
NÁRODY NIKDY NETUŠÍ, JAK JSOU BOHATÉ NA LOTRY.  
JE ZAPOTŘEBÍ PŘEVRATŮ, ABY JE OBJEVILI.  
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Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění 
obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ 
Boiochaimů, označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete 
Nízký a Hrubý Jeseník, část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného 
Boiochaima. Na sklonku 19. století si příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné 
změny společenské vyžadují více informačních zdrojů. A tak vznikl v roce 1866 list ČAS, od počátku redigovaný Janem 
Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do 
roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak 
na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008 nahradil internetový deník Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle 
potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této podobě vydržet co nejdéle. Což 
bude i dílem vás, čtenářů. 
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10 května sv. Izidor, rolník 

SVATÝ IZIDORE, JARO NASTUPUJE, 
SEDLÁK TVÉ POMOCI POTŘEBUJE 

    Svatý Izidor z Madridu (1080-1172) se narodil roku 1080 
v Madridu. Živil se jako rolník a jeho ctnostmi byla prostota, 
pokora, poslušnost, pracovitost, soucit a štědrost vůči 
chudým, život modlitby a kající duch. Cesta k následování 
podle svatého Izidora je: účastni se mše svaté každý den, 
pokud k tomu máš příležitost, modli se při práci, neplýtvej 
časem, buď věrný v malých věcech, vždycky se děl s 
potřebnými o to, co máš. Svatý Izidor začínal každý den brzy 
ráno účastí na mši svaté. Úplně se spoléhal na Boha a 
pomoc andělů při své práci a někdy zastal tolik práce, kolik 
by ve stejném čase odvedli tři muži. Jednoho dne viděl pán 
svatého Izidora orat vedle jeho pluhu další pluh tažený 
bílým volkem. Běžel k němu, ale když se přiblížil, zmizeli mu 
z očí. Když se na to zeptal svatého Izidora, odpověděl mu: 
"Pane, pracuji sám a sílu nehledám u nikoho jiného než u 
Boha." Tak se rozšířila pověst o svatém Izidoru jako o světci, 
kterému andělé pomáhají i při orání pole. 
Isidorův život byl provázen mnoha zázraky. Zemřel roku 
1172 a u jeho hrobu v San Andrés došlo k dalším více než 

400 podivuhodným zázrakům a náhlým uzdravením. O čtyřicet let později, roku 1212, byl 
na základě božího zjevení otevřen hrob a zde bylo Isidorovo tělo i s oblečením nalezeno 
neporušené a bylo ve slavnostním průvodu přeneseno do kostela sv. Ondřeje. Od té doby je 
sv. Isidor patronem Madridu. Roku 1622 byl prohlášen za svatého, když k tomu vybídl sám 
král Filip III., který připisoval své uzdravení Isidorově přímluvě. 
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ZŠ a MŠ DVORCE   

                                                                                         
                                                                           

se dne 

                                                                    

12. 6. 2012                                 
       zapojí do                                                                        

dobročinné akce 
 

 
 
 
 

- hledáme dárce již nepotřebných 
jízdních kol (ideální jsou kola 

horská, trekingová, širokoplášťová, 
mohou být i jiná) 

- hledáme dárce náhradních dílů a 
kolařského nářadí 

 

Nepotřebná kola můžete přivézt do budovy ZŠ dne 12. 6. 
2012 v době od 7:00 do 16:00 hod. 

 

 



 
 
 



HAPPENING „Nepracujeme proti 
sobě, pracujeme společně“  

   
Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce vydávat a prodlužovat pracovní povolení 
migrantům na nízkokvalifikovaných pozicích. Jako čeští občané i migranti na to říkáme:  
Takto se problému nezaměstnanosti nezbavíme, jen se zhorší postavení migrantů, kteří žijí 
v Česku.  Respektujte zákon o zaměstnanosti a zrušte metodické pokyny, které jsou s ním v 
rozporu.  Práce migrantů a migrantek je hodnotná a důležitá pro českou ekonomiku.  
Pokud s tímto souhlasíte, přijďte na happening pracovníků občanských sdružení, migrantů 
a solidarizujících českých občanů  

 

Kdy? Ve čtvrtek 10. 5. 2012 ve 13 hod. 
 

Kde? Palackého náměstí č. 4 před budovou Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Vezměte si k sobě či na sebe váš pracovní nástroj či oblečení. Během 

happeningu bude zástupcům ministerstva předáno stanovisko nevládních 
organizací, iniciativ a osobností, které podrobně vysvětluje pozici k 

(ne)vydávání pracovních povolení. Celé stanovisko bude zveřejněné na 
www.migraceonline.cz, www.konsorcium-nno.cz  a dalších webech. 

