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Proseèská obecná škola byla pøed první svìtovou
válkou pìtitøídní, vyšší roèníky zde nebyly. Øídícím uèitelem
byl Antonín Trkal, který mìl v budovì školy na námìstí è. 1
slu�ební byt. Ka�dý rok uèil v první tøídì. V druhé tøídì uèila r.
1910 Zd. Šimonová, pak A. Šmidingrová, tøetí tøídu mìl v�dy
Josef Vobejda, proseèský rodák z è. 16. Ètvrtou tøídu v�dy mìl
Václav Tošovský. Narodil se v Èernilovì u Hradce Králové v
rolnické rodinì, vychodil obecnou školu ve Výravì a
mìš�anskou v Tøebechovicích pod Orebem, vystudoval
uèitelský ústav v Hradci Králové. Po maturitì nastoupil do
našeho kraje, nejprve dostal místo ve Dvoøišti, pak v Èeské Bìlé
a odtud se dostal do Proseèe, kde sòatkem s M. Ro�kovou z
námìstí è. 6 zakotvil v novém domovì. V páté tøídì uèil v�dy
uèitel Jan Kramáø. Kromì toho mìla škola ještì jednu tøídu na
Martinicích, jakousi filiálku, které se øíkalo expozitura. Byla
zøízena proto, aby �áci z Martinic nemusili dennì za
nepøíznivého poèasí docházet pìšky a� do Proseèe. Tehdy tam
uèil František Šolc ml.

Obecná škola mìla být nekonfesijní, ve skuteènosti se
jí dostalo jakoby katolického charakteru, proto�e evangelíci
mìli svou konfesijní školu, umístìnou v Záboøí è. 112, kam
chodili evangelické dìti. Tato škola byla dvoutøídní, øídícím
uèitelem byl tehdy Bedøich Svoboda, který ve škole mìl i byt.
Roku 1911 odešel na veøejnou obecnou školu na Františky, aby
získal vìtší penzi. Po nìm na jeden rok byl øídícím uèitelem
Václav Matièka z Brlohu a od roku 1912 Jaroslav Špaèek z

Ledcù u Tøebechovic. V druhé tøídì uèil
rodák ze Záboøí-Pastviska, po nìm v letech 1911-1913

František Kostlán,

Rudolf
Svoboda z Javorníka, avšak pùvodem z uèitelského rodu
Svobodova z Proseèe. Po odchodu z Proseèe na veøejné školy byl
dlouhá léta uèitelem mìš�anské školy ve Vysokém Mýtì a
nakonec øeditelem mìš�anské školy v Chocni. V letech 1913-
1914 byl druhým uèitelem František Peøina z blízkého Brda.

Evangelickým faráøem v této dobì a tedy protìjškem
katolického faráøe Františka Martínka byl Miloslav Novák, nar.
5. 9. 1873 v Chocni, který po krátkém pùsobení na Vsetínì pøišel
do Proseèe 25. 8. 1899 a setrval zde 21 let do r. 1920.
Evangelický sbor mìl tehdy 2650 èlenù, jeho území však sahalo
daleko a� k Hnìvìticím, Brdu a Dolùm, a� za Nové Hrady k
Podhoøanùm a na východì k nìmu patøil i Dolní Újezd. Nìkolik
rodin se hlásilo k svobodné reformované církvi a právì v této
dobì vybudoval pro nì shroma�ïovací místnost v Záboøí è. 92
èlen církve J. Kvapil. Proto se tam øíkalo „v modlitebnì u
Kvapilù“. Své kazatele mìli však i v Litomyšli.

V Proseèi �ilo pøed první svìtovou válkou nìkolik
�idovských rodin. Byli to Kopperlovi /a Piesnovi/, trojí
Breitenfeldovi, Pollakovi a Kosinerovi, všichni podnikatelé ve
výrobì dýmek, ve vyšívání a v obchodì. Nábo�enské støedisko,
svého rabína mìli v Lu�i.

Lidé bez vyznání, ateisté, byli tehdy na Proseèsku
naprostou výjimkou.

