BESEDA
MĚSÍČNÍK ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO SDRUŽENÍ
CANBERRA A OKOLÍ INC.

Zpráva výboru Besedy za březen - duben 2013
Jako obvykle, předem děkuji všem členům výboru, přátelům a členům Besedy, za vynikající
práci vykonanou pro naši Besídku a Besedu.
Zdali jste si někdy povšimli, jak krásně malují naši nejmenší v Besídce, nebojí se pohrát s
různýmy škály barev, jak na paletě tak se štětcem na kusu papíru, kde září neskutečně barevné
odstíny o kterých se nám „dospělákům“, může jenom zdát. Děkuji všem kteří se starají o naši
Besídku, udělali jste vynikající práci !
Prosím, nezapomenout na náš „Mother`s Day“, který budeme organizovat předčasně v
prostorách Besedy 5. května ve 14 hodin. Srdečně se těšíme na setkání s vámi. V rámci této
oslavy, s poděkováním všem matkám se bude podávat malé sladké občerstvení provázené
nádhernou růží a bonboniérou. Přijděte, vždyť si to plně zasloužíte !
Jak jistě víte, dne 21. března jsme byli pozváni naVelvyslanectví ČR na rozloučkovou recepci s
panem velvyslancem Dr. Hynkem Kmoníčkem, který odešel za prací do Prezidentské kanceláře
do Prahy. Přejeme Dr Kmoníčkovi vše nejlepší v jeho budoucí pracovní činnosti a také
spokojenost a pohodu v rodině. Děkujeme za každý okamžik sdílený s námi, vždyt každé
setkání znamenalo příležitost přiučit sea dozvědět se něco nového. Při této přiležitosti jsme byli
poctěni úkolem, připravit pravý český guláš s knedlíky. Guláš a knedlíky se podařily a chutnaly
výtečně. Poděkování patří Marii, Jirkovi M, Renému, Jankovi, Šaňovi, Tondovi, Jirkovi S. a
Alešovi za vynikajíci práci. Recept pro guláš byl podle profesionálního mistra kuchařského
umění pana Slemara z Prahy, díky za recept ! Kdo by měl zájem, může si recept stáhnout
z web-stránkyBesedy ( www.beseda.org.au )
Spomínka na výročí narozenin prvního prezidenta TG Masaryka a třináct let otevření Besedy
proběhly v „rodinném“ kruhu za účasti nevelkého počtu jedinců, ale stálo to zato! Navštívili
nás v zastoupení Velvyslanectví ČR pan Pecl s chotí, a pan Pecl měl k té příležitosti krátky,
výstižný proslov. Prožili jsme velmi příjemné odpolední posezení na které se bude dlouho
vzpomínat. Děkujeme pane Pecle. Vše bylo zakončeno podáváním malého občerstvení v
podobě dobrých parků s chlebem a vynikajích moučníků Děkuji všem za pomoc a za návštěvu.
Poděkování patří Petře a Blance za vedení kurzu češtiny a děkujeme Blance a Mirkovi za
udržování internetové stránky Besedy!
Výbor oznamuje, že po dobu řádné dovolené prezidenta a pokladnika připadnou tyto funkce
v zastoupení následujícím členům výboru:
Petra Hewitt – funkce preziden
Tony Vincenc- funkce pokladníka
Aleš Zezulka, prezident
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Blahoželáme
V máji a júni tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Tibor Slezák
(2.5.), Ota Kincl (12.5.), Diana Bušek (14.5), Denisa Švehlová (15.5.), Martina Bucifal (20.5.),
Neli Gottwald (21.5.), Dana Juránek a Aleš Zezulka (1.6.), Zara Russell (23.6.), Zora
Kašpárková a Olga Marek (26.6.).
Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v
ďaľšom živote. Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil
alebo nedaj-bože zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a
pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy.

Čo chystáme

What is on our programm

Každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci
od 14:30 do 17. hod.