Základní informace o aktuální politice ministerstva práce 
 

Dne 25. ledna 2012 vydal náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka 
pokyn všem krajským pobočkám Úřadu práce České republiky, aby od 1. července 2012 
přestaly vydávat nová pracovní povolení k zaměstnání na volná pracovní místa, která 
vyžadují nižší kvalifikaci než ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Zároveň 
přikázal, aby stávající pracovní povolení byla prodloužena maximálně o 6 měsíců. Nově 
pokynem zavedl i povinnost předkládat ověřené a nostrifikované doklady o odborné 
způsobilosti, přestože tak zákon neukládá. Pod tlakem zaměstnavatelů se následně MPSV 
rozhodlo pokyn přepracovat novým metodickým pokynem z 8. března 2012.  Vítáme 
částečnou úpravu lednového pokynu, který znejistil a ohrozil nejen zaměstnavatele, ale i 
desetitisíce cizinců pracujících v České republice. I přesto stávající postup ze strany MPSV 
vyvolává vážné znepokojení z hlediska právního, ekonomického a etického.  O metodických 
pokynech najdete více informací na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: 
 

 tisková zpráva o původním lednovém metodickém pokynu 

 tisková zpráva o upraveném březnovém metodickém pokynu 

 celý aktuální text metodického pokynu 

K metodickému pokynu MPSV z 8. Března 2012 vydalo Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s migranty v ČR tiskovou zprávu, která je dostupná zde 

 

 

http://www.konsorcium-nno.cz/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12141/tz_090212.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12632/tz_160312a.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12839/vi-29734-2012.pdf
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2329419


 

Laskavá a vtipná komedie věnovaná všem,  
kteří ne vlastní vinou zůstali sami  

 
Kdy: 17. 9. 2012 v 19:00 

Kde: Slezské divadlo Opava 
Předprodej: Sluna Opava 

 



 



 
 



NEŽ VYJEDETE NA 
DOVOLENOU 

Tak si prosím uvědomte, že je třeba se ve zdraví vrátit. „Banální“ případy 
z minulého týdne varují. Naštěstí se obešly bez ztrát na životech. Ale vždycky 

to tak „ dobře“ nedopadne. 
 
Dne 3. 5. 2012 v nočních hodinách (okolo 22: 40 hod.) projížděl řidič vozidla Ford Mondeo 

obcí Malá Štáhle. Při průjezdu 
pravotočivou zatáčkou a vlivem 
nepřiměřené rychlosti vozidla 
dostal smyk, který nezvládnul. 
Vjel za levý okraj komunikace, kde 
přední částí vozidla narazil do 
kovového zábradlí mostu. 
Dechová zkouška na alkohol byla 
u řidiče negativní. Nehoda se 
obešla bez zranění, ale výše škody 
na vozidle se vyšplhala k 90 
tisícům a na zábradlí okolo 20 
tisíc Kč.  
 
Dne 4. 5. 2012 v 15:40 hodin 
došlo k dopravní nehodě na 

silnice za obcí Město Albrechtice směrem do obce Linhartovy. Řidič jedoucí ve vozidle 
AUDI nepřizpůsobil rychlost jízdy a na mokrém povrchu dostal smyk. Vyjel zcela mimo 
komunikaci do pravého příkopu, kde narazil do kamenného přemostění příkopu a 
následně pak do stromu. I tato nehoda se obešla bez zranění. Zkouška na alkohol byla u 
řidiče negativní. Na vozidle vznikla škoda ve výši okolo 25 tisíc Kč a na mostku okolo 1 
tisíce Kč.   

 



FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
ČAS vyrazil v minulém týdnu také na jih. V městské galerii „ U zlatého 
slunce“ v Týně nad Vltavou vystavuje do 10. června 2012 Renata Klogner 
Štolbová úžasné obrázky. Pojedete li do jižních Čech, nezapomeňte se přijít 
podívat. Mimo pondělka mají otevřeno stále (www.tnv.cz)   

 
 
 
 

http://www.tnv.cz/


PETROUŠKOVY PŘÍHODY (770) 
 
Někdy člověk při uvažování nad různými výročími, podlehne skeptickým úvahám, které si 
radši druhý den nepřipomíná. Leč, někdy se proti tomu nedá nic dělat.  
 