Sdru�ení pro péèi o duševnì nemocné

Sdru�ení FOKUS VYSOÈNA

Centrum denních slu�eb -

Sídlo organizace

- je nestátní, nezisková organizace, zabývající se péèí o dlouhodobì duševnì nemocné
- podporuje integraci klientù do spoleènosti
- sna�í se pøispívat k humanizaci slu�eb v péèi o duševnì nemocné

poskytuje pomoc duševnì nemocným lidem v rùzných oblastech bì�ného �ivota

- støedisko Hlinsko
Lidického 1213
539 01 Hlinsko
469 311 572, 777 151 494
e-mail:hlinsko@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz

obèany

- poskytuje sociální poradenství, emoèní podporu klientù
- nabízí asistenèní slu�bu a krizovou pomoc
- zajiš�uje kontakt na odborníky dle �ádosti klienta
- zprostøedkovává právní poradenství

"�ivot vùbec není tak.
docela jinak."Je

Kurt Tucholsky
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Zpráva z matriky Obecního úøadu

Stanislava Èešková, matrikáøka

Jubilanti èerven Narození Rozlouèili jsme se
Anna Cachová, Proseè 80 let Ondøej Špringer, Podmìstí Ludmila Bártová, Proseè

Volby do Poslanecké snìmovny ÈR 2006 v Proseèi

Jistì nìkteøí znáte objemnou knihu, která pochází od otce a syna Dvoøákových, Josefa a Velimíra, dlouholetých kronikáøù
Proseèe. „Èeskobratrské proseèsko“ zdaleka nesleduje pouze dìjiny proseèské evangelické církve, jak by se mohlo podle názvu
zdát: je v podstatì kronikou Proseèe a Proseèska. Kronikáøsky vìcným a pøesto �ivým slohem zaznamenává osudy a události, které
k Proseèi patøí (napø. veliký po�ár v Proseèi, udìlení obèanství bratøím Mannùm, �ivot a dílo mnohých osobností, jako Terézy
Novákové, Al. Meteláka a dalších). Kniha tak shroma�ïuje veliké mno�ství vìcných údajù a informací. Je doprovozena asi 150ti
zajímavými obrázky. Kniha byla bìhem poloviny roku vyprodána. Proto letos vychází podruhé v . Navíc v ní
ètenáø najde napø. zpracování �ivota a díla Arne Nováka, Rudolfa Fleischmana, starosty Jana Herynka, kulturní èinovnice Antonie
Èuprové-Kulhavé, lesníka Jana Dole�ala aj. Pro lepší orientaci je do druhého vydání zaøazen jmenný rejstøík. Také do knihy
pøibylo nejménì 20 zajímavých fotodokumentací, z nich� dvì dáváme na ukázku otisknout v tomto èísle Zpravodaje. Kniha vyjde

rozšíøené podobì

Jan Jun

Èeskobratrské proseèsko, 2. vydání

v èervenci a bude k dostání na evangelické faøe.

Rudolf Fleischman s dcerkami
Milenou a Evou v Anglii (1939)

„Spravedlivý výèet nynìjšího modu svìta“
1. Pravda ze svìta utekla
2. Upøímnost spí
3. Nábo�nost se skovala
4. Spravedlnost nesmí chodit na cestu
5. Kdoby nám pomohl, ten není doma
6.Láska le�í nemocná
7. Dobroèinnost sedí v arestu
8. Víra nále�itì zhasla
9. Ctnosti jdou �ebrotou

10. Pravda dávno jest zakopána
11. Dùvìrnost se zbláznila
12. Svìdomí visí na stìnì.

Ale trpìlivost všechno pøemù�e.

Str.171 (Lidová moudrost z pøelomu 18.-19. stol.,
nalezeno uèitelem Jos. Chalupníkem pravdìp. v Èeské Rybné)
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Svezte se cyklobusem

A u� jsou tady opìt prázdniny a èas dovolených, kdy se nìkteøí vydávají na toulky po krásách naší pøírody na jízdních
kolech. Právì hlavnì pro nì, zahajují autobusoví dopravci CONNEX Východní Èechy Chrudim a Zlatovánek spol s r.o. Polièka od
1. èervence do 24. záøí letošního roku, provoz nových autobusových dopravních linek tzv. cyklobusù. Jsou to speciálnì upravené
autobusy, ve kterých lze pøepravovat osoby i jízdní kola.

