
Podaří se vše 
odhalit?

Ostatky pátera Josefa Tou-
fara se vrátily na místo, kde 
bylo jeho poslání násilně 
přerušeno, do Číhoště. 

Tehdejší státní moci se 
nelíbila obliba prostého 
kněze, který dokázal oslovit 
široké vrstvy obyvatelstva. 
Naklánění kříže, takzvaný 
„číhošťský zázrak“, přilákal 
do kostela ještě více věří-
cích, a určitě také zvědavců. 
Následovalo mučení a smrt 
pátera Josefa Toufara. Jeho 
připomínka je mementem i 
pro dnešek. 

Celý případ však není zda-
leka uzavřený. Dozvíme se 
někdy, jak to tehdy vlastně 
bylo?  Antonín Zvěřina
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Rozhovor

Od 1. do 15. srpna se v 
Jaroměřicích nad Rokyt-
nou, Dalešicích a ve Valči 
uskuteční Mezinárodní 
hudební festival Petra 
Dvorského. Jeho hostitel 
a zároveň umělecký šéf 
prozradil, jaký mají pro 
letošek připravený 
program. 

 Jaroslav Kocurek

Festival už potřetí zahájí lau-
reáti Domingovy Operalie. 
Mezi interprety se objevilo i 
jméno korejského tenora Jae-
siga Lee. Čím to je, že asijských 
pěvců je dnes po světě tolik? 

Je to proto, že je jich hodně. V 
Asii je o evropskou hudbu vel-
ký zájem. K tomu jsou nesmír-
ně disciplinovaní, mají dobrou 

školu. Do své země zvou výtečné 
pedagogy, a když se naučí zákla-
dy doma, odejdou do Evropy a 
pokračují ve studiích ve Vídni, v 
Berlíně, nebo jinde. 

A navíc, Asiaté mají dobrou hla-
sovou predispozici, je to dáno 
fyziologicky. Všechny národy 
východní Asie - Japonci, Korej-
ci, Číňané - mají pro zpěv velmi 
šťastnou klenbu. 

Na zahajovacím koncertě 
vystoupí také španělská sop-

ranistka Auxiliadora Toledano 
a italský dirigent Sebastiano 
Rolli …

Je to velmi ojedinělé, že 
můžeme mít takové osobnosti na 
festivalu. Sebastiano Rolli patří 
ke špičkovým dirigentům. Zatím 
si razí cestu v operních divadlech 
v Itálii, ale jsem si jistý, že zane-
dlouho bude všude známý. Je to 
mladý muž malého vzrůstu, ale 
velký dirigent. To tak bývá, že 
lidé malého vzrůstu bývají velcí 
duchem …  

Festival se letos rozrostl o 
celý cyklus komorních kon-
certů, které jsou situovány 
převážně do Sálu předků a 
chrámu sv. Markéty. Volíte dra-
maturgii i podle prostředí a 
místa konání? 

(Pokračování na str. 2)

Peter
Dvorský

Dvorský: Jaroměřice mi chybí

VELKÝ BERANOV (kh) – 
Kuchařky z jídelny Základní a 
Mateřské školy Velký Beranov 
se probojovaly do finále celo-
státní soutěže o Nejlepší škol-
ní oběd. To se bude konat 25. 
srpna v Praze. Vysočina bude 
mít ve finálovém klání želízka 
v ohni dvě – ještě také Centrální 
školní jídelnu Třebíč.

„Soutěže se účastníme již tře-
tím rokem, finále pro nás ale 
bude premiéra,“ říká vedoucí 
kuchařka školní jídelny Velký 
Beranov Markéta Prokešová, 
„máme z toho radost, ale i tro-

V ZŠ a MŠ Velký Beranov připravují obědy pro více než tři sta strávníků Markéta Prokešová, Marie Mátlová, Petra Lokvencová a Ivana Böhmo-
vá (zprava), pod vedením Jarmily Kalivodové. Foto: Klára Novická

Jdou do fi nále o nejlepší školní oběd
chu obavy, protože přesně neví-
me, co to bude obnášet.“

Do Prahy na finále vyrazí ve 
třech – vedle Markéty Proke-
šové pojede zabojovat o prv-
ní příčky také kuchařka Pet-
ra Lokvencová. Doprovázet je 
bude vedoucí školní jídelny Jar-
mila Kalivodová.

Jak uvádí organizátoři sou-
těže, finalisté měli za úkol při-
pravit dle zadání kompletní 
obědová menu. Jídla musela 
být běžně zařazována na jídel-
ní lístek a patřit mezi oblíbené 
pokrmy malých strávníků. Cena 

jedné porce nesměla překročit 
stanovený limit 34 korun.

Recepty jednotlivých školních 
jídelen z celé České republiky 
hodnotila porota podle vhod-
nosti použitých surovin, tech-
nologického postupu přípravy, 
vzájemné sladěnosti po stránce 
výběru potravin, chutě či barvy 
a z nutričního hlediska.