Posuďte sami. V roce 1947 nabídl rektor Univerzity Karlovy Bohumil Bydžovský 
vynikajícímu, tehdy již světově známému vědci, astronomu a astrofyzikovi Zdeňku 
Kopalovi (1914-1993) katedru astronomie na UK. Ovšem v té době přijmout bývalého 
stipendistu Harvardovy nadace do služeb komunistického státu nepřipadalo v úvahu. 
NASA měla díky tomu o jednoho vynikajícího odborníka více.  
 
Kdybychom zůstali u Harvardu, měli bychom také vzpomenout lingvistky a spisovatelky 
Milady Součkové (1899-1983).  Ta se do komunisty ovládané země po roce 1948 vrátit 
nemohla, protože od roku 1945 pracovala jako kulturní atašé našeho konzulátu v New 
Yorku. A tak v letech 1950 – 1962 na Harvardu přednášela českou literaturu. A od roku 
1963 byla knihovnicí této prestižní americké univerzity, založila zde fond české literatury a 
odkázala mu i svůj majetek.  
 
O Harvardské univerzitě jsme se toho za totality téměř nic nedozvěděli. Takže nám zůstala 
bohužel utajena jména Zdeňka Kopala a Milady Součkové, ale i řada jiných věcí. Například 
to, že univerzita byla založena již 8. září 1636, že je dnes jednou z nejprestižnějších, ale i 
nejbohatších škol na světě. Dnes má 14 fakult, muzea, galerie, vlastní banku, koleje, 
hudební tělesa a jednu z největších knihoven světa. Univerzita je bohatá díky darům jejích 
úspěšných absolventů, proto polovině studentů školné ve výši 40 000 dolarů odpouští 
(sic!). Mimochodem jejími absolventy je osm amerických prezidentů a její pracovníci či 
absolventi získali celkem 38 Nobelových cen.  
 
Tohle všechno se kdysi v Rudém právu nepsalo, konec konců i dnes taková fakta pro jistotu 
nezveřejňují ani Haló noviny. Co kdyby někdo začal opravdu hodnotit a porovnávat naše 
vysoké školství. I přesto jsme tehdy tušili, že Harvard je skutečně něco. A tak když krátce 
po sametové revoluci předložil národu jistý absolvent Harvardu svoji teorii o jistotě 
desetinásobku, vrhali jsme mu miliony do jeho bezedných kapes. Mnozí netušili, že během 
bakalářského studia na Harvardu se nedá s jistotou rozpoznat, že je někdo budoucí 
podvodník. Nepoznali to tenkrát ani mnozí z těch, kteří se dodnes prezentují jako 
nejchytřejší a nejvzdělanější Češi. Ale Harvard v myslích Čechů zabral a rázem jsme přišli i 
o lodní flotilu. Tedy nejen o ni.  
 
Osobně jsem žádnou kupónovou knížku nikdy nikde neuplatnil, protože mi již tenkrát bylo 
jasné, že byly vymyšleny mimo jiné pro spřátelenou a narychlo založenou firmu, která do 
nich dodala zcela v tichosti všechny propisovací tužky. Takže jsem panu Koženému, ani 
Borisovi, jeho vostrému společníkovi, s ničím nepomohl. Proč tedy na to všechno? 
 
 
Nějak jsem si připomněl, že je tomu letos přesně 370 let, když se v Londýně potkali dva 
muži. Jedním z nich byl v Evropě a ve světě uznávaný český pedagog Jan Ámos Komenský. 
V roce 1641 vyhověl žádosti anglického parlamentu a zúčastnil se v Anglii hojnému zájmu 
se těšícího přednáškového turné. Právě se rozhodl Anglii opustit. V té době, počátkem roku 
1642, dostává nabídku zcela nečekanou. Navštíví ho John Winthrop (1588-1649). 
Angličan, který v roce 1630 odešel do Nového Světa, protestant a nyní guvernér 
Masachussetts. Nabízí mu místo rektora školy, u jejíhož založení byl kazatel John Harvard. 
Comenius s díky odmítá. Zdá se mu, že by šlo o příliš velké dobrodružství. A tak se prvním 
rektorem Harvardské univerzity mohl stát Čech. Asi bychom se později v totalitní škole 
učili, že ho do této funkce zlákali nezodpovědní američtí puritáni. Nebo bychom se o 

http://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1636


Komenském neučili vůbec. A tak mě napadlo, zda se budou moji vnuci pravdivě učit o době 
Viktora Koženého, bakaláře harvardského a podvodníka pražského. Myslíte, že to do té 
doby někomu dojde?  

 
 
 
 

Dnes má svátek CTIBOR. Zítra BLAŽENA. 
Nezapomeňte jim blahopřát. 

 

 
 


