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STULTORUM INFINITUM EST NUMERUS  
POČET HLUPÁKŮ JE NEKONEČNÝ (Latinské přísloví) 

ČÍSLO 26* ROČNÍK VI*3. 7. 2013* (ČAS 1 – ročník XVII* Kurýr ročník VIII) 

 
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. 

Vydává: občanské sdružení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®. Redakce: 
petr.anderle @ tiscali.cz ;vpoutnik@tiscali.cz +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Každé vydání najdete také na 
www.hbl.cz ; www.marianka.eu. Objednávky: e-mail s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK 

ČR E 11 345 

 

SLOVO V ČASE (1) 

 

  Na zprávy v televizích se dívám velice zřídka. Mám k tomu své důvody. Nechci být manipulován. 
Čas od času si ověřuji, zde je tento můj odpor ještě stále na místě. Je. Díval jsem se včera na 
televizní zprávy, a nabyl jsem dojmu, že značnou část národa zajímá, jestli Rusnok dal konečně 
dohromady vládu. Že většinu lidí zajímá, co na to Sobotka, Němcová, Kuba, Kalousek či Peake. 
Nebo dokonce, co na to poslanci.  
  Jsem přesvědčen, že většinu národa to vůbec nezajímá. To jen televize a ostatní média vytvářejí 
atmosféru, v níž kralují svými „zaručenými„ informacemi. Udělat perfektní reportáž ze zajímavé 
akce v domově důchodců v Horní Dolní, to by byl z hlediska publicistického docela těžký oříšek. 
Avšak napsat, že ten a ten soudruh zatím ještě nepřijal nabízené ministerské křeslo, k tomu není 
třeba nějakého zvláštního publicistického umu. Takže média, Hrad, Strakovka či stranické 
sekretariáty žijí zcela jiným životem. A my ostatní také.  
A tak stranou zájmu zůstávají například „Řemeslné trhy v Telči“. Nebo Slavonické „Léto s párou“. 
Či „Festival pod Zelenou horou“. Nebo již „III. Mezinárodní festival zpívajících básníků 
v Kroměříži“. Případně „Smetanova výtvarná Litomyšl 2013“. Či snad „Selské slavnosti 
v Holašovicích 2013“? Nikoli. To jsou kulturně-společenské akce, které se konají poměrům 
navzdory. A jsou jich stovky. Denně.  
  V pátečním magazínu Lidových novin byl zpovídán náš Veřejný ochránce práv, ombudsman 
JUDr. Pavel Varvařovský.  Zcela bez skrupulí se přiznal, že neumí uvést jméno nějaké žijící 
osobnosti v této zemi, která by měla nebo mohla být příkladem vysokého mravního postoje. 
Trochu jsem se nad tímto jeho názorem zamyslel a položil jsem podobnou otázku několika mým 
známým. Nikdo z nich nebyl schopen uvést jediné jméno. Tedy z žijících občanů této země. Uměli 
byste to snad vy? Ano, v diskusi o tom padala různá jména, avšak byla vždy smetena v následné 
debatě nějakým příkladem, na základě jehož není možné hovořit o morálním příkladu. Takže 
nikdo? Zkuste si jako domácí úkol tuto otázku zodpovědět. Takoví lidé pochopitelně v této zemi 
existují. Avšak netušíme kde a vůbec nevíme nic o tom, jak se jmenují a kde bydlí.  
  Ale umíme se již i bránit. Když se před pár dny paradoxně a nesmyslně postavily některé 
brněnské neziskové organizace v čele s Nadací Terezy Maxové dětem proti zákazu hazardu, z něhož 
mají peníze, okamžitě vznikl mimo jiné i web www.nevladkybezhazardu.cz . Peníze z hazardu jsou 
špinavé peníze, které většina neziskových organizací nechce. Organizátoři hazardu se za neziskový 
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sektor schovávají a slušní lidé v neziskovém sektoru se za chování uvedených neziskovek opravdu 
stydí. Pokusy zneužívat neziskový sektor k prospěchům nekalým zde již byly. Ukazuje se, že se 
neziskové organizace umí bránit, byť nemají „ ústřední výbor“, o jehož potřebě a nutnosti jsou stále 
milovníci starých pořádků přesvědčeni.  
V pondělí 1. července se konala krásná akce na Prašivé. Podívejte se, kolik se jí zúčastnilo lidí.  