Every first and third Saturday in the
month from 2:30 to 5 pm

sa krajania môžu schádzať v Klube
Beseda (18 Shropshire St. Queanbeyan).
V knižnici je mnoho zaujímavých
českých, slovenských a anglických kníh,
a CD a DVD diskov pre dospelých i pre
deti. Príďte si zahrať ping-pong, biliard,
alebo si len dať hrnček kávy alebo čaju !

compatriots meet in our Beseda Club (18
Shropshire St. Queanbeyan). There is a
library with a wide selection of Czech,
Slovak and English books as well as
videos, CDs and DVDs for both adults and
children. Come and join us for a game of
table tennis or snooker, or just enjoy a cup
of coffee or tea !

V nedeľu 5. mája o 14 hod.
usporiadame spoločenské posedenie
v klube BESEDA pri príležitosti oslavy
sviatku Dňa matiek. Uvítame zpestrenie
programu improvizovanými kultúrnymi
vložkami.
Podávať sa bude občerstvenie

Sunday, the 5th of May at 2 pm
an afternoon get together in our BESEDA
club to celebrate Mother’s day. We will
appreciate improvised contributions to the
program from the public.
Refreshments will be served.

Deň matiek v BESEDE 5. mája o 14. hod.
Pozývame Vás na spoločenské posedenie pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek. poriadame
to s týždenným predstihom, aby sme umožnili oslavy v ten pravý deň v rodinnom kruhu.
Na pobavenie hostí by sme privítali nepripravený improvizovaný kultúrny program s účasťou
mladých i starších, môže to byť hudba, spev, tanec, „ don’t be shy !” určite sú medzi nami
talenty !
Oceníme príspevok šikovných kuchárok (a kucharov) vo forme dobrôt na tanieri.
Výbor Besedy
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Monika a Cameron na společné cestě životem
Blahopřejeme
Monice
Damjanovské a Cameronovi Betts,
kteří uzavřeli sňatek v pátek 19.
dubna.
Jeden
z účastníků
svatebního obřadu nám poslal tento
příspěvek :
Dne 19 dubna 2013 jsme se sešli v
krásném prostředí obklopeném
vinicemi Show Vineyard Estate v
Murranbateman abychom byli
svědky svatby dlouholeté členky
Besedy a tanečnici národních tanců
Moniky
Damjanovské
s
Cameronem Betts, původem z
mestečka Yass.
Po šestileté známosti se rozhodli navždy spojit své životy svazkem manželským. Byla to
radostná událost v kruhu blízkých uprostřed poklidné podzimní krajiny obklopené
žloutnoucími vinicemi. Po svatebním obřadu následovala hostina v Shaw’s stylové restauraci,
jež vyzařovala milou atmosféru. Připadali jsme si

