Zajíc dával okázale 
najevo, že je nutno provést 
opravu církevních řádů a po-
zvednout pokleslou morálku 
kněžstva. Přál Husovi a jeho 
opravným snahám, dokonce ho 
dvakrát určil za synodního kaza-
tele  pro duchovenstvo své arci-
diecéze. 

V té době – kolem r. 1403 – 
začaly spory o Viklefa (čeští mi-
stři jej hájili, cizinci poukazovali 
na to, že jeho myšlenky jsou ka-
cířské). Zajíc se pokusil o řešení 
sporu tím, že zakázal Viklefovy 
názory šířit (1406). Tím roztržka 
začala. Spisy, které z Anglie 
přinesli Jeroným Pražský a bu-
dějovický Mikuláš Faulfiš, byly 

páleny. Hus s tím nesouhlasil, 
ač sám knihy odevzdal komisi, 
která vše prováděla. Neodpus-
til si ale při předávání knih po-
známku, že všechny Viklefovy 
myšlenky nejsou kacířské. 

Po roku 1408 se útoky Huso-
vých nepřátel zvyšovaly. Vyšší 
klérus a němečtí profesoři (no-
minalisté) Viklefa odsoudili a 
Husa začali obviňovat z kacíř-
ství. Viklef byl již dávno mrtev 
(1384), ale oživil v Čechách my-
šlenku o svatém přijímání, neboť 
učil, že zde není přítomna pravá 
krev a pravé tělo Kristovo. Hus 
toto nepřijímal, neboť zůstá-
val v této otázce zcela na půdě 
církevní tradice. Byl však nad-
šen Viklefovými názory, že cír-
kev  je neviditelné společenství  
předurčené  ke spasení, a že ve 
viditelné církvi, když není sama 
schopna žít podle evangelia, má 
nastolit pořádek světská moc; a 

že nikoho pro výkon jeho úřadu 
nelegitimuje úřední pověření, 
ale pouze kvalifikace mravní. 

Z pověření arcibiskupa Hus 
vyšetřoval domnělé zázraky ve 
Wilsňaku. Odkryl je jako klam 
– klášterní kněží rozšířili vymy-
šlenou pověst, že mají ve svém 
chrámu tři kapky krve Kristovy. 

Později ale zanevřel Zbyněk 
na Husa – to když pod vlivem 
zákazu Viklefových spisů došlo 
v Praze k bouřím a studenti v 
ulicích vyvěšovali hanopisy na 
arcibiskupa. Roku 1408 pak 
došlo už k otevřenému nepřá-
telství: arcibiskup sesadil Husa 
z úřadu kazatele, znemožnil mu 
činnost kněžskou a vyhlásil na 
Husa klatbu, kterou později po-
tvrdil i papež. Přitom Zbyněk 
Zajíc, arcibiskup, neměl sám ani 
kněžského svěcení.

Ve zmatcích doby se později 
dostal Zajíc do sporu se samot-

ným králem Václavem IV., když 
se svojí stranou nechtěl upustit 
od římského papeže Řehoře 
XII., což bylo v rozporu s poli-
tikou královou. Král Václav IV. 
ve své prchlivosti nechal svými 
vojáky pustošit statky duchoven-
stva i samotného arcibiskupa. 
Ten proto dvakrát musel prch-
nout do bezpečí svého hradu v 
Roudnici. Nakonec se rozhodl 
hledat pomoc a zastání u císaře 
Zikmunda a vydal se za ním do 
Bratislavy. Zde 28. 9. 1411 ze-
mřel a je zde i pochován.

Hus zůstal osamocen, zba-
ven přízně krále i arcibiskupa, 
bez pomoci univerzity opuštěn 
i některými kolegy profesory a 
přáteli. 

Čekal, co bude dál. Brzy se 
dočkal, když v Čechách (i na 
mnohých dalších místech Ev-
ropy) vypukl nelítostný boj o 
odpustky.
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Po roztržce r. 1408, kdy došlo 
k otevřenému nepřátelství mezi 
ním a arcibiskupem Zbyňkem 
Zajícem, dočkal se Hus ještě 
vydání Dekretu Kutnohorského 
(18. 1. 1409), kdy podle nového 
univerzitního řádu byl znovu 
zvolen rektorem (na podzim 
1409).

Situace se ale dále vyhro-
covala. Po zákazu kněžské 
činnosti došlo až k vyhlášení 
klatby v březnu 1411 (a jejímu 
zveřejnění ohlášením ve všech 
pražských kostelích). Hus po 
spálení Viklefových spisů pro-
testoval a napsal jako odpověď 
2 latinské traktáty – „O čtení 
knih kacířů“ a „Odpověď proti 
skrytým nepřátelům“. Byl pro-
hlašován za viklefistu, ač to 
důrazně odmítal. Po útěku Za-
jícově a jeho smrti (+1411) stal 
se novým pražským arcibisku-

pem Albík z Uničova, Němec, 
osobní lékař krále Václava IV. 
císaře Zikmunda. Proslul lako-
tou a na stolec arcibiskupský 
se nehodil. Po nástupu 25. 11. 
1412 již koncem téhož roku re-
signoval a „prodal“ svůj úřad 
Konrádovi z Vechty. 