 
Poslední červnovou sobotu jsme již po devatenácté od roku 1999 prodlužovali Cestu česko – 
německého porozumění. Přibylo dalších deset dlaždic občanů, občanských sdružení, škol z Česka i 
z Německa. V pořadí již 240 desku položili zástupci města Kravaře. Ti kluci vpravo na snímku 
v tom budou v budoucnu zcela jistě pokračovat.   

  
Život této země je pestrý, zajímavý a to nikoli zásluhou dnešních politiků, ale díky svobodě, kterou 
jejich předchůdci před více než dvaceti lety uzákonili. I oni ovšem udělali chyby. Například ve 
volebním systému. Poslanec při výkonu funkce (tedy i při hlasování) dnes není odpovědný svému 
svědomí, ale své straně, která by ho příště již na volitelné místo na kandidátce nezařadila, kdyby 
neposlouchal. V tomto se tento náš systém tak trochu podobá onomu totalitnímu.  
Koncem června přinesl týdeník Respekt rozhovor s poslancem Stanislavem Polčákem (je celý na 
webové stránce TOP09 i na jiných webech) nazvaný příznačně „V parlamentu cítím zmar“. 
Poslanec Polčák již nehodlá v příštích volbách kandidovat a na otázku proč, odpovídá takto:  
 

 Nedávno jste oznámil, že v příštích volbách už nechcete kandidovat na poslance. Proč ne? 
Po pravdě řečeno, mě to tady příliš nebaví… Důvody jsou poměrně lapidární. Zaprvé mám teď na cestě 
druhé dítě, zadruhé jsem zklamán tím, jaké je reálné fungování sněmovny. Mnohdy nejde o to, jak jste 
schopni argumentovat. Nechci si nijak fandit, ale myslím si, že v diskusích jsem schopen předestírat 
protiargumenty a dávat určitou názorovou pestrost. Přesto jsem mnohdy naprosto neúspěšný, protože 
reálný výkon politiky je právě o těch bartrech. Ty mi uhneš tady a já ti uhnu někde jinde ve smyslu, že mám 
také nějaký pozměňovací návrh, který mi podpoříš. 
Kdy jste tohle osobně zažil? 
Jsem relativně aktivní poslanec a zažil jsem to mnohokrát. 
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Kdy vám to připadalo obzvlášť nesnesitelné? 
Když jsme třeba hlasovali o zákonu, který tehdy předkládala paní Řápková, a sice že obce mohou někoho 
vykázat ze svého území. Nesmí to být člověk s trvalým pobytem, ale někdo, kdo tam takzvaně dělá neplechu 
- opakovaně. Mně tam vadil princip, že to ty obce mohou udělat samy ve vlastní věci, a chtěl jsem tam 

určitou soudní záruku. Nebylo to však vůbec možné prosadit. 
A přiznám otevřeně, že nám bylo na klubu řečeno, že pokud 
ten zákon paní Řápkové nepodpoříme, tak ODS nepodpoří 
zákon o rozpočtovém určení daní, což byla naše priorita. 
Takže jsem „snědl ropuchu“ a ruku jsem zvedl. Jinak bych ji 
nikdy nezvedl, protože proti zákonu Řápkové existují studie, 
vystupoval proti němu ombudsman a mnozí jiní a myslím, že 
zmíněná část toho zákona stejně skončí u Ústavního soudu. 
Ale prostě nebylo vyhnutí. A to nás v klubu bylo víc, komu 
zákon vadil. Schwarzenberg se o ten zákon zajímal 
mnohokrát, a když se dozvěděl, jaké je finále, ani nešel 
k hlasování. 

S vaším kolegou Janem Farským se snažíte prosadit povinné zveřejňování smluv státních 
institucí a podniků na internetu. Proč se to nedaří? 
 

