Restaurování Pomníku mistra Jana Husa

Galerie hlavního města Prahy

Idea
Myšlenka postavit v Praze pomník mistru Janu Husovi, významnému
českému náboženskému mysliteli a knězi, vysokoškolskému pedagogovi,
reformátorovi a kazateli, se objevila náhle jako prudká reakce na zpočátku
nevelký spor mezi politickou reprezentací města Prahy, kde se střetli zástupci
reformní strany „mladočechů“ se zástupci staromilských „staročechů“. Ve
zjitřené atmosféře byly impulzivně pronášeny plamenné proslovy
o přínosech a záporech husitského hnutí pro český národ, které vyústily
v prohlášení jednoho z řečníků, že „…Husité byli bandou lupičů a žhářů!“
Tímto incidentem mezi českými poslanci začal spor o největší Husův
pomník v Čechách.
25. 11. 1889 – na českém zemském sněmu vystoupil mladočeský poslanec
dr. Josef Šíl s požadavkem věnovat jednu ze 72 votivních destiček, jimiž
měla být lemována budova Muzea Království českého, jménu mistra Jana
Husa. Návrh vyvolal bouřlivou diskusi a byl zástupci poslanců staročeské
strany, české šlechty i představiteli katolické církve zamítnut.
29. 11. 1889 – na jednání městské rady hlavního města Prahy na
Staroměstské radnici vyzval Vojtěch Náprstek radu k rezoluci proti opomenutí
Husova jména na budově muzea, jemuž pozemek na stavbu věnovala Praha.
30. 11. 1889 – Dr. Jan Podlipný vyzval na zasedání pražské radní, aby na
Husovu počest byl postaven v Praze pomník, na který by Praha věnovala
pozemek a přiměřený obnos.
3. 12. 1889 – bylo v Národních listech uveřejněno Provolání k lidu českému,
které vyzývalo český národ ke stavbě pomníku.
23. 12. 1889 – vypracovány stanovy Spolku pro zbudování pomníku Mistra
Jana Husa v Praze.
březen 1890 – definitivní schválení stanov Spolku a povolení Spolku
místodržitelstvím rakouského císařství.
31. května 1890 – první spolková ustavující valná hromada, na níž byl
předsedou jednohlasně zvolen Vojtěch Náprstek. Do konce května se
podařilo Spolku spolu s členskými příspěvky získat v celonárodní sbírce více
než 50 000 zlatých.
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