CONNEX Chrudim bude provozovat linku è.650 558 Pardubice-Chrudim-Nové Hrady-Litomyšl-Borová-Hlinsko.
Firma Zlatovánek Polièka bude provozovat linku è.680 019 Litomyšl-Proseè-Polièka-Svitavy-Litomyšl.
Jízdní øády tìchto speciálních autobusových linek budou vylepeny na autobusových zastávkách v Proseèi na námìstí, na

Pasekách a dalších zastávkách v obcích, kde budou cyklobusy projí�dìt.
OÚ Proseè

Upozoròujeme obèany, �e poslední termín pøijetí �ádosti o vydání cestovního dokladu
na OÚ Proseè je 14. 8. 2006.

Jízdní øád firmy CONNEX CHRUDIM

Jízdní øád firmy ZLATOVÁNEK POLIÈKA
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Maštale opìt o�ily cyklomaratonem

Sobota 10.6.2006 patøila ji� tradiènímu bikovému maratonu Author Cyklo Maštale, který opìt uspoøádalo
Sdru�ení obcí Toulovcovy Maštale ve spolupráci s Domem sportu Stratílek Litomyšl a za pøispìní mno�ství místních
dobrovolníkù. Letos odstartovalo 720 cyklistù, kteøí mìli mo�nost zvolit si délku trasy od dìtských 300 metrù po
proseèském námìstí a� po 100 kilometrový maraton pro zdatné závodníky. Tratì zavedly úèastníky závodù stejnì jako
v loòském roce do nejatraktivnìjší èásti našeho krásného regionu, do samotného centra Toulovcových Maštalí, kde si
jistì všichni milovníci nároèného terénu a pøekrásné pøírody pøišli na své. Mezi známé osobnosti, které se zúèastnily
letošního závodu, patøil jeden z nejlepších èeských horolezcù, pokoøitel Mount Everestu, Radek Jaroš, který absolvoval
padesátikilometrový okruh. Pro vítìze dìtských kategorií byly pøipraveny medaile, pro ostatní kategorie to byly
vítìzné poháry a tašky s upomínkovými pøedmìty a vìcné ceny.

Pro závodníky i pøihlí�ející bylo pøipraveno obèerstvení u øady stánkù na námìstí, bohatý doprovodný
program, jako napøíklad sestava aerobiku dívek ze Základní školy Proseè pod vedením paní Lídy Èeškové, nebo
vystoupení borcù na U-rampì. K dobré náladì pøispìl i DJ Marten s reprodukovanou hudbou a veèer skupina Quatro.
Poèasí se naštìstí po dvou letech, kdy nám závody propršely, umoudøilo a pøispìlo ke zdárnému a pøíjemnému prùbìhu
závodu.

Tímto bychom chtìli podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu tak nároèného závodu, jakým
Author Cyklo Maštale je a bez jejich� pomoci by se nedal tak velký podnik uskuteènit.

Jitka Musílková
Sdru�ení obcí Toulovcovy Maštale
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Informace ze Základní školy

Školní rok 2005/2006 bleskovì :
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nepodaøilo se získat peníze na dostavbu školy, vìøíme, �e to vyjde pøíští rok
podaøilo se realizovat mimoøádný projekt Planetární stezka
navázali jsme spolupráci se školami v Polsku a na Slovensku
první výmìnný pobyt zorganizovala paní uèitelka Dagmar Smìlá a sbor Proseèánek si zazpíval na Oravì, na oplátku k
nám na podzim pøijedou dìti ze Slovenska
Proseèánek mìl vystoupení v pøedvánoèní Praze
také Èervánek pilnì cvièil a plánuje spolupráci se školou z Polska
v rámci doplòkové èinnosti se pro zájemce z øad dospìlých uskuteènily kurzy keramiky a práce na poèítaèi, další
poèítaèové kurzy plánujeme na prázdniny
cizí jazyk se mohly dìti uèit ji� od první tøídy v krou�cích angliètiny
dále mohly dìti navštìvovat aerobik, øezbáøský krou�ek, sportovní nebo redakèní krou�ek, odbíjenou, tvoøivou dílnu,
krou�ek ruštiny, karate nebo v dobì pøed vyuèováním a po vyuèování chodit do poèítaèové uèebny
pravidelnì naše dìti jezdily na abonentní pøedstavení do Východoèeského divadla v Pardubicích, 6 tøíd navštívilo
pøedstavení v Národním divadle v Praze
pro devá�áky jsme spolu s taneèní školou Bohémia pøipravili minitaneèní
letos ukonèilo povinnou školní docházku 48 �ákù, všichni uspìli v pøijímacím øízení a byli pøijati ke studiu na
støedních školách a uèilištích
za velice dùle�ité pova�ujeme, aby se �áci nauèili pracovat s poèítaèi, v 6. a 7. tøídì mìli všichni tento pøedmìt, v 8. a
9. tøídì pokraèovali ti, co se o poèítaèe více zajímají ve volitelném pøedmìtu informatika
na škole se schází �ákovský parlament, kromì jiného pomáhal pøi pøípravì �ádostí o grant na výstavbu venkovního
basketbalového høištì, toèil film, vytváøel prezentaci, sestavoval “knihu“, podaøilo se a høištì bude !
pokraèovali jsme v tradici stmelovacích programù pro pá�áky, spoleènì s novými spolu�áky z Nových Hradù a
Perálce vyjí�díme na pobyt do pøírody, kde se pøi øešení zajímavých úkolù s novými kamarády lépe poznáváme, pobyt
je financován z grantu
uèitelé sestavují školní vzdìlávací program - vychází z rámcového vzdìlávacího programu, který je závazný pro
všechny školy
do pøedèasného dùchodu odchází paní uèitelka Jiøina Peškové, za její obìtavou práci a laskavý pøístup k dìtem i
kolegùm jí patøí velký dík