To je sisyfovská práce. V ústavně právním výboru, jemuž předsedám, jsme přerušili projednávání již popáté 
nebo pošesté. Už to u nás leží půl roku. Přitom bylo dojednané, že to pustíme dále do druhého a třetího 
čtení, pak se ale vytvořila hlasovací mašinerie ODS, ČSSD a komunistů, kteří opět prosadili přerušení toho 
tisku a požadavek na doplnění dalších informací o dopadu toho zákona. Přitom už jsme tyto informace 
doplňovali dvakrát. Takže se vždycky najde něco dalšího a pro odložení hlasují i kolegové, kteří původně 
předlohu tohoto zákona podepsali. Je to zmar. 
Čeho se lekli? 
Náš návrh uvádí, že pokud nebude smlouva po jistou dobu zveřejněná, tak ne že by hrozila nějaká pokuta, 
ale ta smlouva prostě bude neplatná. Je to automatické. Naši oponenti říkají, že když tam bude pokuta či 
podobná jiná sankce, pak zákon podpoří. Tento automatický model jim prostě vadí. 
A vy z něho nechcete ustoupit? 
Ne, protože v tu chvíli se z toho zákona stane pouze další administrativní, byrokratická procedura. Ten 
zákon je elegantní v tom, že má tento automatický pákový mechanismus v sobě zabudovaný, a pokud jej 
nedodržíte, tak je samoregulovatelný. Veřejný subjekt, jehož se zákon týká, jej raději přísně dodrží, než aby 
měl nějakou pochybnost a riskoval. 
Proč z toho mají vaši oponenti v parlamentu obavu, když jinde zákon dobře funguje? 
My jsme na tom s nimi pracovali, vše šlo dobrým směrem. Jenže pak byl kongres starostů a primátorů ODS, 
kteří se jasně usnesli, že tento zákon nechtějí a aby jejich poslanci našli jakékoli řešení, jak to zablokovat. 
A z jakého důvodu? 
To my nevíme. Jsou to takové ty plané argumenty, že se bojí další byrokracie. Samozřejmě, jistý druh 
byrokracie to přináší, ale zároveň to přináší i jednoduchost v transparentnosti. 
Proč to nechce ČSSD? 
Mají také spoustu starostů a primátorů. 
Nedá se podobným negativům v politice čelit jinak než odchodem ze sněmovny? 
Mně to nestojí za to. Mám docela fungující advokátní kancelář a nemusím se tady pachtit kvůli tomu, abych 
někoho přesvědčoval, že prosazuje věc, kterou jednou evropský soud stejně zruší. 
A kdo se tedy má pachtit? 
Můj závazek byl na čtyři roky a to dodržím. Třeba se někdy budu chtít do parlamentu vrátit, dám si však 
určitě přestávku. Uvidíme, kam se ta politika vyvine. Doufám totiž, že zvyšující se konkurence politických 
stran povede ke kultivaci politického prostředí. Třeba to tady za osm let bude vypadat daleko lépe a potom 
mohu předstoupit a říci: „Ano, pokud mě zvolíte, chtěl bych v tuto chvíli ten mandát vykonávat.“ Ale 
momentálně žádnou vůli na další čtyři roky pro tento ústav nemám. 
 

Část rozhovoru přetiskujeme proto, aby bylo, lze pochopit, jak „nenormální“ poměry existují 
v dolní komoře Parlamentu, v té druhé to bude možná trochu jinak, ale podobně. Jaké máme tedy 
jistoty? Ale je jich dost. Například (viz další strana) letos se již po dvanácté sejdou v Malé Morávce 
milovníci borůvek. Kdyby borůvky měly náš parlament, rostly by jednou v květnu a jindy zase 
v prosinci. Nebo také by vůbec nerostly. A to je problém našich dnešních časů.               Petr Andrle                                                                                                                         
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KAREL VÁCLAV RAIS  
PŘED 101 LETY V ČELADNÉ 

 
Vcelku známý pohled 

Čeladné z konce 
19. století 

a počátku století 
dvacátého. 

Vzadu Smrk 
a uprostřed čeladenské 

hutě 
a železárny, pobočka 

arcibiskupských železáren 
ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. 
 

Byly založeny koncem 17. století a 
zanikly ve dvacátých letech století minulého. Zbytky železáren jsou ještě patrny v prostoru mezi 
horami Smrkem a Kozincem v Horní Čeladné.  
 