trochu jako na Moravě, trochu jako v Tuskánsku, ale
nejvíce v Austrálii.
Všichni hosté se zapojili do tanečního víru makedonských, českých, moravských, latinsko –
amerických i moderních tanců. Byl to nezapomenutelný den v nádherné, srdečné, láskyplné
atmosféře vytvořené všemi přítomnými.
Moniko a Camerone, přejeme Vám mnoho roků šťastného spoločného života.
Beseda
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Rozloučení s Velvyslancem ČR v Canbeře
Předčasný odchod Dr. Hynka Kmoníčka z funkce
Velvyslance ČR v Austrálii do jeho nového místa ,
působení v Kanceláři prezidenta ČR, byl pro nás
překvapením. Byl to ale přímý dopad
prezidentských voleb v ČR.
V Besedě jsme měli připravena
pokračování
dalších setkání s velvyslancem, která bývala vždy
vyhledávaná a populární. Ztrácíme tedy příznivce
a přítele členů Besedy po jeho značně zkráceném
pobytu v Canbeře.
Setkávali jsme se s Velvyslancem Kmoníčkem velmi často - jak přímo na akcích v Besedě,
tak i na oficiálních funkcích na velvyslanectví, nebo v řadě hudebních akcí, které osobně velmi
podporoval. Vždy to byla příjemná a neformální setkání s jeho typickým humorem nebo
sarkazmem, jeho úvody akcí byly vzorem krátkého komentáře a výstižné, s následující
nenucenou zábavou.
Pomohl
návštěvám
českých
špičkových
hudebníků a jejich setkání s australskými
příznivci hudby. Vytvářel
přátelské vztahy,
pomáhající
sblížení
australských
občanů
s kulturou ČR. Jeho přednášky o Evropské Unii
na Univerzitě ANU Canberra byly velmi
oblíbené, jeho styky s řadou dalších diplomatů
pověstné. Přinesl si bohaté zkušenosti ze svých
funkcí náměstka dvou ministrů zahraničí ČR,
zástupce ČR při Organizaci Spojených Národů
v New Yorku a z výkonu funkce velvyslance
v Indii a Australii. Jeho rozsah znalostí
hebrejštiny a arabštiny dávaly nepřeberný zdroj pro debaty a rozšíření znalostí účastníků
setkání.
Beseda oceňuje, že se mohla podílet
na pohoštění, vlastně na poslední
večeři s velvyslancem a všemi
návštěvníky
recepce, přípravou
vynikajícího guláše. Dobrovolnícikuchařští amatéři připravili v Besedě
kotel guláše, chutného a řízného jak se
patří. S českým pivem guláš vytvořil tu
správnou kombinaci k nasycení a
spokojenosti účastníků recepce, kterou
nám nepokazilo ani mimořádně
nepříznivé počasí.
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Početná účast členů diplomatického
sboru a přátel odcházejícího zástupce
ČR na recepci potvrdila popularitu
jeho osoby, kterou si v krátkém čase
vybudoval.
Přejeme Dr. Hynku Kmoníčkovi
úspěch v jeho novém působišti na
pražském Hradě. Děkujeme za jeho
přátelskou pomoc a věříme, že má
příjemné vzpomínky na působení
v Canbeře. Jedno nám potvrdil, že si
oblíbil australské víno a slíbil, jak mu
dojde zásoba, že si ji dojede za námi
doplnit.
R.J.

Setkání členů Besedy u příležitosti výročí narozenin TGM a otevření Besedy
Pravidelná setkaní členů k březnovému
výročí narozenin prvního prezidenta ČSR
jsou tradiční akcí Besedy po více než
čtyřicet
let.
Osoba
hlavního
spoluzakladatele ČSR byla vždy spojena
s kultem obdivu prezidenta T.G.Masaryka
všemi našimi a dalšími emigrantskými
organizacemi po celém světě. V průběhu
času se však změnil pohled na jeho osobu.
Dnešní mladí říkají, že jim osoba TGM
již mnoho neříká. Škoda, že je dnes každý
tak plně zaměstnán a časová příležitost k přečtení knihy „Rozhovory s TGM,“ napsaná
velikánem české literatury Karlem
Čapkem, je poměrně omezená. Ti, kteří si
tuto knihu naší knihovny půjčili, po
přečtení všeobecně konstatují, že obsah
knihy byl pro ně objevem. Myšlenky
profesora filozofie i jeho mladá léta
chudého kluka z Moravského Slovácka
jsou neuvěřitelně aktualním popisem i pro
současníky.
Druhý motiv našeho setkání, připomínka
oficiálního otevření budovy v roce 2000, je
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již
více
naléhavou
připomínkou
hromadících se prací úkolů údržby
budovy, které se časem nikterak samy
nezmenšují.

Letošní setkání bylo, co do počtu
návštěvníků, skromnější, ale kvalitou jedno
z nejvyšších. V zastoupení velvyslance ČR
nás navštívil první rada velvyslanectví
Radim Pecl s paní Lenkou Peclovou, také
členkou velvyslanectví. Přednesl úvod
k tématu schůzky, pohled na dnešní přístup k politickému myšlení a otevřel tím bránu
k překvapující angažovanosti všech přítomných. Debatě pomohly zkušenosti z různých

diplomatických misí manželů Peclových a
otevřely upřímnou výměnu názorů o světové politice. Takových spontálních setkání si lze přát
do budoucnosti co nejvíce.
Závěr odpoledne korunovalo pohoštění, které připravily naše milé členky. Při menší účasti to
byly hody přímo lukulské a české pivo bylo vzácným doprovodem k velké řadě darovaných
dobrot.
Děkujeme všem za účast, za přípravu odpoledne a přejeme si více takových posezení v
Besedě.