Mgr. Jarmila Broulíková

Planetární stezka v Proseèi u Skutèe

1.èervna 2006 v 10.00 byla slavnostnì otevøena za úèasti �ákù ZŠ i veøejnosti.
Tento projekt je druhý v Èeské republice a .

Co to je?
Je to vyznaèená trasa, po které jsou rozestavìny modely vesmírných tìles s informacemi a zajímavostmi o nich. Tento

projekt umo�ní lépe si pøedstavit velikosti a vzdálenosti jednotlivých planet naší sluneèní soustavy. Zároveò budete mít mo�nost
poznat okolní krajinu Proseèe, rozhlednu Terézku a udìlat nìco pro svoje zdraví.

Jestli�e jste se nemohli zahájení zúèastnit, mù�ete si ji kdykoli projít a prohlédnout. Je to dobrý tip na rodinný výlet nebo
na prázdninové putování.

Zaèátek stezky je u obecní knihovny, budete procházet kolem areálu základní školy po cestì západnì od Proseèe stále po
bílé cyklotrase è.3 místního znaèení cykloturistických tras pøes místní èást Pastvisko stále do kopce. Po cca 3,5 km trasa na
køi�ovatce pokraèuje po modré cyklotrase è.5 a� k rozhlednì Terezka na Pasekách a odtud se stáèí zpìt na silnici smìrem k Proseèi.

Tuto stezku je mo�né projít pìšky nebo projet na kole.

planetární stezka v Proseèi u Skutèe
první vytvoøený dìtmi

My jsme �áci 5.B

Jednou naše paní uèitelkaAlena Vášková navrhla, �e bychom si mohli udìlat zmenšeninu planetární soustavy. Jsme toti�
v páté tøídì, zaèínáme se seznamovat s vesmírem, a tak bychom se mohli uèit trochu jinak.
No jo, jenom�e to není tak lehké. To se musí udìlat modely planet a Slunce, sehnat informace o planetách a Slunci, najít místo, kde
by se mohl model planetární soustavy vytvoøit a navíc sehnat peníze.

Práce zaèala. Nejdøíve jsme se rozdìlili do dvojic a vybrali jsme si planetu, kterou jsme chtìli. Zaèali jsme shánìt co
nejvíce informací o té planetì nebo tìlesu, jaké jsme si vybrali, z knih, encyklopedií, internetu a podobnì. Dlouho jsme listovali v
knihách, dlouho hledali na internetu. Potom jsme vše pøinesli do školy a rozhodovalo se, co se nám zdá dùle�ité a co ne. Nakonec
si ka�dá dvojice svùj text pøepsala na poèítaèi. Aby byla pøedstava sluneèní soustavy úplná, museli jsme si vyrobit modely tìles,
které sem patøí. Zvolili jsme zmenšení jedna ku jedné miliardì. Hledali jsme rùzné kulaté pøedmìty, napø. døevìné kulièky,
hlavièky od špendlíkù… Takový malý model soustavy jsme si vytvoøili ve tøídì velikosti planet a Slunce odpovídají, ale
vzdálenosti ne. Aby naše práce mìla smysl a význam, museli jsme ji nìkomu ukázat. Pozvali jsme proto rodièe a vyprávìli jim o
planetách a všem, co jsme se nauèili. Pøedvedli jsme se i nìkterým dìtem z naší školy.