Onen pohled je ovšem zajímavější něčím úplně jiným. Na jeho zadní straně (zcela dole) je 
podepsán známý český spisovatel Karel Václav Rais. Tehdy mu doporučovali mnozí pražští 
spisovatelé pobyt v Čeladné s tím, že je zde nejen nádherně, ale že zde také žije a pracuje jako 
učitel, básník a literát Josef Kalus. Karel Václav Rais přijel do Čeladné, kde pár dní bydlel, 
v květnu 1912 i se svým zetěm dr. Mišíkem (ten si vzal jeho nejstarší dceru Marii) a mimo jiné se 
zastavili za Josefem Kalusem ve škole. Bylo tehdy značně špatné počasí, takže se K. V. Rais zdržel 
pouze pár dnů. I tak stačil podepsat tento pohled z Beskyd, který je vlastně zcela neznámým 
unikátem.  
 
I takovéto podobné zajímavosti bude obsahovat kniha „CESTAMI LESNÍMI OD LYSÉ 
AŽ PO RADHOŠŤ“, která vyjde na konci roku 2013 ve skvostné grafické úpravě a se 
zajímavým obsahem, péčí Okrašlovacího spolku Rozhledna.   
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NENECHTE SI UJÍT:  

Dobytí Kroměříže Švédy LP 1643 
 4. ročník raně novověké bitvy, tentokrát v rámci oslav 750 let trvání města Kroměříže a 370. výročí 
zpustošení města švédskými vojsky generála Torstensona. V pátek od 21 hodin pochod městem. V 
sobotu od 10 hodin průvod městem, salvy na Velkém náměstí, od 13 hodin program v Podzámecké 
zahradě, od 15 hodin bitva. Pátek 12.7.2013 21:00; Sobota 13.7.2013 10:00 

Degustace vína - věda i umění 
Degustace vín, kurz, výstava, veletrh vín. Kurz je určen pro absolventy kurzu Úvod do degustace 
vína a dále rozvíjí jejich znalosti o organoleptických parametrech vín, podmínkách a způsobech 
hodnocení. Praktická degustace je zaměřena na procvičení senzorických schopností účastníků, 
hodnocení kvality a charakteristických vlastností vín. Místo konání: Národní vinařské centrum 
(Valtice). Datum a čas konání: Pátek 26. 7. 2013  

Festival Pod Zelenou horou 2013 
A máme tu šestý ročník festivalu Pod zelenou horou! Letos jsme pro vás připravili opět jeden z 
vrcholů léta na prvním nádvoří zámku kinských. Sestava jak řemen, „nový” garant počasí, prostě 
odpoledne a večer v zámku a podzámčí jak má být: 
Skyline 
Vladimír Mišík & Etc 
Matěj Ptaszek A Dobré Ráno Blues Band 
Hentai Corporation 
Don Juan Disco, Btnj, Fuga, Nineteens Door  
Místo konání: Žďár nad Sázavou - zámek a bývalý klášter, budova Konventu (Žďár nad Sázavou) - 
1. nádvoří zámku Kinských. Datum a čas konání: Sobota 13. 7. 2013 

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči 2013 
Telčská akademie nabízí mistrovské interpretační kurzy a kurzy komorní hudby, které jsou určeny 
studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z celého světa. Kurzy jsou vedeny předními 
českými a francouzskými hudebními mistry. Místo konání: Kostel sv. Jakuba (Telč). Datum a čas 
konání: Neděle 7.7.2013 19:00 

PACO DE LUCÍA 
Fenomenální španělský kytarista Paco de Lucía, bude letošní hvězdou festivalu 
Colores flamencos. Divákům se představí se svojí doprovodnou sedmičlennou 
skupinou, v nádherném prostředí Horního náměstí v Olomouci. 26.7.2013 20:30 