Arcibiskup Konrád (nar. 
1364, zemř. 1431) působil jako 
7. arcibiskup v letech 1413-
1421. Hus s ním problémy 
neměl, neboť v té době opouš-
těl již Prahu. Konrád sám vyko-
nával svůj úřad v ohni událostí 
těžce řešitelných. Připravoval 
se již nástup husitské revoluce, 
která vyhlásila jako svůj pro-
gram 4 pražské artikuly, na něž 
Konrád přistoupil a byl za to r. 
1421 suspendován a pro svůj pří-
klon k husitům nakonec dán do 
klatby.Taková byla situace před 
odchodem Husovým z Prahy 

do exilu, k němuž byl přinucen, 
když nad Prahou byl vyhlášen 
interdikt (po dobu Husova po-
bytu nesměly se konat žádné 
církevní úkony, křty, pohřby, 
bohoslužby apod.) Hrozilo, že i 
král bude stižen papežskou klat-
bou. Proto Hus v listopadu 1412 
opouští svou milovanou Prahu.

Než odešel, učinil krok, který 
z něho vpravdě učinil reformá-
tora „velkého stylu“ -  odvolal 
se k instanci, kterou sice ne-
znalo kanonické právo, ale pro 
Husa bylo rozhodující:Dne 18. 
října 1412 se odvolal k svému 
Spasiteli a Soudci Ježíši Kristu.

Ještě před odchodem, v mě-
síci květnu, přišli do Prahy 2 
delegáti papežovi, mezi nimiž 
byl i Václav  Tiem, děkan pa-
sovský, a přinesli 2 bully. Jedna 
ohlašovala křížovou válku proti 
neapolskému králi, druhá na-

bízela odpustky, jimiž měly 
býti opatřeny peníze na válku. 
Proti tomuto odpornému sva-
tokupectví vystoupil energicky 
Hus, prohlásil toto počínání za 
nekřesťanské a papeže za před-
vídaného Antikrista. Přitom 
teologická fakulta s děkanem 
Štěpánem z Pálče setrvala ze 
strachu při papežovi a posta-
vila se proti Husovi. Ten ve ve-
řejných vystoupeních pobouřil 
proti papežovi lid. Při bouřích 
v Praze došlo pak k politová-
níhodné popravě tří mládenců 
Martina, Jana a Staška, kteří 
protestovali proti odpustkům a 
kupčení a ostatním rozjitřeným 
lidem. V červenci je Hus pohřbil 
v Betlémské kapli. Pak již déle 
na nic nečekal a se smutným 
srdcem bolestí zasaženým vydal 
se na cestu do táborského kraje 
na Kozí Hrádek pánů z Ústí.
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Lydie Férová

K–Klub funguje v Husinci už 
asi třetím rokem. Možná by tedy 
bylo načase se představit. 

K–Klub je křesťanský klub 
organizovaný Církví bratrskou a 
YMCA Husinec. Je určený pře-
devším pro děti ze sociálně zne-
výhodněných rodin v Husinci a 
okolí. Klub pravidelně navště-
vuje 10–15 dětí ve věku 7 až 
14 let. Právě vzhledem k cílové 
skupině se klub svou koncepcí 
hodně podobá nízkoprahovému 
klubu. Chceme dětem cestu k 
nám co nejvíce usnadnit – tedy 

co nejvíce snížit  práh,  který  
na cestě do klubu  musí překro-
čit. Zároveň se ale snažíme o na-
vázání kontaktu s rodiči. Chceme 
znát osobně rodiče každého dí-
těte, které klub navštěvuje. Mů-
žeme tak poznat prostředí, ze 
kterého vychází. Usilujeme o 
navázání co nejužší spolupráce 
s rodiči a především o navázání 
přátelského vztahu s nimi.

Proč K–Klub funguje? Hlav-
ním posláním klubu je evange-
lizace (zvěstování křesťanské 
dobré zprávy). Chceme dětem 
přístupnou formou zprostřed-
kovat poznání Ježíše Krista a 

hlavních biblických pravd. Dále 
učíme děti respektovat základní 
lidské hodnoty. Klademe důraz 
na dodržování pravidel slušného 
chování. Učíme děti hodnotě 
přátelství a mezilidských vztahů 
vůbec. Klub také dětem  na-
bízí alternativní a smysluplnou 
možnost trávení volného času. 
Umožňuje  jim tak alespoň část 
volného času trávit jinak, než to 
dělá většina jejich vrstevníků.

Co na K–Klubu děláme? Vy-
právíme dětem biblické příběhy, 
aby se tak učily základním křes-
ťanským hodnotám. Hrajeme 
hry, zpíváme, vyrábíme. O Ve-
likonocích jsme se například 
učili plést pomlázky. Pořádáme 

výlety, víkendovky a v létě jsme 
pořádali i příměstský tábor. Na 
toto léto plánujeme stanový 
tábor.

Chci tuto příležitost využít i 
k poděkování městu Husinec za 
finanční příspěvek pro K–Klub, 
který chceme využít právě pro 
plánovaný tábor. Děkujeme! 

Kromě K–Klubu Církev bra-
trská v Husinci organizuje další 
aktivity, které už ale nejsou za-
měřené přímo na tuto cílovou 
skupinu. Přečíst si o nich můžete 
na našich stránkách: 
cb.cz/husinec v sekcích Oblasti 
sborové práce a YMCA Husinec. 
Rádi Vás na kterékoli z těchto 
aktivit přivítáme!

K-Klub: Co jsme vlastně zač?
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