Jak to vùbec vzniklo?
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Planetární stezka v Proseèi u Skutèe - pokr. ze strany 4

Na to , abychom mohli zhotovit stezku venku, kde
bude model sluneèní soustavy odpovídat mìøítku i
vzdálenosti jednotlivých tìles, u� jsme nemìli sílu
ani mo�nosti. Museli jsme se spojit s paní øeditelkou
naší školy Mgr. Jarmilou Broulíkovou, s Obecním
úøadem v Proseèi, konkrétnì s panem starostou Ing.
Martinem Novákem a panem MgrA. Markem
Rejentem, který nám vyrobil modely vesmírných
tìles.

1.6.2006 se planetární stezka otevøela pro veøejnost. Doufáme, �e splní to, proè jsme
se ji sna�ili uskuteènit. My jsme se dozvìdìli mnoho nového, získali rùzné zkušenosti
a vìøíme, �e i vám umo�ní lépe si pøedstavit, jak vypadá vesmír v nejbli�ším okolí.

Michal Bartoš Pavel Bernard Petr Èermák
Marek Odvárka Lukáš Pelikán Stanislav Kašpárek
Farid Tuch Jan Tmìj Martin Unzeitig
Michal Zástìra Václav Šplíchal Pavla Lampárková
Veronika Bílá Andrea Nováková Denisa Nekvindová
Veronika Pešková Andrea Puldová Al�bìta Vopaøilová
Magda Zelenková Radka Osinková tø. uè. Mgr.Alena Vášková

První ohlasy na planetární stezku

První ohlasy na planetární stezku jsou od lidí nejpovolanìjších - pracovníkù hvìzdáren .

Pan Mgr. Jiøí Dušek, PhDr., Hvìzdárna a planetárium M.Koperníka v Brnì : "Podobné stezky vznikají na rùzných místech
Evropy a my moc dobøe víme, jak jsou oblíbené. Ve Vašem pøípadì je skvìlé i to, �e si ji vybudovali sami �áci. Úroveò jejich
pøíspìvkù je vynikající. Klobouk dolù pøed Vámi! Poklona je to o to vìtší, �e i my chceme podobnou stezku postavit pøímo v Brnì,
ale dosud jsme na to nemìli èas a ani prostøedky. Z Vašich zkušeností si urèitì vezmeme inspiraci i pøíklad. Ka�dopádnì èlánek o
Vaší akci zveøejníme na stránkách našeho zpravodaje Instantní astronomické noviny ( ."

Man�elé Bro�ovi, Hvìzdárna a planetárium Hradec Králové: „Jak vypadalo otevøení stezky plánované na Den dìtí?
Pøesto�e pan starosta Martin Novák dovede zaøídit pro obec témìø vše, zmìnit poèasí se mu nepodaøilo a zahájení u Sluníèka
probìhlo v kulisách pestrobarevných deštníkù. Pokus zvítìzit nad kapkami deštì zkrachoval u planety Venuše, odkud se sešlost
chytøe stáhla do tøídy 5.B ke tøídnímu modelu planetární soustavy a také k obèerstvení. Dìti nám zde pøednesly informace o jedné
planetì za druhou. Po skonèení prezentace, kterou dìti pojaly opravdu zodpovìdnì, se poèasí umoudøilo a na cestu jsme se opravdu
vydali. Procházka rozkvetlými, s vodou nasáklými mraky nad námi a s kalu�emi ozdobenou cestou pod námi, byla nejlepším
mo�ným zakonèením celého výletu.“

http://www.ian.cz)

Kdo byli svatý Cyril a svatý Metodìj

Oba pocházeli ze Solunì a døíve ne� pøišli pozváni kní�etem Rostislavem na Velkou Moravu (863), pùsobili nìjaký èas
jako misionáøi u Chazaru na Krymu. Odtamtud pøinesli ostatky sv. pape�e Klementa I. nejprve do Konstantinopole, potom je vzali
sebou na Moravu a donesli je a� do Øíma (867). Aby mohli slavit bohoslu�by v øeèi lidu, jemu� mìli hlásat Evangelium, pøelo�ili
bohoslu�ebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také o výchovu svých �ákù, aby jejich dílo mìlo
pokraèovatele. Jejich svátek se od 14. století slavil u slovanských národù 9. bøezna, v roce 1863 byl pøelo�en na 5. èervence a roku
1880 rozšíøen pro celou církev. Pape� Jan Pavel II. je 31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.