 
Paco de Lucia (guitar) ; Antonio Sanchez (2nd guitar) ; Antonio Serrano (keyboard, harmonica)  Alain Perez 
(bass guitar) ; Piraña (percussion) ; Rubio (vocal) ; David de Jacoba (vocal) ; Farruco (dance)  
Letos šestašedesátiletý Paco de Lucía je bezpochyby jedním z největších žijících hudebníků. Fenomenální 
kytarista a skladatel dokázal dostat flamenkový žánr do podvědomí světové hudební veřejnosti a také díky 
jemu se v roce 2010 stalo flamenco světovým dědictvím UNESCO. Paco de Lucía vydal více, jak 30 alb na 
kterých spolupracuje s hudebníky světových jmen jako Chick Corea či Larry Corryel. Díky setkání s 
kytarovými velikány Johnem McLaughlinem a Al Di Meolou vznikla kultovní nahrávka “Friday Night in San 
Francisco. Virtuózní kytara Paca de Lucíi zní také v mnoha filmech Carlose Saury a ve filmu Vicki Cristina 
Barcelona v režii Woodyho Allena. Když Paco de Lucía jako první flamencový kytarista nahrál novou verzi 
slavného koncertu Aranjuez, sám autor Joaquín Rodrigo se vyjádřil, že nikdy neslyšel brilantnější nahrávku 
svého díla.  Je držitelem několika čestných doktorátů na prestižních universitách a jako první španělský 
hudebník obdržel tento titul na legendární Berklee College of Music.  Společně s Pacem de Lucíou vystoupí 
také jeden z nejvýznamnějších flamencových tanečníků současnosti, slavný Farruco. Tento tanečník pochází 
z nejvýznačnější flamencové dynastie Los Farrucos a je vnukem legendárního El Farruca. 
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ROSTEME DO KRÁSY 

 
 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2013 V BRNĚ 
Ve dnech 10. -14. července Brno opět přivítá více než 6 
000 návštěvníků již 24. ročníku Katolické 
charismatické konference, která se bude konat 
v prostorách výstaviště BVV v rámci oslav 1150. výročí 
příchodu svatých Cyrila a Metoděje a Roku víry. Nad 
akcí převzali záštitu brněnský biskup Mons. ThLic. 
Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Stanislav Juránek. 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle zahájí program mší svatou 
ve středu 10. 7. v 19 hod. v katedrále na Petrově.  
Charismatické konference organizuje u nás od roku 
1989 hnutí Katolické charismatické obnovy. 

Charismatická obnova je součástí obnovného proudu jdoucího napříč církvemi, v katolické církvi 
se objevila koncem 60. let minulého století. Její stoupenci kladou důraz na živý osobní vztah 
s Bohem a snaží se o to, aby křesťanská víra v jejich životech nebyla formální a zvykovou 
záležitostí. To je ostatně samotnou podstatou křesťanství, které nespočívá jen ve správných 
morálních zásadách.  
Konference je otevřeným setkáním nejen členů hnutí, ale všech křesťanů jakékoliv spirituality i lidí 
duchovně hledajících. Každoročně se jí účastní několik desítek kněží a řeholníků, hojně přicházejí 
i křesťané jiných církví.  
Hlavní program konference se bude konat v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti BVV. 
Skládá se z přednášek zaměřených na praktický život z víry, ze společných modliteb a bohoslužeb; 
to vše je doplněno kvalitním hudebním doprovodem konferenční kapely. I když jde především 
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o obnovu duchovního života, k dění na konferenci patří i neformální setkání účastníků a jejich 
kulturní vyžití – divadelní představení, koncerty, večerní posezení přátel u vína. Letos se mohou 
těšit na divadelní hru V. Špurka Proglas, Teátr Víti Marčíka uvede hru na motivy Komenského 
Labyrintu, nebudou chybět oblíbené biblické tance. Účastníci konference jsou zváni rovněž do 
Diecézního muzea Brno k návštěvě výstavy „Kotva a pramen“ věnované cyrilometodějskému výročí 
nebo stálé expozice „Vita Christi“.  
Stejně jako se dospělí těší na chvíle duchovního občerstvení a setkání s přáteli, děti již netrpělivě 
očekávají začátek paralelní „dětské konference“, která se stala nedílnou a oblíbenou součástí celé 
akce. Díky kvalitnímu programu pro děti od 4 let a zároveň pohodlné možnost účastnit se hlavního 
programu i pro rodiče s velmi malými dětmi, pro něž je vymezen zvláštní sektor, sem jezdí stále 
více rodin. Zahraničním hostem letošní konference bude již podruhé Charles Whitehead z Anglie, 
který je jedním z nejzkušenějších vedoucích hnutí charismatické obnovy. Několik let vykonával 
úřad prezidenta Rady ICCRS (celosvětové rady hnutí Obnovy se sídlem v Římě), se svou ženou 
založili v Anglii velmi úspěšnou multigenerační konferenci rodin s názvem Celebrate. V civilním 
zaměstnání byl Charles Whitehead manažerem marketingové společnosti, nyní se už léta věnuje na 
plný úvazek službě církvi.  
Pozvání k přednáškám i modlitbě přijaly i další známé osobnosti: karmelitán P. Vojtěch Kodet, sestra 
Veronika Barátová s komunitou Blahoslavenství, P. Petr Karas, Kateřina Lachmanová, P. Aleš Opatrný, P. 
Tomáš Holub, pastor Křesťanského společenství Plzeň Karel Řežábek, scénárista a spisovatel Oldřich 
Selucký, komunita Emmanuel z Brna a další.  Letošní motto „On je hostem u hříšného člověka!“ z Lukášova 
evangelia (Lk 19,7) je pohoršeným zvoláním lidí kolem bohatého celníka Zachea, který neváhal vylézt na 
vysoký strom, protože dle slov evangelia „toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je“, a posléze jej při jeho 
návštěvě ve svém domě rozpoznal jako někoho, kdo „přišel vyhledat a zachránit, co zahynulo“. Věříme, že 
toto poselství o pevné naději může být inspirací nejen pro křesťany. Všichni zájemci o účast jsou tedy 
srdečně zváni. Podrobné informace k organizaci a programu včetně elektronické přihlášky se nacházejí na 
adrese http://konference.cho.cz nebo si je lze vyžádat na tel. čísle 777 087 736 
Konferenční kapela - CHAPELA - vznikla za účelem služby na charismatických konferencích asi před devíti lety. Je sestavena 
z lidí z různých částí republiky a schází se nejčastěji ve Frýdku. Složení kapely se obměňuje, vedoucím je v tomto roce Mirek 
Přikryl (ze skupiny Hrozen). Kromě hudebního doprovodu a vedení modliteb na charismatické konferenci hraje příležitostně 
během roku na oblastních setkáních Obnovy i dalších akcích. 

