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VOJENSKÁ KANCELÁŘ PREZIDENTA
REPUBLIKY V PROMĚNÁCH ČASU A REŽIMŮ
1945–2015

ARCHA PROTI ARŠE - HUSITSKÉ VÁLKY A JEJICH
DŮSLEDKY

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. (ÚSTR Praha)

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Husitské
muzeum v Táboře)

7. 3. 2023

23. 3. 2023

4. 4. 2023
 VELIKONOCE VE SVATÉ ZEMI 

ThMgr. Alois Sassmann (starokatolický
farář, publicista)

Každá instituce během své existence zažívá okamžiky vzestupů a
pádů i hvězdných okamžiků. Nejinak tomu bylo a je také v případě
„nástroje“ vrchního velitele ozbrojených sil ke komunikaci s armádou
a ostatními ozbrojenými složkami. Jaký význam měla vojenská
kancelář během těchto 70 let a kdo v jejím čele autoritou své
osobnosti dodával jejímu image nejen lesk? To je námětem této
přednášky.

Po vypuknutí husitské revoluce zažily země koruny české patnáct let
téměř nepřetržitých bojů mezi husity a katolíky, ale někdy i mezi husity
navzájem. V české historické paměti jsou tyto válečné události spjaty s
téměř neustálým vítězstvím husitských zbraní. Proč byla husitská taktika
tolik úspěšná, a podařilo se protivníkům nalézt úspěšnou odpověď? V
přednášce se pokusíme najít odpovědi na položenou otázku a zároveň se
podívat na nejvýznamnější epizody husitských válek z hlediska našich
současných znalostí pramenů husitské doby. Podíváme se také, jaké byly
politické důsledky válečných střetnutí a nakolik ovlivnily další osudy
českého státu v neklidném 15. století.

Památná místa Ježíšova působení (i spojená s Velikonocemi) v
Izraeli představí na fotografiích ze své cesty ThMgr. Alois
Sassmann, farář Starokatolické církve v Táboře. Ježíšova křížová
cesta patří ke kořenům euroatlantické kultury a její konkrétní
průběh a topologie je dodnes kulturním fenoménem.



20. 4. 2023
 

27. 4. 2023

SKUPINA BRATŘÍ MAŠÍNŮ – PŘÍBĚH MEZI
REALITOU A PROPAGANDOU
Mgr. Martin Tichý (ÚSTR Praha)

POKLADY JIŽNÍCH ČECH

PhDr. Jiří Chvojka (historik a
numismatik, České Budějovice)

11. 5. 2023
BOHUSLAV BALBÍN - HISTORIK A PŘÍRODOVĚDEC
Mgr. Jiří A. Čepelák, Ph.D. (Katolická
teologická fakulta UK,  Pražské humanitní
gymnázium)

K novodobé české historii patří i fenomén protikomunistického
odboje, v němž naprosto unikátní roli sehrála – nepřesně vyjádřeno –
skupina bratří Mašínů opředená mnoha mýty a nepřesnostmi.
Mnohými oslavovaná, jinými pak zatracovaná. Co však o jejím
působení skutečně víme a jak je možné její činnost interpretovat v
širším kontextu československých dějin, zodpoví účastníkům
přednášky spolu s dalšími otázkami historik Martin Tichý.

Jezuita Bohuslav Balbín (1621–1688) byl vynikajícím dějepiscem a vědcem
pobělohorského období, který svoji lásku k vlasti vyjádřil historicko-vlastivědnou
encyklopedií Rozmanitosti z historie Království českého. Jeho rozsáhlé práce
byly dosud zkoumány hlavně historiky, v posledních letech však Balbína
doceňujeme i jako mimořádně vzdělaného přírodovědce: geologa, botanika a
zoologa, zejména ornitologa. Překladatel přírodovědné části Balbínova díla Jiří
Čepelák nám tohoto polyhistora představí z více stran: jako řeholníka, dějepisce,
ale i vlastence a milovníka přírodních krás a záhad.

Uznávaný historik a numizmatik, dlouholeý kurátor Jihočeského muzea,
představí nejvýznamnější jihočeské mincovní nálezy – České Budějovice
1911, Tábor 2001, Písek, Staré Prachatice, Choustník nebo nález
brakteátů u Litvínovic.ního textu



OSKAR NEDBAL A HUDEBNÍ ŽIVOT V
TÁBOŘE. AUTORSKÉ ČTENÍ A POSLECHOVÉ
UKÁZKY Z DÍLA.

RUSKÁ VÁLKA NA UKRAJINĚ – ZMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU?

PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.,
muzikoložka a hudební publicistka,
hudební pedagožka a pěvkyně (Tábor)

PhDr. Michael Romancov, Ph.D. (Katedra politologie Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)

23. 5. 2023
 

21. 9. 2023
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PODZIM 2023PODZIM 2023PODZIM 2023

Dr. Ludmila Peřinová představí další kapitoly své knihy Táborský rodák
Oskar Nedbal (Husitské muzeum v Táboře 2021), v němž se zaměří na
vztah světoznámého skladatele a dirigenta k hudebnímu životu Tábora a
svou přednášku doplní poslechovými hudebními ukázkami.