Cyril se narodil kolem roku 827 jako nejmladší ze sedmi dìtí. Jeho køestní jméno bylo Konstantin, byl vychován v
Konstantinopoli a tam také vyuèoval a pùsobil v diplomatických slu�bách u císaøského dvora. Pro slovanský jazyk vytvoøil
staroslovìnské písmo. Na Moravì pùsobil celkem 4 a� 5 let. V Øímì vstoupil do kláštera a pøijal jméno Cyril. Zemøel 14. 2. 869 a
byl pohøben v bazilice sv. Klementa.

Metodìj je rovnì� øeholní jméno. Pùvodnì se jmenoval snad Michal. Nejprve pùsobil ve státní slu�bì ve Slovany osídlené
èásti byzantské øíše. Kolem roku 840 dal pøednost øeholnímu �ivotu. Doprovázel svého mladšího bratra na Velkou Moravu a do
Øíma. Tam ho pape� Hadrián II. vysvìtil na knìze (868) a jmenoval ho arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie (869).
Pokraèoval v díle, které se svým bratrem zapoèal, a pokøtil èeského kní�ete Boøivoje. Zemøel 6. 4. 885 a byl pohøben na
velkomoravském Velehradì.

pøevzato z internetu

5. 7. - Den slovanských vìrozvìstù Cyrila a Metodìje
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DIPRO, výrobní dru�stvo invalidù v Proseèi u Skutèe
pøijme zamìstnance na tato pracovní místa:

Nabízíme:

Tato pracovní místa jsou vhodná i pro obèany se zdravotním posti�ením

DIPRO, výrobní dru�stvo invalidù tel. è. 469 321 191-4, fax è. 469 321 168

SEØIZOVAÈ DØEVOOBRÁBÌCÍCH STROJÙ

VEDOUCÍ STØEDISKA PILY A DOPRAVY

SKLADNÍK

OBSLUHA CNC OBRÁBÌCÍHO CENTRA

: :

: :

:

:

Po�adavky Pracovní náplò

Po�adavky Pracovní náplò

Po�adavky Pracovní náplò

Po�adavky Pracovní náplò

- všeobecné technické znalosti - oprava a údr�ba výrobních strojù
- schopnost samostatné práce - zajištìní plynulého chodu výroby
- manuální zruènost a spolehlivost - seøízení strojù a kontrola produkce

- diagnostika mechanických závad strojù
a jednoduché opravárenské práce

- úplné støední odborné vzdìlání - øízení týmu lidí
- praxe v oboru døevaøském - pøejímka kulatiny na sklad
- praxe v øízení lidí - výroba øeziva a jeho uskladnìní
- znalost práce na PC - zpracování prvotní evidence výroby
- samostatnost, zodpovìdnost a flexibilita - organizace dopravy

- vyuèení : - pøíjem zbo�í na sklad
- pøesnost a spolehlivost - expedice zbo�í
- znalost práce na PC výhodou

- vyuèení : - práce na CNC obrábìcím stroji ve
- znalost práce na PC výhodou výrobním procesu

- nástup mo�ný ihned
- finanèní ohodnocení odpovídající vašim pracovním výkonùm

.

Struèný �ivotopis pro pozici vedoucího støediska pily a dopravy zašlete na adresu:

6. 7. - Den upálení mistra Jana Husa

�ivot mistra Jana Husa

Narodil se v roce 1370 v Husinci. Pocházel z velmi chudé rodiny. Na svých studiích v Praze poznal údìl chudého studenta.
Uèil se hou�evnatì, vedl bezúhonný �ivot a mìl hluboký vztah ke knì�ství, ke svatým a Pannì Marii. V roce 1400 byl vysvìcen na
knìze a v roce 1402 zaèal kázat v Betlémské kapli. Kaple betlémská se stala støediskem národnì cítících, horujících pro
nábo�enskou a církevní opravu.

Jan Hus se pozdìji dostal k bludným spisùm anglického uèence Johna Wyclifa. Wyclifovi ani jeho spisùm v Anglii
nevìnoval nikdo �ádnou pozornost. Teprve Jan Hus pomocí svých plamenných kázání Wyclifovy názory mezi èeským lidem
zpopularizoval.

