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ýroří úmní suatého uáGlaua

8.táíi
llen řeské státnosti,

28. záři 935, podle
starších pramenů v r.

929,byl na příkaz svého
mladšího bratra Bole-
slava ve staré Boleslavi
zavražděn český kníže
Václav z rodu Přemys-
lovců. Bratrovražda ote-

:la Boleslavu zvanému Ukrutný cestu
roci, Dal přitom vyvraždit i celé rodiny
clavových příznivců včetně nemluvňat.
Sám Boleslav ale už v r. 938 nechal
,atky svého bratra píevézt do Prahy
rsiloval o jeho kanonizaci. Přispěl tak
vzniku svatováclavské tradice, která
rrála v českých národních dějinách
obl,čejně významnou roli. Kult sv.

Václava se šířil už od konce 10. století.
Světec nejprve reprezentoval a ochraňoval
panovnickou dynastii, později se ale stal
patronem celého národa. Jeho portrét
s přemyslovským štítem a praporcem
symbolizoval zemi a lid i v těch nejtěžších
obdobích českých dějin. ]méno Václav
bylo chápáno jako synonymum pro Čechy
a českou korunu.

Svatý Václav je jedním z nejoblíbe-
nějších českých svatých, zemský patron,
mučedník i osobnost, která sehrála velmi
důležitou úlohu v emancipaci českého
státu a přemyslovské dynastie v rámci
křesťanské Evropy.

28. září je od roku 2000 státním svát-
kem, Dnem české státnosti.
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Početná česká příjmení v telefonním Vídeňs
seznamu jsou výmluvným svědectvím o nět k t<

někdejším významu této jazykové skupi- některi
ny ve Vídni. Široké veřejnosti však naproti To n
tomu zůstává v podstatě skryta jiná prů- formor
kopnická role češtiny. Když totiž 7. řijna a další]
roka 1775 c. k. Studijní dvorská komise tury Čr
ustanovila Moravana Josefa Valentina vedle r
prvním profesorem českého jazyka na

kresťanská zábava
Kde: Muttergotteskirche na fare }acquingasse 53, 1030 Wien

Kedy: 10. l0. 2015 od 20.00 hod.

\řstupné (s občerstvenírn): 8,- €

pomnílí Miladě Hotáltot
65 let po vynesení rozsudku trestu

smrti se IUDr. Milada Horáková, oběť
nej známěj ší československé justiční vraž-
dy, dočká sr,ého pomníku. Bude odhalen
v Praze 16. listopadu tohoto roku. Pomník
je symbolickým ztvárněním morá]ních
hodnot a odvahy Milady Horákové bo-
jor;at za národní identitu proti nacismu
i komunismu. postal.en bude na dohled
od Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, v parčíku na konci Sněmovní ulice,
kde bude doslova ,,dohlížet" na české
zákonodárce.

Sedmičlenná odborná komise posou-
dila třiadvacet návrhů v řádně konané
architektonicko-výtvarné soutěži, která
se uskutečnila díky iniciativě Nadační-
ho fondu Stránský za podpory Městské
části Praha 1 a pod záštitou ministra
kultury Mgr. Daniela Hermana, jehož
silné podpoře se projekt i nadále těší.
Yitězný návrh akad. sochaře Josefa Fal-
tuse zobrazuje řečnický pult, za kterým
stála Milada Horáková u soudu, s mik-
rofonem. Na něm sedí skřivánek. ,,Ten
ptáček je Milada Horáková. Změnila se

v něj a odlétá za svobodou. }e to silně
symbolické," popisuje }osef Faltus podobu
pomníku. Pult stojí na desce, na níž isou
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