„Králičí maso v marinádě a 
tvarohový dezert se šlehačkou 
se u nás v jídelně setkal s úspě-
chem. Vaříme tak, aby to dětem 
chutnalo, to je naší prioritou,“ 
dodává vedoucí kuchařka.

Mezi strávníky ve velko-
beranovské školní jídelně jsou 
podle ní velmi oblíbené tortil-
ly, smažený řízek, svíčková s 
knedlíkem, rajská omáčka, ale i 
luštěniny.

 „Nejsou ale zvyklí jíst ryby, 
proto se je snažíme připravovat 
tak, aby jim chutnaly. Postupem 
času už víme, která jídla žákům 
nechutnají,“ uvádí kuchařka 
Prokešová. „A jestli vaříme také 
univerzální hnědou omáčku, 
známou jako UHO? Ano, ale ne v 
takové míře.“

(Pokračování na str. 3)

Dokončená revitali-
zace zámeckého parku 
sklidila vlnu kritiky. 
Kastelán ale investiční 
akci za zhruba 1,6 mili-
onu korun hájí.

 David Kratochvíl
 Telč

Největší investice do revitali-
zace zámeckého parku v Telči 
za poslední rok budí emoce. Na 
dokončený projekt se objevují 
kritické ohlasy.  

„Pro mě už zámecký park 
není zónou odpočinku a relaxa-
ce,“ říká otevřeně Eva Pýcho-
vá, rodačka z Telče. Ta kritizu-
je především způsob dosadeb 
nových stromů.

Kastelán státního zámku 
Bohumil Norek dokončenou 
revitalizaci brání s odůvod-
něním, že na ni byl zpracován 
odborný projekt, který odsou-
hlasil památkový ústav, a pro-
běhlo na ni klasické výběrové 
řízení. Přihlásilo se 15 firem. 
Vyhrála ta, která předložila nej-
nižší nabídku. 

Úprava 
parku budí

v Telči emoce
„Všem stěžovatelům vzkazuji, 

ať se za mnou zastaví. Předám 
jim podklady k prostudování, 
aby to mohli následně konzulto-
vat s odborníky,“ vysvětluje No-
rek, že on, jako kastelán, v té-
to věci neměl rozhodovací 
pravomoc. S výsledkem několi-
ka měsíčních prací je navíc vcel-
ku spokojen.  

„Dopadlo to dobře, měl jsem 
z toho větší hrůzu, když jsem 
viděl projekt počítající s vykáce-
ním stovky stromů, myslel jsem, 
že se pokácí polovina parku, ale 
ono to není vůbec poznat,“ dopl-
ňuje.

Kvůli špatnému zdravotní-
mu stavu byla v parku vykáce-
na celkem stovka stromů. Místo 
nich bylo zasazeno 120 nových, 
plus zhruba 600 keřů. Projekt 
běžel několik měsíců, a to od 
loňského podzimu do konce 
letošního června. 

Norek se, společně s vedením 
města, v souvislosti s tímto pří-
padem pustil do kritiky nasta-
vení stávajících podmínek urče-
ných pro výběrová řízení. Vadí 
jim, že na základě podmínek 
výběrového řízení musí zakáz-
ku vždy dostat společnost, kte-
rá předloží nejnižší nabídku.

„Pak musíme vítěznou firmu 
honit a nahánět, aby nám nové 
stromy nesázeli třeba kořeny 
nahoru,“ dodává Norek.

(Pokračování na str. 2)

ČÍHOŠŤ (ČTK) - Mší vedenou 
královéhradeckým biskupem Ja-
nem Vokálem v neděli v Číhošti 
na Havlíčkobrodsku vyvrcholi-
la víkendová slavnost k uložení 
ostatků tamního faráře Josefa 
Toufara. 

K poutníkům promluvil kardi-
nál Dominik Duka. V závěru obřa-
du byla kovová schrána s ostat-
ky kněze ubitého před 65 lety 
komunistickou Státní bezpečnos-
ti uložena do hrobu v číhošťském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Mši sledovaly davy lidí.

Podle odhadů organizátorů se 
v obci během oslav sešlo něko-
lik tisíc poutníků. Závěrečného 
obřadu se zúčastnilo šest bis-
kupů v doprovodu šesti desítek 
kněží. Mši sledovali lidé na návsi i 
u dvou velkoplošných obrazovek. 

Toufar se symbolicky vrátil na 
místo svého posledního dvoule-
tého působení, které se mu sta-
lo osudným. Státní bezpečnost 
ho týráním nutila k přiznání, že 
v číhošťském kostele v prosin-
ci 1949 zinscenoval zázračný 
pohyb kříže na oltáři. 

Číhošť vzpomínala na Toufara


