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TrhovokamenickýÊobčasník—vydáváÊÚřadÊměstyseÊTrhováÊKamenice,ÊročníkÊ53.Ê 

ObsahÊzajišťujeÊaÊzpracováváÊveÊspolupráciÊsÊÚřademÊměstyseÊTrhovéÊKameniceÊEliškaÊNěmcová. 

RegistračníÊčísloÊperiodika:ÊMKÊČRÊEÊ11951Ê 
UzávěrkaÊpříštíhoÊčíslaÊbudeÊvÊpondělíÊ27.ÊbřeznaÊ2023.Ê 

Kontakt:Êobcasnik.tk@gmail.com 

VáženíÊčtenáři! 

PočasíÊsiÊs námiÊhrajeÊaÊnaplňujeÊstaréÊ lidovéÊpranostiky.ÊPohledÊzÊoknaÊříkáÊ„ÚnorÊbílý,Ê
poleÊ sílí“Ê aÊ právěÊ začínajícíÊ měsícÊ „Březen,Ê zaÊ kamnaÊ vlezem“.Ê MilovníciÊ jaraÊ seÊmohouÊ 
radovat,ÊžeÊalespoňÊkalendářněÊprávěÊzačaloÊjaro.ÊAleÊpozorÊ„BřeznovéÊslunceÊmáÊkrátkéÊ
nohyÊaÊdlouhýÊkabát.“ÊTakÊuvidíme,ÊjakÊdlouhoÊsiÊnaÊjaroÊtadyÊuÊnásÊještěÊpočkáme. 

AbyÊ toÊ čekáníÊ byloÊ hezčí,Ê zkusteÊ seÊ třebaÊ setkatÊ seÊ sousedkamiÊ aÊ sousedyÊ naÊ tradičníÊ 
oslavěÊ MezinárodníhoÊ dneÊ ženÊ neboÊ naÊ TrhovokamenickémÊ společenskémÊ plese.Ê BližšíÊ 
informaceÊnajdeteÊv tomtoÊčísleÊObčasníku. 

PřejiÊVámÊhezkéÊdny 
EliškaÊNěmcová 
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StarostkaÊ městyseÊ TrhováÊ KameniceÊ svoláváÊ naÊ denÊ 27.Ê 3.Ê 2023Ê doÊ sokolovnyÊ 
v TrhovéÊ KameniciÊ čp.Ê 150Ê odÊ 19.00Ê hodinÊ veřejnéÊ zasedáníÊ zastupitelstvaÊ 
městyseÊTrhováÊKamenice. 

 

Program: 

1. ZprávaÊoÊčinnosti 

2. RozpočetÊměstyseÊTrhováÊKameniceÊnaÊrokÊ2023 

3. VýsledekÊhospodařeníÊpříspěvkovýchÊorganizacíÊMŠÊaÊZŠÊzaÊrokÊ2022 

4.Ê  VýsledekÊhospodařeníÊVHČÊzaÊrokÊ2022Ê–ÊobecníÊlesy 

5.Ê  RůznéÊ 

6.Ê  Rozprava 

P Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
T ÊK  
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PoplatkyÊv roceÊ2023: 

PředplatnéÊobčasníkÊ 

 50,-ÊKčÊ  doÊ18.Ê1.Ê2023 

 

PoplatekÊzeÊpsaÊ 

 50,-ÊKčÊzaÊjednohoÊpsa 

 150,-ÊKčÊzaÊkaždéhoÊdalšíhoÊ doÊ15.Ê2.Ê2023 

  

PoplatekÊzaÊodpadÊ 

 750,-ÊKčÊzaÊosobuÊs trvalýmÊpobytemÊ 

 750,-Ê KčÊ zaÊ bytÊ čiÊ objekt,Ê kdeÊ neníÊhlášenaÊ
 žádnáÊfyzickáÊosobaÊ   doÊ30.6.2023 

  

