V Betlémsl<é l<apli vznilme nová
.expozice o mistru Janu Husovi
STARÉ MĚSTO Novou moderní
edukativní expozici bude mít vý
znamná osobnost evropských dě
jin, kazatel, učenec a společenský
reformátor Jan Hus. Bude umístěna
v areálu českého vysokého učení
technického (ČVUT) v Praze u Bet
lémské kaple, kde Jan Hus svými
charizmatickými kázáními oslovo·
val tisíce posluchačů.
„Iniciátor projektu, spolek Jan
Hus 600, plánuje na expozici uspo
řádat veřejnou finanční sbírku,"
sdělil za organizátory Pavel Jína.
,,Mám ohromnou radost, že ČVUT·
vyšlo myšlence vstříc," říká Petr
Hušek, předseda spolku Jan Hus
600 a ředitel národních slavností
Jan Hus - Evropan novédoby. Expo
zice bude zaměřena na české i za
hraniční návštěvníky a bude pro
všechny věkové kategorie.
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Měla by veřejnosti atraktivní a in
teraktivní formou umožnit sezná
mit se s tím, kdo byl Jan Hus; ato v
kontextu 21. století.
„S hrdostí využíváme příležitosti
600. výročí úmrtí Jana Husa, aby
chom novou muzejní expozicí v
Betlémské kapli, která slouží jako
reprezentační prostor ČVUT, připo
mněli akademikům a veřejnosti Hu
sův život a dilo a tím jeho historický
nadčasový odkaz národu," uvedl k
připravované , expozici rektor
ČVUT Petr Konvalinka.
Sbírka formou dobrovolných
příspěvků
Na tvorbě muzejní expozice budou
se spolkem Jan Hus 600 a ČVUT
spolupracovat Husitské muzeum v
Táboře a Společnost Husova mu
zea v Praze .

,,Po odeznění připomínek letošní
ho jubilejního Husova roku nabízí
tento projekt naplnění dávné sna
hy po zřízení důstojného a trvalého
památníku jedné z nejvýraznějších··
a dodnes inspirativních postav čes
kých dějin," říká ředitel táborské:
ho muzea Jakub Smrčka.
SpolekJan Hus 600 plánuje vyhlá
sit sbírku na expozici prostřednic
Mm tiv. crowdfundingu, tedy dob
rovolných příspěvků. Datum ote·
vření expozice ještě není stanove
no.
Národní slavnosti]an Hus - Evro
pan nové doby zahrnují akce oficiál
ní a akce dobrovolně sdružené v ce
lonárodní platformě. Další připo
mínky organizuje Československá
církev husitská a českobratrská cír
kev evangelická v rámci projektu
Hus 2015. (ČTK)
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