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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Toleranãní patent
a vznik âeskoslovenska

Leto‰ní oslavy 28. fiíjna byly v Torontû obzvlá‰tû zdafiilé. Vystoupení Panochova kvarteta spolu s pianistou
Borisem Krajn˘m pfiineslo skuteãnû krásn˘ kulturní záÏitek. Navíc se jednalo o hudbu ãesk˘ch velikánÛ Smetany
a Dvofiáka. Ironií je, Ïe ani jeden z tûchto skladatelÛ se nedoÏil âeskoslovenské republiky, ale oba se opírali o
ãeské dûjiny a ãeskou literaturu. VzpomeÀme jen Smetanovu Mou Vlast, ãi Dvofiákovy Biblické písnû, kdy pouÏil
texty ze ÏalmÛ v Bibli Kralické. Ke vzniku âeskoslovenské republiky by nedo‰lo bez velkého úsilí fiady nad‰encÛ
a vlastencÛ v 19. století, aÈ jiÏ to bylo v âechách nebo na Slovensku.
Pfii v‰ech oslavách se v‰ak jaksi zapomenulo na jiné datum, které bylo moÏná stejnû dÛleÏité pro novodobé

dûjiny jako 28. fiíjen 1918. Toto datum není v Ïádném kalendáfii, není to památn˘ den, pfiestoÏe si letos
pfiipomínáme jeho kulaté v˘roãí. V fiíjnu roku 1781, tedy pfiesnû pfied 225 léty vydal císafi Josef II. Toleranãní
patent. Nejednalo se o zákon, kter˘ by umoÏÀoval naprostou náboÏenskou svobodu, ale znamenalo to, Ïe
náboÏenská vyznání luterské, helvetské, pravoslavné a Ïidovské byla v âechách nadále tolerována. Po 160
letech tedy nikdo nemohl b˘t za své vyznání trestán. Osvícen˘ Josef II. byl pfiesvûdãen, Ïe nelze nikoho násilím
nutit, aby zmûnil svou víru.
Následovalo období první poloviny devatenáctého století, kdy se formovalo vlastenecké my‰lení evangelického

duchovního Jána Kollára (1793-1852). Témûfi ve stejnou dobu psal Franti‰ek Ladislav Palack˘ (1798-1876)
ãeské dûjiny. Josef II. totiÏ umoÏnil nejen náboÏenskou toleranci, ale i mûl velkou zásluhu o uzákonûní svobody
tisku. Bûhem deseti let jeho vlády tak do‰lo k fiadû reforem, na které se dnes jiÏ zapomnûlo. Na protestantské
tradice navazovali i zakladatelé První âeskoslovenské republiky Tomá‰ Garrigue Masaryk a Milan Rastislav
·tefánik. Tento jedineãn˘ demokratick˘ stát se opíral právû o svobodu slova a náboÏenského vyznání.
Ne v‰echny reformy Josefa II. byly podafiené, ale faktem je, Ïe bez tûchto reforem by asi nevznikl ani spoleãn˘

stát âechÛ a SlovákÛ. Ne nadarmo právû v‰echny diktátorské reÏimy zavádûly cenzuru a okle‰Èovaly lidská
práva. Je jen ignorací, hloupostí a neznalostí dûjin, kdyÏ pfied ãasem dvû nejsilnûj‰í strany ODS a âSSD, nazvaly
opoziãní smlouvu o rozdûlení moci Toleranãním patentem. Pfii kumulování moci vût‰inou totiÏ nejde o svobodu
a její naplnûní, ale právû o její okle‰tûní. Z náboÏenské svobody totiÏ nemûli v roce 1781 zisk pouze ãe‰tí
nekatolíci, ale právû i katolíci, ktefií se museli vypofiádat s nov˘mi my‰lenkov˘mi proudy.        Ale‰ Bfiezina

***

Panochovo kvarteto při torontském vystoupení v Hale Kostela sv. Václava.

Zleva: Pavel Zajfart, Jaroslav Kulhan, Jiří Panocha, a Miroslav Sehnoutka.