Členské príspevky mali byť
zaplatené do 31. marca
Od posledného vydania Besedy
členské zaplatili títo členovia
E. Hošková
L. Jelínek
J. Ježek
J. & T. Kalivoda
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$ 15
$ 70
$ 20
$ 50

The membership fees were due to be
paid by the 31st of March
si

Since the last issue of our magazine
following members paid their fees

O. Kincl
J. & J. Kočí
E. Kowalski
V. Málek

$ 40
$ 50
$ 15
$ 25

J. & B. Plesman
J. Raichová
M. Souček

the

$ 40
$ 40
$ 20
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Janáček’s music in Canberra
On the 15th of March this year I had a rare opportunity to participate as announcer at the
presentation of Leoš Janáček’s music in St Phillip’s Anglican Church in Canberra.
What a marvellous music this genius gave us to listen to ! I remember as a small boy I used to
visit with my father the museum of Leoš Janáček in the city of Brno.
There were also some good days at school when we “the pupils” went to visit and listen to
music of Janáček at The School of Music, but those days I suppose we could not completely
understand this style of music, we were far too young for that. However as the growing up and
maturing comes around, so does the better understanding of this type of complex music. If I
may say, this music may sound very strange to some of us, sometimes it is too harsh to listen
to, sometimes it seems to be too complicated for us, but let me say my friends, “it is not true”.
When Janáček’s music will touch your heart, then a new dimension of your music life will
come to you, it will always take your breath away, so to speak. This is how I felt personally in
the middle of this presentation.
‘The Diary of One Who Disappeared’ and ‘On an Overgrown Path’ are beautiful pieces of
Janáček’s work and they were very well presented by piano master Colin Forbes, tenor by Kent
McIntosh and mezzo-soprano by Maartje Sevenster. I must say, the audience could not have
asked for better musicians. The entire presentation of this concert was highly professional, so
well played and so fine sung!
We “all” got together after the concert and celebrated this marvellous evening full of notes of
Janáček’s beautiful music.
Aleš Zezulka

Tykáme si ? Ne, vzájemně si vykáme
Léta denního používání zájména „You“ a častého spojení s křestním jménem se pevně usadilo
v naší poangličtěné mysli. Nezkoumáme to, nedotazujeme se, v mnoha případech prohlašujeme
svoje názory na gramatiku adoptovaného jazyka zcela rezolutně. Přitom většina z nás anglickou
gramatiku vůbec nestudovala. Ani nás nenapadne, že svým dětem a vnukům v angličtině
vykáme.
Tedy:“ Darling Johny, prosím podejte mi tu lžíci“
Časté hlásání „ všichni si v Austrálii tykáme“ pokud nemluvíme tedy česky není pravda.
Anglicky mluvící lidé v moderní angličtině tykání opustili a podstatě ani o tom moc neví. Co je
pocit tykání v pojeti naší řeči, němčině a dalších jazycích už vůbec necítí a nepostrádají.
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Po prvé, před 40 lety, jsem se setkal s tykáním v angličtině při překladu Shakespearovy hry pro
dceru, navštěvující školu v Indii. Koukal jsem na to jako jelen, že slavný dramatik používa
tykání, o kterém jsem neměl nejmenší ponětí, že by existovalo. Později při návštěvě jeho
rodiště, jsem se znovu s tím tykáním mezi jeho osobami dějě setkal v textech jeho her. Nemohl
jsem si vysvětlit, proč mezi r.1450 a r.1650 bylo tykání běžné.
Před několika týdny byl v Novinách uveřejněn článek zabývající se podobným obsahem. Proč
tedy setrvává názor emigrantů, že si v angličtině tykáme. V dostupné řadě zdrojů je
nejsnadnější Internet a vyhledávač Google. Tam najdete článek odborníků (bez titulů, které by
je jako odborníky identifikovaly, ovšem pokud by jejich vzdělání bylo ve střední Evropě, kde
se po dávném vzoru rakousko-německém vesele tituluje).
Článek je nazván „ THOU, THEE AND ARCHAIC GRAMMAR“ . Pro ty, kteří nemají
možnost si jej vyhledat uvádím jen zkrácený obsah.
Cituji: Thou, thee, thine a thy jsou zájména, která vypadla z hlavních dialektů moderní
angličtiny. Během období dávnější moderní angličtiny (asi v r.1470-1700) vytvářely druhou
osobu jednotného času v jazyku a byly standartizovány v době King James Bible jak níže
uvedeno:
Subjective
1.
2.
3.
1.
2.
3.

