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Vysočina
Žďár nad Sázavou

Netrpělivému
řidiči teď hrozí
až dva roky vězení
Netrpělivost se může pořádně vymstít třiačtyřicetiletému řidiči
ze Žďárska. Pouhý týden mu zbýval do konce lhůty zákazu řízení.
Jenže on vyjel s autem už nyní
a v úterý krátce po sedmé hodině
ho na Jihlavské ulici ve Žďáru nad
Sázavou zastavila policejní hlídka.
O řidičák přišel muž loni v srpnu,
přičemž zákaz mu měl skončit
19. dubna. Stačilo tedy počkat pouhých sedm dnů. „Vzhledem k uvedeným skutečnostem policisté řidiče zadrželi a převezli ho na služebnu k provedení procesních úkonů,“ oznámila policejní mluvčí Monika Pátková. Muži policisté podle
ní sdělili podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí, za což mu hrozí odnětí
svobody až na dva roky. (evs)

Polná

V synagoze bude
recitál hebrejských
a jidiš písní
Duchovní i světské skladby zazní
v sobotu v polenské synagoze.
Umožní posluchačům nechat se
přenést do atmosféry všedního dne
židovské komunity 19. století. Písně
za vlastního klavírního doprovodu
zazpívá etnomuzikoložka Zita
Honzlová. Základ jejího repertoáru
tvoří písně v hebrejštině a jidiš doplňované vlastní tvorbou v podobě
zhudebněné poezie. Začátek bude
v 17.30. Již o půl hodiny dříve se
pak v synagoze uskuteční vernisáž
výstavy fotografií Petra Klukana
s názvem Zrod života. (red)

Vysočina

Rozjezdy ovládla
organizátorka
výletů do „Židů“
Letošní vítězkou soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy se na Vysočině stala Linda Navrátilová. Organizuje zážitkové výlety se židovskou tematikou do Třebíče. Porota
vybírala z deseti projektů. (jpa)

Vysočina DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/VysocinaDnes

Točí se dramatické scény zatčení pátera i jak ho StB filmovala těsně před smrtí

Nový film: estébáci se vrátili
se zbitým Toufarem do Číhoště
Radek Laudin, Tomáš Blažek
redaktoři MF DNES
ČÍHOŠŤ Vůz Škoda Tudor s dobovými značkami, busta Klementa Gottwalda, bílá kostelní svíce. A taky papuče pro zmláceného pátera Josefa
Toufara, který měl oteklé nohy.
Takové rekvizity si chystali filmaři
před včerejším natáčením v Číhošti.
Autor knih o Josefu Toufarovi Miloš
Doležal připravuje spolu s Českou televizí nový hodinový filmový dokument.
„Spolupracujeme se zkušeným filmovým režisérem a dokumentaristou Romanem Vávrou. Jestliže se
náš společný loňský dokument
‚Mrtvolu sprovoďte ze světa‘ věnoval exhumaci a zkoumání ostatků
pátera Toufara, tento nový by se
měl pokusit nahlédnout na něj jako
na živou, inspirativní postavu, a to
ze zajímavých stran a úhlů,“ popsal
Doležal.
Ve filmu se objeví svědectví Růženy Lebedové, Toufarovy farnice.
A také vyprávění jednoho z estébáků. Filmaři využijí i divadelní představení Zpráva o zázraku. Toufara
hraje Michal Bumbálek, který byl
včera v Číhošti.
Při natáčení mu krev
vytékala z koutků úst
Filmaři budou také rekonstruovat
natáčení z roku 1950, kdy Státní bezpečnost připravovala přímo v číhošťském kostele propagandistický
dokument nazvaný Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení.
V Číhošti se tehdy před šestašedesáti lety natáčelo ve dne i v noci, stejně jako nyní. Před kameru tehdy dovezli Josefa Toufara, který měl za sebou týdny nelidského mučení. Už
ani nemohl chodit. Z valdického vězení tenkrát v únoru 1950 vyjela do
Číhoště na natáčení čtyři auta. V jednom z nich seděl Toufar.
Měl tak napuchlé nohy, že mu vyšetřovatelé nemohli obout jeho polobotky. Proto jednomu dozorci, který měl největší číslo nohy, vzali bač-