 

http://konference.cho.cz/
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Ještě k vyrovnání státu s církvemi 
 

Jan Kubalčík 
 

Přišlo mi to e-mailem, autorem je (údajně) pan Zdislav Opletal z Olomouce. Pokud je to pravda, 
pak se za svoji pochybnost omlouvám. Je to kratičké sdělní o tom, že jednou z církví, které 
dostanou od státu peníze v rámci „církevních restitucí“, je i Apoštolská církev.  
 
Autor konstatuje, že tato evangelikální církev byla zaregistrována v roce 1989 a pak uvádí, kolik má 
duchovních, kolik věřících a kolik že od státu inkasuje dnes a kolik že to bude podle zákona o 
majetkovém vyrovnání s církvemi, o kterém se v textu praví, že je „zhovadilý“.  
Závěrem autor triumfuje takto (myslím, že to stojí za citaci ve své úplnosti…): „Může tento 
naprosto evidentní podvod církví a Nečasovy vlády ospravedlnit? Vždyť ta církev v roce 1948 
vůbec neexistovala, komunisté jí tedy nemohli ani nic zabavit, "církevní restituce" by se na ni 
vůbec neměla vztahovat a přesto dostane od státu přes 1 miliardu!!!!“ (ty čtyři vykřičníky jsou 
prosím originál…).  
 
Možná by to ani nestálo za řeč, kdyby tato logická perla, byť v poněkud kultivovanějším hávu, 
nezazněla i u jednání před Ústavním soudem, kam přijaté řešení majetkového vyrovnání státu s 
církvemi pohnaly Věci veřejné, komunisté a ČSSD. Stojí za připomenutí, aby to nezapadlo, že celá 
operace výrazně čpí účelovostí – ústavní stížnost byla záměrně podávána tak, aby byla posuzována 
i nově zvolenými ústavními soudci navrženými presidentem Zemanem.  
 
Nicméně vraťme se k meritu argumentu: kritika tedy spočívá v konstatování, že nějakou částku 
obdrží i církev, které nebylo (a ani nemohlo být) nic ukradeno. V podtextu je potom 
nepřehlédnutelně přítomen osten, který by asi bylo možné zpřítomnit takto: tak vidíte, jak je ten 
argument „co bylo ukradeno, musí být vráceno“ lživý, když se tady jasně „vrací“ těm, kterým nic 
nepatřilo. Nad tím jistě nelze mávnout rukou. Ne však proto, že by to snad mohl být v nějakém 
smyslu závažný, platný argument proti přijatému řešení, ale zejména proto, že takové tvrzení má 
nepřehlédnutelný manipulativní potenciál a ten je nezbytné pomocí logiky eliminovat. 
 