osoba jednotný čas
osoba
osoba
osoba množný čas
osoba
osoba

I
thou
he/she/it
we
you
they

Objective
me
thee
him/her/ it
us
you
them

Possessive
my/mine
thy/thine
his/her/its
our
your
their

(více podrobností najdete v původním textu na Internetu)
Text stati pokračuje: Možná vám bylo řečeno, že THOU a THEE byly používány pro familiární
potřebu a YOU a YE byly formální. To nebylo pravdou původně, ale bylo pravdou po dvě
století (1450-1650) včetně Shakespearovy doby. Předchozí množné YOU bylo použito
v jednotném čase ke zdůraznění slušnosti a respektu, což nechalo THOU a THEE pro všechny
další použití jednotné osoby od důvěrnosti k zahořklé hrubosti.
Nakonec slušnější YOU vytlačilo používání THEE a THOU. Tyto přežily většinou v poesii a
náboženství. Některé skupiny (pozn. občanů UK) pokračují v používání těchto zájmen dnes,
jako součást jejich denní komunikace (s jinou gramatikou) v Yorkshire, Cumbria, Eastern
Midlands a některé venkovské oblasti západní Anglie. Někteří Quakeři používali v obyčejné
řeči THEE a THY do poloviny 20. století.
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Tolik tedy ke spornému thematu o tykání. Dodatkem snad jen, že ohledy, které patří ke
slušnému jednání mezi lidmi se daleko snadněji udržují pokud protějšku vykáme ( v češtině
také) než při tykání. Toto je asi největší příspěvek YOU k respektu mezi lidmi, včetně dětí.
R.J.

Obchodní setkání ředitelů firem Avex Trade a Photon Energy
Australia na konzulátu v Sydney
Vedoucí obchodně ekonomického úseku zprostředkovala řediteli české firmy Avex Trade Jiřímu
Gistrovi pfi jeho zastávce v Novém Jižmím Walesu setkání s Michaelem Gartnerem, ředitelem
společnosti Photon Energy Australia.
Firma AVEX Trade ze Zlína je úspěšnou exportné firmou kráčející v Baťových stopách. Vyváží
97% své produkce do více než 90 zemí světa, ma na 250 zaměstnanců. Je zaměřena na výrobu
kovových flexibilních skladovacích a logistických systémů pro automobilový, chemický a
potravinářský průmysl. Má vlastní vývojové oddělení a je vybavena špičkovou výrobní technologii.
Dodává své ocelové palety již řadu let společnostem jako je např. Michelin, Continental, Siemens,
Thyssen Krupp a další. V posledních letech firma vyrábí také konstrukce pro solární panely.
M.Gartner firmu Photon Energy spoluzaložil v České republice v roce 2008, stála tak na počátku
českého solárního boomu. Do roku 2011 firma instalovala v ČR solární elektrárny s celkovým
výkonem 30MWp. Své působení rozšířila o Slovensko, Nemecko, Itálii, Kanadu a Austrálii.
Společnost má šest divizí, které pokrývají celý životní cyklus systému solární elektrárny, od
fmancování projektu, plánování, pojištění až po technologie, konstrukci, provoz a údržbu. Od roku
2008 jsou její akcie obchodovatelné na polské burze. Centrálu má firma v Amsterdamu, kde také
sídlí její nadace na podporu využívání solární energie v rozvojových zemích.
Dceřiná společnost Photon Energy Investments v únoru 2013 začala vydávat dluhopisy v objemu
40mil.€ s ročním výnosem osm procent. Očekávanž emisní objem bude investován do mezinárodní
expanze firmy v pečlivě vybraných zemích, kterými jsou Kanada, USA, Austrálie, Turecko a
Rumunsko. První projekty mají být převzaty do portfolia jiá letos. Photon Energy Investments bude
při expanzi v cílových zemích realizovat předpřipravené projekty s celkovou kapacitou 127 MWp.
Firmy Avex Trade a Photon Energy uspěšně spolupracovaly již v minulosti na projektech v České
a Slovenské republice. Po turbulentním vývoji regulačního rámce podpor obnovitelných zdrojů
energie ve středni Evropě mají nyní firmy možnost chopit se obchodních příležitostí v Austrálii a
celém regionu Pacifiku, protože např. na březnovém energetickém summitu v Aucklandu se
Evropská unie s ostatními partnery zavázala k větší finanční podpoře pacifických ostrovních států ve
využívání nefosilnich paliv a k technologické spolupráci.
Z Bulletínu Konzulátu ČR
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Kanál na plavení dřeva na Šumavě