S lahví vody se nebude smût
do Ïádného letadla

Praha -mfd/PAVLA KUBÁLKOVÁ-Cestující, ktefií odlétají z
ãesk˘ch leti‰È, si od úter˘ nesmûjí vzít s sebou do kabiny
letadla témûfi nic. V pût hodin ráno zaãala na v‰ech leti‰tích
v Evropské unii platit nová bezpeãnostní pravidla. Zakázané
jsou zejména lahve s pitím - právû v takov˘ch totiÏ teroristé
nedávno chtûli propa‰ovat do letadla tekuté trhaviny.
Lidé nesmûjí mít u sebe jakoukoli tekutinu ãi gel v lahviãce

vût‰í neÏ sto mililitrÛ. Hygienické potfieby v men‰ích lahviãkách
do letadla mohou, ale musí b˘t zabalené do prÛhledn˘ch,
uzavírateln˘ch sáãkÛ maximálnû s litrov˘m obsahem. „Jde o
nafiízení Evropské komise. Mají zamezit moÏnosti
teroristického útoku,“ vysvûtlila mluvãí praÏského leti‰tû Eva
Krejãí.
Cestující by si tak v‰echny vûci, o které nechtûjí pfiijít, mûli

zabalit do kufru. Jinak je budou pfii odbavování muset hodit do
ko‰e. Vodu k pití si smûjí koupit v tranzitním prostoru leti‰tû.
Speciálnû zabalenou a drahou.
Na leti‰tích Unie zaãala platit nová bezpeãnostní opatfiení.

Pfiipojily se i Norsko, Island a ·v˘carsko
V prvních dnech budou na v‰ech ãesk˘ch mezinárodních

leti‰tích cestujícím rozdávat pracovníci leti‰È uzavíratelné
sáãky. „Je‰tû zvaÏujeme, jak budeme do budoucna sáãky
distribuovat. Zda zfiídíme automaty, nebo se budou prodávat
v trafikách v leti‰tní hale,“ upfiesnil fieditel divize bezpeãnosti
praÏského leti‰tû Martin Hlava.
Pracovníci leti‰È budou navíc cestující informovat o tom, Ïe

si mají vût‰í balení tekutin zabalit do kufrÛ pfied odbavením.
Îádné z leti‰È v‰ak nepfiedpokládá, Ïe by se tímto nov˘m

opatfiením prodlouÏila doba odbavení a Ïe by lety mûly
zpoÏdûní. „Stále platí doporuãení b˘t na leti‰ti dvû hodiny
pfied odletem. Pokud budou lidé o celé situaci dobfie
informováni a nikdo nebude dûlat pfii odbavování potíÏe, lety
by se zpozdit nemûly,“ ujistil fieditel leti‰tû Brno-Tufiany Tomá‰
Plaãek.
Nová opatfiení v‰ak platí i pro kontrolu kabátÛ nebo tfieba

elektroniky. KaÏd˘ cestující bude muset dát pod rentgen svÛj
kabát ãi bundu. Toto opatfiení vût‰ina ãesk˘ch leti‰È uÏ
zhruba rok dûlá, takÏe to pro cestující velké pfiekvapení
nebude. Stejnû jako rentgenová kontrola notebookÛ ãi
fotoaparátÛ.
Opatfiení platí na v‰ech leti‰tích v Evropské unii, v Norsku, na

Islandu a ve ·v˘carsku aÏ do odvolání. Do problémÛ se
mohou dostat cestující, ktefií pfiilétají ze zemí mimo Unii,
napfiíklad z Ruska. PfiestoÏe tam tato opatfiení neplatí, pfii
pfiestupu v zemi EU nebudou cestující s lahví tekutiny na
palubu letadla vpu‰tûni. „Budou ji muset odevzdat. Ale
napfiíklad âSA budou na palubû letadla tekutiny lidem na
poÏádání balit,“ dodal Martin Hlava.
To je‰tû není v‰echno. Ti, kdo plánují zahraniãní cestu aÏ za

pÛl roku, by si mûli uÏ nyní zaãít shánût pfiíruãní zavazadlo o
rozmûru 56 x 45 x 25 centimetrÛ. I toto je souãástí nov˘ch
bezpeãnostních opatfiení, která zaãnou platit za ‰est mûsícÛ.
Cestující s vût‰ím zavazadlem totiÏ do letadla nebudou
vpu‰tûni.

***

Novinky v letadlech
Co nesmí na palubu:

tekutiny balené ve více neÏ stomililitrovém balení: voda a
dal‰í nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleÈová mléka a oleje,
parfémy, spreje, gely (‰ampony a sprchové gely) nádoby pod
tlakem (pûny na holení, pûnová tuÏidla), zubní pasty Co si do
letadla vzít mÛÏete: notebook, fotoaparát, mobilní telefon,
dûtské mléko (mnoÏství jen na dobu letu), léky (jen na dobu
letu nebo s potvrzením od lékafie, Ïe je cestující musí mít u
sebe), sprej na astma, sprej pro osvûÏení dechu, zrcátko,
‰minky Zdroj: Leti‰tû Ostrava, a. s.
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