Pokud by příslušnou část majetku (financí) neobdržela Apoštolská církev, co by se s ní stalo? Měla 
by snad zůstat státu? Přesně takové „řešení“ sugeruje jak výše zmíněný pan Opletal, tak ti, kteří 
tohle téma vytáhli před Ústavním soudem. Jenže součástí širší dohody v rámci této otázky bylo a 
je, že římskokatolická církev se vzdala části svého majetku ve prospěch církví ostatních… Čili 
pokud bychom vyloučili Apoštolskou církev (a všechny jí podobné), i tato část by musela být 
navrácena. Komu, to je zřejmé. Ano, římskokatolické církvi. 
 
Pokud by tedy (téměř) vše dostala zpět katolická církev, bylo by vlastně, minimálně z tohoto úhlu 
pohledu, všechno v pořádku. Jinak tuto kritiku interpretovat nelze. Jako katolík ale říkám, že jsem 
rád, že se má representace rozhodla, jak se rozhodla – a neboť nepochybuji, že rozhodovala o 
majetku, o kterém měla plné právo rozhodnout, panu Opletalovi, ani pánům z VV či ČSSD (a už 
vůbec ne komunistům) není nic do toho, jak s ním bylo naloženo. Lze mít jistě názor, že s ním 
mohla katolická církev naložit jinak, např. nakoupit nová, zlatě vyšívaná, mešní roucha či nějaké ty 
kalichy a ciboria, pochopitelně zlaté, jak jinak… Ale nestalo se, budou se s tím muset všichni kritici 
nějak smířit. 
 
A ještě jeden podtext tam cítím: ono by se totiž, kdyby skutečně skoro vše „shrábla“ katolická 
církev, podstatně lépe štvalo. 
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Bělotínský týden zpěvu 
 Srpen každoročně přiláká do Bělotína u Hranic zpěváky a hudebníky z blízkého i vzdáleného okolí 
a v poslední době vlastně z celé Evropy. Po celý týden se baví, vyměňují si zkušenosti a zpívají, aby 
své umění předvedli veřejnosti ve společném závěrečném koncertu. 

Letošní již 22. ročník Bělotínského týdne zpěvu je 
setkáním sborových zpěváků a sbormistrů, jehož součástí 
je ateliér pro předškolní děti. 

První ročník Bělotínského týdne zpěvu se uskutečnil 
v srpnu 1992. Zúčastnilo se ho něco málo přes 
40 zpěváků převážně z nedalekého okolí. Za pomoci 
sponzorů a několika ochotných lidí proběhl úspěšně, 
s pozitivním ohlasem účastníků i veřejnosti. 

 
Každým rokem si Týden zpěvu získává stále nové zájemce, a to nejen z České republiky, ale 
i zahraničí (SRN, Rakousko, Slovinsko, Holandsko, Itálie, Švýcarsko, Slovensko, USA atd.), kteří 
přinášejí spoustu nových hudebních zkušeností. 

Vedle zpěváků se objevují nové tváře i mezi vedoucími dirigenty, účastníci tak mají možnost 
seznámit se s mnoha osobnostmi hudebního života. Repertoár je sestavován tak, aby jej zvládli 
i mladí zpěváci. Obsahuje však vždy i náročnější skladby pro pokročilejší. Dostatečný prostor je 
věnován i doplňkovému programu, který je zaměřován jak na obohacení hudebních znalostí, tak 
na poznávání regionu. 

Vyvrcholením týdenní společné práce zpěváků a vedoucích dirigentů je Závěrečný koncert. Ten si 
získal značnou popularitu jak u místních, tak i u příznivců sborového zpěvu z širokého okolí. 
Celkový program koncertu je vždy pečlivě sestaven ze zvládnutých skladeb. Závěrečný koncert byl 
v minulých letech uskutečněn v hranickém kostele Jana Křtitele, v sále ZUŠ, v renovované 
Židovské synagoze, v posledních letech je místem konání Kaple sv. Barbory v hranické vojenské 
akademii. 