Šumava, za našeho mládí nepřístupná a tajemná. Sloužíla „Studené válce“, po které zůstaly
v krajině výborné silnice a nenarušená příroda.
Nyní znovu objevená, s krásnou
přírodou a památkami. Malý klenot
městečko Prachatice na staré
obchodní cestě, majestátní pohoří
s Třístoličníkem ( 1302 n.m.), na
který se dnes dostanete pohodlně
přes Německo, aniž postřehnete
průjezd hranicemi. Odtud máte
celou Šumavu jako na dlani.
Zdá se mi, že čím bydlím dále od
přátel, tím jich mám více. Při
jednom jimi organizovaných výletů
byl pro mne objevem stopadesátiletý
kanál na plavení dřeva do Rakouska.
Do řady zájemců o udržení této
Světlá voda
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památky patří i autor přiloženého článku Ing M. Špelina CSc, který popisem této technické
památky nám všem historii
plavebního kanálu nabízí. Děkuji
autoru za zaslané dokumenty,
které následují.
Krátce o Schwarzenberském
plavebním kanálu
Vraťte se do minulosti a
představte si, že žijete ve druhé
polovině 18. století. V hlavním
městu rakouského mocnářství
Vídni narůstá potřeba palivového
dříví – ale jeho blízké zásoby
jsou
Horní portál

vyčerpány. Pomoc nabízí mocný
rod knížat ze Schwarzenbergu, v jehož vlastnictví jsou ohromné, nikdy netěžené pralesní
porosty na severních svazích Šumavy v Českém království.
Nápad vybudovat plavební kanál umožňující dopravu dříví do Vídně dostal knížecí inženýr
Josef Rosenauer. Po překonání mnoha překážek konečně v roce 1789 zahájil a osobně vedl
stavbu Krumlovsko – vídeňského (Schwarzenberského) plavebního kanálu. S
dílem začal na Růžovém Vrchu, o dva roky později se již plavilo od Jezerního potoka, a v 1793
dosáhl tzv. „Starý kanál“ zhruba po 33 kilometrech do dnešních Jeleních Vrchů. Výstavba tzv.
„Nového kanálu“ (od Jeleních Vrchů dále) začala v r. 1821 a po dvou letech a dalších skoro 12
km dosáhla až k česko-bavorské hranice nad Novým Údolím. Tu již vedl knížecí ředitel Ernest
Mayer, jehož zásluhou byl také vybudován u Jeleních Vrchů unikátní tunel proražený v délce
zhruba 400 m pod vrchem
Plešivec. Tím se výrazně
zkrátila původně plánovaná
trasa. Kanálem se plavilo
zejména palivové dříví (polena
v délce 2,5 až 3 stopy tzn. 7994 cm), později byl kanál
upraven k plavbě až 24 m
dlouhého stavebního dříví.
Končil vtokem do řeky Grosse
Mühl, která se po dalších asi 30
km vlévá do Dunaje. Celé trase
od Nového Údolí až do obce
Neuhaus na Dunaji se také
říkalo „Vídeňská plavba“.
Plavební kanál vede zhruba 60
% své délky po českém území,
zbytek leží v Rakousku.
Spojení starého a nového kanálu
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Majitelem plavebního kanálu a s ním
spojeného práva plavit dříví byli
nejprve
Schwarzenberkové.
Po
konfiskaci patřil od r. 1947
československému státu a jeho správa
přešla na Vojenské lesy a statky
v Horní Plané, které po
2.sv.v. obhospodařovaly lesní porosty
mezi tokem Vltavy a státní hranicí
včetně dřevoskladu v Nové Peci. Zde
bylo možné dříví překládat na
železniční vagony, případně je plavit
po Vltavě dále.
Schrollenbach
Po zřízení Národního parku Šumava
byla podstatná část plavebního kanálu, ležící na českém území, převedena do jeho vlastnictví a
péče. Menší, nejjižnější část plavebního kanálu dnes patří podniku České lesy.