PoplatekÊ lzeÊ zaplatitÊ naÊ účetÊ městyseÊ číslo  
115-9691620217/0100. JeÊ nutnoÊ uvéstÊ varia-
bilníÊ symbol.Ê TenÊ seÊ skládáÊ zÊ předčíslíÊ aÊ číslaÊ
domuÊ uÊ rekreačníhoÊ objektu aÊuÊtrvaleÊpřihláše-
nýchÊ bude variabilníÊ symbol rodnéÊ číslo. PřiÊ
úhraděÊ převodemÊ naÊ účetÊ jeÊ nutnéÊ uhraditÊ 
poplatekÊ zaÊ každou osobuÊ zvlášťÊ sÊ uvedenímÊ
rodnéhoÊčísla. 

PředčíslíÊ uÊ č.p.Ê v T.Ê KameniciÊ není, KameničkyÊ
22,ÊZubříÊ33,ÊPolomÊ55,ÊPetrkovÊ66,ÊRohoznáÊ9,Ê
HlubokáÊ44,ÊchatyÊč.p.Ê50. 

(Příklad:Ê vlastnímÊ chatuÊ č.p.Ê 15,Ê napíšiÊ variabilníÊ
symbolÊ 5015,Ê vlastnímÊ chalupuÊ vÊ KameničkáchÊ 
č.p.Ê44,ÊnapíšiÊvariabilníÊsymbolÊ2244). 

 
SvozÊnebezpečnéhoÊaÊvelkoobjemovéhoÊodpadu 

Ê 

SpolečenskáÊkronika: 

V měsíciÊúnoruÊoslavilÊp.ÊProcházkaÊVlastimilÊ90Ê let.Ê
PřejemeÊvšeÊnejlepší,ÊhodněÊzdraví,ÊštěstíÊaÊspokoje-
nosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PéčeÊoÊduševníÊzdravíÊjeÊtuÊ 
iÊv roceÊ2023 
IÊv roceÊ2023ÊjsmeÊtuÊjakoÊorga-
nizaceÊ PéčeÊ oÊ duševníÊ zdravíÊ 
aÊ nabízímeÊ podporuÊ proÊ osoby,Ê
kterýmÊ doÊ životaÊ vstoupiloÊ 
duševníÊ onemocnění.Ê PokudÊ 
hledáteÊ pomocÊ proÊ sebeÊ neboÊ
proÊ někohoÊ blízkého,Ê neváhejteÊ
násÊ kontaktovatÊ na:Ê +420Ê 774Ê 915 755Ê neboÊ 
pdz-cr@pdz.cz.Ê PřijítÊ můžeteÊ iÊ osobně,Ê aÊ toÊ každouÊ
středuÊ odÊ 10:00Ê doÊ 14:00Ê naÊ adresuÊ MěstskýÊ parkÊ
828ÊaÊMěstskýÊparkÊ274.ÊPůsobímeÊhlavněÊv terénu,Ê
našeÊslužbyÊjsouÊzcelaÊbezplatnéÊaÊurčenyÊproÊosobyÊ
staršíÊ18ÊletÊz okresuÊChrudim. 

NejčastějiÊ nabízímeÊ pomocÊ při:Ê zvládáníÊ projevůÊ 
duševníÊ nemociÊ v běžnémÊ životě,Ê zajištěníÊ psychiat-
rickéÊ péče,Ê nastaveníÊ medikaceÊ aÊ terapeutickéhoÊ 
plánu,Ê jednáníÊ naÊ úřadech,Ê finančnímÊ hospodaření,Ê
nácvikuÊ péčeÊ oÊ vlastníÊ osobuÊ iÊ domácnost,Ê řešeníÊ 
krizovýchÊsituací,ÊjakoÊjeÊztrátaÊzaměstnáníÊčiÊbydleníÊ
aj.,ÊaktivnímÊtráveníÊvolnéhoÊčasuÊaÊzískáváníÊspole-
čenskýchÊkontaktů.  
V roceÊ 2023Ê napříkladÊ otevírámeÊ KurzÊ relaxaceÊ podÊ
vedenímÊ psycholožkyÊ NikolyÊ DymáčkovéÊ aÊ sociálníÊ
pracovniceÊ LucieÊ Tauškové.Ê KlientiÊ siÊ vyzkoušíÊ 
relaxačníÊtechniky,ÊkteréÊmohouÊaplikovatÊdoÊběžné-
hoÊživota. 