Závěrečnému koncertu předchází Domácí koncert. Koncertní vystoupení dětských účastníků 
s bohatým hudebně-pohybovým programem je nejen prezentací činnosti zkušených lektorek 
s dětmi, ale zároveň přehlídkou originálních nápadů a hudebních činností využitelných ve školní 
práci i při rodinném muzicírování. 

 

22. ročník Bělotínského týdne zpěvu se 
uskuteční ve dnech 10. ‒ 18. srpna 2013 

Bělotínský týden zpěvu zaštiťuje Obecní úřad Bělotín. Hlavním organizátorem je starosta obce 
Bělotín a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala. 
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19. PRODLOUŽENÍ CESTY ČESKO-NĚMECKÉHO 
POROZUMĚNÍ * SOBOTA 28. ČERVNA  

Na Cestě česko-německého porozumění jsme přivítali deset další účastníků. Na snímcích dále 
jejich desky a momentky z prodlužování.  
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Novými účastníky Cesty se stali: město Kravaře, občanské sdružení Stránské, Střední pedagogická 
a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České z Oder, Šustkovi z Dobešova, hasiči – SDH 
Výškovice a jejich partneři FF Boxdorf a pět desek položili zástupci klubů Rotary z Distriktu 2013 
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z Německa. Netradiční občerstvení zajistily členky občanského sdružení Za Budišov!, mši na závěr 
prodlužování v Kapli sv. Jana Nepomuckého sloužil P. Petr Fichna.  

 
255. výročí památné bitvy u Guntramovic a Domašova nad Bystřicí připomněli svými výstupy a 
svou účastí členové Klubu vojenské historie Nový Jičín – historický pěší pluk č. 7 – Graf Franz 
Xaver Harrach – Kunvald – Nový Jičín. 
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FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
Už víte, proč náš první prezident jezdil rád na koni?  
 
PETROUŠKOVY PŘÍHODY (819)  
 
Ta nedávná agenturní zpráva je hrozná. V Saudské Arábii, kde stále platí trest smrti, mají 
nedostatek popravčích. V  zemi tento trest vykonává kat stětím mečem. Poprav je stále dost. V 
loňském roce jich bylo 76 a letos byly popraveny již čtyři desítky provinilců. Jenže kati jaksi nejsou.  
Jde o povolání náročné a málo atraktivní.  
 
Kati v Saudské Arábii mají plné ruce práce. Takže se ve vedení státu uvažuje o tom, že navzdory 
zásadám islámského práva, povolí tresty smrti zastřelením. Pravdou je, že popravy jsou v Saudské 
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Arábii povoleny i veřejné a na popravu stětím se zřejmě přijde podívat více lidí. V tomto směru je 
toto arabské království jedinou zemí na světě, kde se tak činí a může činit.  
 
Je to zvláštní země. Má asi 25 milionů obyvatel a z toho jednu pětinu tvoří cizinci, kteří nemají 
žádná práva. Trest smrti bývá udělován za vraždy, znásilnění, obchod s drogami, ale také za 
zřeknutí se islámu, za čarodějnictví, za cizoložství nebo za loupež.  
 
Ovšem stejně kruté jsou tresty za krádeže a za ideologické zločiny. Pachatelé mnohou být veřejně 
bičováni či odsouzeni k useknutí ruky nebo nohy. Právo šaría je kruté, byť v překladu znamená 
něco jako cestu k prameni vody. A sami Arabové jsou krutí, zrovna tak jak umí být krutá poušť. 
Však také ve Starém zákoně je poušť označována jako „arabha“. Odtud dostali místní obyvatelé své 
jméno- Arabové.  
 
Ještě štěstí, že šaría nepatří do našich tradic. Dovede si představit, jaký by se nám naskytl obraz při 
návštěvě hlavního města, nebo konec konců i měst jiných?  

 
 
 
 

Dnes má svátek RADOMÍR/RADOMÍRA. Zítra, ve čtvrtek PROKOP. 
V pátek CYRIL A METODĚJ, v sobotu JAN HUS, v neděli BOHUSLAVA, 

v pondělí NORA, v úterý DRAHOSLAVA/DRAHUŠE a ve středu 
LIBUŠE/AMÁLIE. 

Nezapomeňte jim blahopřát. 
 

 
 
 
 
 
 
 