Zhruba 87 % celkové délky kanálu ovšem bylo vyhloubeno v obtížném
terénu na severních svazích šumavského pohoří (absence cest, zčásti neosídlená oblast zarostlá
tehdy pralesem). Profil kanálu byl lichoběžníkový se šířkou 2,1 m v koruně,1,8 m u dna a
hloubkou 90 cm s nepatrným spádem okolo 3‰. Plavební kanál po celé jeho délce doprovází
stezka určená pro obsluhu a povozy se živou tažnou silou. Krátká závěrečná část kanálu
(zhruba 7 km) byla vedena upravenými toky větších potoků, kde spád místy dosahoval 25%.
Stěny i dno kanálu byly nejprve obloženy stesanými kmeny (odlišně byly vybudovány
extrémně zatěžované úseky),
později
bylo
dřevěné
obložení
nahrazováno
kamennými
deskami.
Napájen byl na počátku
každoročního
plavení
nejprve
vodou
z rozpouštějící se sněhové
pokrývky (běžně dosahovala
výšky 2 m), později vodou z
potoků, které křižovaly jeho
trasu a konečně, když vody
ubývalo, z Plešného jezera a
dalších 3 umělých nádrží.
Průtok vody byl regulován
soustavou

Rossbach akvadukt
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větších a malých stavidel.Jedním z problémů, které musel budovatel kanálu řešit, byl
nedostatek pracovníků zajišťujících kácení stromů, jejich zpracování, dopravu ke kanálu a
vlastní plavení. Tehdy ještě
byli poddaní povinni své
vrchnosti robotou. Podél
neobydlené trasy kanálu byly
proto založeny nové osady, a
osídlencům
byly
dány
poměrně značné výhody
(možnost postavit si obydlí
z materiálu
poskytnutého
zdarma, pronájem menší
výměry pozemků, nabídka
další lépe placené práce a
pod.) Za to byli povinni
pracovat jako dřevaři s pevně
stanoveným ročním úkolem
a pomáhat při plavení.
Koncem 19.st. zájem o dříví
k topení rychle klesal (bylo nahrazováno uhlím). Předvídavě byl v 1887 zřízen mezi plavebním
kanálem a Vltavou smyk, zvaný hefenkriegský (též želnavský), dlouhý 3,9 km. Začínal na
lokalitě Klápa, ústil do řeky u rozsáhlého překladiště – dřevoskladu a vedl podél cesty, kterou
se dříví předtím dopravovalo obráceně od Vltavy ke kanálu. Dřevosklad se v souvislosti
nejprve se stavbou železnice, poté se napouštěním lipenského jezera dvakrát stěhoval. Trasa
kanálu vedoucí z Nového Údolí do Nové Pece měřila okolo 25 km a byla též nazývána
„Pražskou plavbou“. Plavilo se zejména stavební dříví (kmeny do délky 24 m).
Poslední plavební rozkaz zde je datován 21.3.1961. Podle dobových zkušeností trvalo plavení
dříví od začátku kanálu až po překladiště za ideálních podmínek 360 minut, ale při problémech
to mohlo být až 650 minut. Na
trase bylo rozmístěno celkem
98 pracovníků, vlastní uzávěru
u skladu dřeva obsluhovalo 5
až 8 pracovníků. Denně bylo
možné splavit 350 až 450 m3
dříví (tzn. od 3 do 4 m3 na
dělníka). Ovšem – již tehdy
úkol denně přepravit okolo 400
m3
dříví
zvládlo
8
automobilových
souprav,
obsluhovaných nejvýše 16
pracovníky. Vysoká náročnost
na práci lidí a její nízká
produktivita
patřily
mezi rozhodující důvody pro
ukončení plavby dříví. Navíc
se zásadně změnil přístup k hospodaření v lesích.
13
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I když plavení dříví skončilo, plavební kanál tu zůstává – jako svědek jedné dlouhé historické
etapy lesnictví a doklad technického umu a řemeslného fortelu našich předků. Má nesmírnou
historickou hodnotu. Bohužel – již není zdrojem příjmů, ale objektem který vyžaduje péči a
náklady, které nemůže úplně vrátit.
Navíc
s nástupem
moderní
techniky jako prostředku těžby a
dopravy dříví se plavební kanál
stal překážkou, která brzdí její
používání.
Většina
zařízení
vybudovaných
u
kanálu
(komunikace podél něj, mostky
apod.) nebyla dimenzována pro
kanálu musí být přibližováno dříví
a nové skládky dříví se zřizují
někdy přímo na něm. Nedostatek
péče a financí vede k tomu, že
koryto kanálu v některých úsecích
rychle zarůstá, na několika
místech dokonce zmizelo zahrnuto
zeminou.
Spáditý úsek