Jako tenkrát Faráře Josefa Toufara hraje v novém dokumentu pětačtyřicetiletý brněnský herec Michal Bumbálek. Včera se natáčely scény, které se vrací
i ke vzniku propagandistického snímku v režii StB. Filmaři pracovali až do nočních hodin. Foto: Tomáš Blažek, MAFRA
kory, na nártu je rozřízli a nasadili
zbitému knězi.
Hodinu po té únorové půlnoci přijel tudor s páterem ke kostelu. „Když
farář Toufar vystupoval z auta, nemohl normálně jít. Dva soudruzi jej
museli vést. Při chůzi vydával bolestivé nářky,“ popsal později Josef Solař
z jihlavské pobočky Státní bezpečnosti.
Když v kostele oblékali faráře na filmování, nemohl ani zvednout ruce.
Museli mu otírat tvář, neboť mu stále vytékala krev z koutků úst.
Estébáci vytlačili Toufara na kazatelnu, kde měl před kamerou předvádět, jak s křížem pohyboval podle
představ estébáků.
Bohumil Košař, šéf církevního refe-

Z posledních sil Snímek zbitého pátera Toufara z natáčení propagandistického filmu krátce před jeho
smrtí. Foto: Archiv ČTK

PRODEJ Byt, 5+kk a větší, 187 m², OV

rátu StB, později vypověděl, že Toufar před kamerou trpěl bolestmi. Několikrát se sehnul a držel se za břicho.
Když pak Toufara odváděli z kostela k autu, přitočil se k němu jeho
hlavní trýznitel Ladislav Mácha
a řekl mu něco ve smyslu, že za pár
dní bude zase chlapík. A dodal: „Vidíte, kdybyste byl rozumný dříve
než po výprasku, nemuselo k tomu
dojít.“ Podle Doležala to bylo všechno obludné divadlo i poslední fáze
postupné vraždy. Toufara ve zbědovaném stavu vezli na natáčení mrazivou nocí z Valdic do chladného kostela.
Páter druhý den po návratu z filmového natáčení zemřel.

Práce na propagandistickém filmu
ale běžely i po jeho smrti, což Doležal podrobně popisuje v nové knize
Krok do tmavé noci. Komentář k filmu tenkrát načetl kromě jiných i herec Jaroslav Mareš, velká hvězda v té
době.
Film měl premiéru hned v březnu
1950. Do kin v Československu šlo rekordních 375 distribučních kopií.
Ohlas filmu u diváků ale nebyl takový, jak by si komunistický režim
přál. „Lidé se při promítání číhošťského zázraku smějí slovnímu
doprovodu, který je nemožný, snímek znehodnocuje. Dokonce obrací
proti nám náladu lidí,“ hlásil po promítání v tehdejším Gottwaldově krajský církevní tajemník.

PRODEJ Dům, 265 m², OV, Rančířov

Nabízíme k prodeji byt 5+kk
a větší s užitnou plochou
187 m², 3. patro. Lokalita:
Velké Meziříčí, okres Žďár
nad Sázavou

Nabízíme k prodeji rohový
dům s užitnou plochou 265
m², plocha parcely 886 m².
Lokalita: Rančířov, okres
Jihlava

Cena: 3 850 000 Kč

Cena: 6 450 000 Kč

+420 604 226 004, jana.gelova@rkokno.cz, Jana Gelová

+420 800 100 446, info@mmreality.cz, Šlechta

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7982194

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7988100

PRODEJ Byt, 2+1, 55 m², OV, Jihlava

PRODEJ Dům, 180 m², Krásná Hora

Nabízíme k prodeji byt 2+1
s užitnou plochou 55 m².
Lokalita: Jihlava, Žižkova

Nabízíme k prodeji
samostatný dům s užitnou
plochou 180 m², plocha
parcely 2635 m². Lokalita:
Krásná Hora, okres
Havlíčkův Brod, Broumova

Cena: 1 650 000 Kč

Cena: 2 499 000 Kč

+420 800 700 099, info@nextreality.cz, Zakaznická Linka

+420 724 970 045, mifek@immobest.cz, Antonin Mifek

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n8002937

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/n7993021