Jeho další kariéra byla spjata s pra�skou univerzitou, kde se na jeden rok stal jejím rektorem. Mìl neustálé spory ohlednì
víry s arcibiskupem pra�ským a s pape�em Janem XXIII. Zaèal vystupovat proti nauce o odpustcích. Na základì toho pape� uvalil
na Husa klatbu. Znamenalo to, �e se ve mìstech, kde se Hus zdr�oval, nesmìly konat bohoslu�by. Proto Hus odešel z Prahy na
èeský venkov. Pobýval povìtšinou na Kozím Hrádku a na hradì Krakovci. V roce 1414 byl pozván na kostnický koncil. Kdy�
dorazil do Kostnice, byl i pøes protest krále Zikmunda uvìznìn.

Na koncilu mu bylo pøedlo�eno nìkolik vìt z jeho spisù, které byly oznaèeny za bludné. Hus uznal pravost 30 vìt, ostatní
oznaèil za podvr�ené. Na koncilu se srá�ely dva zájmy, zájem pøedstavitelù koncilu, aby Hus své uèení odvolal a zájem Husa a jeho
pøátel, aby bránil pravdu a� do smrti. Jan Hus byl prohlášen koncilem za kacíøe a pøedán svìtské moci k potrestání. Ta ho podle
dobových zvyklostí nechala upálit. Stalo se tak 6. èervence 1415 na bøehu Rýna.

pøevzato z internetu



Vymìním obecní byt 2 + 1 ve Svratce 59,31 m , 2 sklepy 28,5 m , pùda, zahrada. Nájemní smlouva na dobu
neurèitou. Mo�nost odkupu do osobního vlastnictví. Za 2 + 1 Proseè a okolí.

2 2

Tel. 606 317 645

Sháním v Proseèi a okolí (i �ïárské vrchy) pro
rekreaci i bydlení dùm, byt, chalupu, pozemek,
les.
Nabídnìte. Tel. è. 776 113 404

TURECKO 11 nocí v hotelu*** letecky+ P 8 990,-
TURECKO 11 nocí v hotelu*** letecky+ All 9 990,-
ØECKO 11 nocí v apartmánu letecky 6 990,-
ØECKO 10 nocí v hotelu*** letecky+ P 9 990,-
TUNISKO 10 nocí v hotelu*** letecky+ P 8 990,-
BULHARSKO 11 nocí v apartmánu letecky 7 490,-
MALLORKA 10 nocí v hotelu *** letecky + P 10 990,-
KANÁRSKÉ OS. 7 nocí v apartmánu letecky 9 990,-
ITÁLIE 7 nocí v apartmánu + doprava 3 990,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí v apartmá.+ doprava+ P 5 990,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí v apartmánu + doprava 4 490,-
ŠPANÌLSKO 7 nocí v hotelu*** + doprava+ P 7 990,-
CHORVATSKO, ITÁLIE ubytování stan + doprava 3 490,-

SKUTEÈ, PAL. NÁM. Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00

!!! ZA NAŠE SLU�BY NEÚÈTUJEME PØÍPLATKY !!!

Pùjèuji za dobré ceny
Lodì jsou vhodné i

pro zaèáteèníky a pro sjí�dìní øek s dìti. Pøi
vèasné rezervaci - slevy. (Vy�ádejte si ceník.)

sportovní èluny PÁLAVA
a další vodácké vybavení.

Martin Petras
Sv. Èecha 272
Lu�e

Tel. 603 303 595

SKUTEÈ TEL: 469 350 930
ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY

LAST MINUTE - DENNÌ AKTUALIZOVANÁ
ŠIROKÁ NABÍDKA ZLEVNÌNÝCH ZÁJEZDÙ
LAST MINUTE - NÁŠ TYP NA ÈERVENEC

CHATY, PENZIONY, HOTELY V ÈR A NA SLOVENSKU

DÌTI JEŠTÌ LEVNÌJI P - polopenze, PP - plná penze,
All inclusive

WWW.JOLANATOUR.CZBLI�ŠÍ INFORMACE NA

Prodám dru�stevní byt v Proseèi 3 + 1, 80 m , s gará�í a sklepem.
Tel. , volat v poledne.

2

776 796 768


