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„Multikulturní svět kolem nás 2018“

Promítání a besedy s publicistou Stanislavem Motlem
Tisková zpráva ze dne 24.5. května 2018
Autor textu a fotografií: Jan Čermák

Historik, publicista a dokumentarista Stanislav Motl je uznávanou kapacitou a unikátním
badatelem, který ohromí šíří svých témat a nebývalou profesní aktivitou, které ani generačně
mladší kolegové nestačí. Ve čtvrtek 24.5. na naše pozvání opět zavítal do českokrumlovské
městské knihovny.
Nabitý čtvrteční program jsme měli dle účastnických kategorií přehledně rozvržen, pan Motl
mohl tedy v dobré náladě přivítat žáky posledních ročníků základních škol Kaplická a T.G.
Masaryka, kterým promítl své dva kratší filmy, a to „Kalvárie lidických letců“ a „Vlak do
pekla“, zabývající se tematikou druhé světové války úzce spjatou s Čechoslováky, kteří se do
historie zapsali jako váleční hrdinové či oběti nacistických zločinů. Promítání i následné
vyprávění o lidských osudech sledovalo 35 osob.
V obdobném počtu dorazili na odpolední promítání i studenti a pedagogové
z českokrumlovského gymnázia, kteří mohli shlédnout film „Němci proti Hitlerovi“. Ten se
zabývá poměrně neznámou tematikou německých odpůrců nacistického režimu před i za
války, reflektuje jejich strastiplnou pouť z vlasti, aby se mohli následně vrátit jako bojovníci
proti diktátorskému režimu.
Velkou změnu tématu přineslo večerní promítání pro veřejnost. Protentokrát jsme totiž
opustili oblast 2. světové války a promítán byl film „Výstřely v Miami“.
Jedná se o ohromující životní příběh českého rodáka Antonína Čermáka, který se po svých
hornických začátcích probojoval do nejvyšších pater americké politiky a následně se dokonce
stal starostou Chicaga, známého svým pestrým národnostním složením a obrovskou
československou menšinou. Podařilo se mu dokonce uvrhnout za mříže nechvalně
proslulého mafiána Al Caponeho a jeho příběh se uzavřel tragickou smrtí na následky zranění
při atentátu na F. D. Roosevelta ve floridském Miami.
Dohromady jsme v tento den tedy přivítali kolem 90 hostů a zaznamenali opět velice
pozitivní ohlasy. Děkujeme vedení a zaměstnancům Městské knihovny Český Krumlov za
umožnění využití jejích prostor.
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