Naštěstí stále ještě existují
obětavci, kteří jsou ochotni se angažovat pro zachování českého kulturního dědictví pro
budoucno. Jsou to jak instituce (např. Správa Národního parku Šumava, Lesy ČR), tak
jednotlivci. Vedoucí osobností značné části tohoto dění je Ing. Hynek Hladík z Prachatic. Lze
doufat, že se najde víc jednotlivců a snad i institucí, které/ří se připojí k současnému okruhu
nadšenců a jimž bude zájem o zachování kulturního dědictví národa nadřazený nad snahu
získat co nejvíce peněz. Podobní nadšenci existují i na druhé straně hranic. V roce 2012 došlo
k nadějné události: mezi rakouskou a českou stranou bylo dohodnuto začít s obnovou nejvíce
zdevastovaných částí plavebního kanálu. Na české straně se týká především úseku od
Zvonkové po Huťský Dvůr, na rakouské straně křížení s potokem Iglbach/Ježová. Pro tuto akci
se podařilo rovněž zajistit významný finanční příspěvek z Evropské Unie.
Plavební kanál je v části ležící v obci Jelení od května 1958 veden jako kulturní památka (číslo
rejstříku ÚSPK 14743/3-3714), od 31.10.1963 je také veden v seznamu nemovitých kulturních
památek technického významu Jihočeského kraje pod č. 2.
R.J.

Rozlúštenie posledných hlavolamov

Solutions of the last puzzles

1. 1417

Súčet jednotlivých čísiel

Sum of each digit

2.

78

Čísla sa zväčšujú o 5, 10, 20, 40

The numbers are increasing by 5, 10, 20, 40

3.

37

Jediné číslo nie je delitelné 7

The only number that can’t be divided by 7

4.

21

Čísla sa zväčšujú o 3, 4, 5, 6, 7

The numbers are increasing by 3, 4, 5, 6, 7
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Puzzle
Fotoshiki

Vyplň prázdne štvorce tak, aby každý
riadok a stlpec obsahoval všetky čísla 1, 2,
3 a 4. Použi už dané číslo a symboly, ktoré
ukazujú, že číslo v štvorci je väčšie (>)
alebo menšie (<) ako číslo v susednom
štvorci.

Fill the blank squeres so that each row
and column contains all the numbers 1,
2, 3 and 4. Use any given numbers and
the symbols that tell you if the number
in the square is larger (>) or saller (<)
then the number next to it.

Pocket posh christmas
brain games – 100 puzzles
Š.W.

Toto číslo vyšlo 30. apríla 2013

Toto číslo vyšlo 20. mája 2013
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