I Ê Ê  
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P  

DneÊ 25.Ê 2.Ê 2023Ê seÊ podÊ záštitouÊ KulturníÊ komiseÊ
uskutečnilÊkarnevalÊvÊmístnímÊKulturnímÊdomě.ÊAkceÊ
seÊzúčastniloÊmnohoÊkrásnýchÊdětskýchÊpohádkovýchÊ
postaviček.Ê DoÊ herÊ seÊ zapojiliÊ iÊ nadšeníÊ rodičeÊ 
aÊnáladaÊ sÊ animáky,Ê kteříÊ celýmÊkarnevalemÊprová-
zeli,Ê bylaÊ veselá.Ê DětiÊ mělyÊ možnostÊ seÊ zúčastnitÊ 
soutěžíÊ aÊ vyhrátÊ drobnéÊ věciÊ aÊ sladkosti.Ê JižÊ nyníÊ 
seÊ těšímeÊ naÊ příštíÊ dětskýÊ karnevalÊ aÊ velkolepouÊ 

přehlídkuÊ dětskýchÊ masek.Ê DěkujiÊ členůmÊ KulturníÊ
komise,Ê VěřeÊ PilařovéÊ aÊ IvěÊ DostálovéÊ zaÊ pomocÊ 
vÊprůběhuÊkarnevalu.Ê 

K Ê ÊTKÊ Ê 
Ê  
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KulturníÊ komiseÊ zveÊ naÊ oslavuÊMezinárodníhoÊ dneÊ žen,Ê kteráÊ seÊ konáÊ dneÊ 11.Ê 3.Ê 2023.Ê Ženy,Ê aleÊ iÊmužiÊ jsouÊ 
srdečněÊzváni.ÊProgramÊaÊobčerstveníÊzajištěno.  

ŽanetaÊLupoměská 

A Ê Ê —  
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ÚnorÊbylÊveÊškolceÊpohádkovýÊodÊzačátkuÊdoÊkonce.Ê
DivadloÊ JójoÊ námÊ zahráloÊ rozpustilýÊ příběhÊ oÊ třechÊ
kůzlátkách,Ê mlsnémÊ vlkovi, potměšiléÊ muchomůrceÊ 
aÊ hodnémÊveterináři.Ê SÊ PalečkemÊ jsmeÊ šliÊ naÊ šišky,Ê

abyÊ bylyÊ koblížky,Ê ChvilkuÊ jsmeÊ stráviliÊ vÊ perníkovéÊ
chaloupce.Ê Dlouhý,Ê ŠirokýÊ aÊ BystrozrakýÊ násÊ učiliÊ
poznávatÊlidskéÊtělo:ÊsestaviliÊjsmeÊkostru,ÊnafukovaliÊ
plíce,ÊzkoušeliÊsmysly,ÊtužiliÊsvalyÊaÊtrénovaliÊmozek.Ê

DětiÊseÊvypravilyÊtakéÊdoÊlékárny.ÊJaroÊseÊblíží,ÊkrtciÊ
řádíÊ–ÊjedenÊseÊprohrabalÊiÊdoÊškolkyÊaÊvyprávělÊnám,Ê
jakÊpředÊpárÊletyÊletělÊdoÊvesmíru.ÊToÊbyÊseÊnámÊtakéÊ
líbilo,ÊaÊiÊkdyžÊzatímÊkÊvýškámÊjenÊvzhlížíme,ÊvesmírÊ
jsmeÊ iÊ tadyÊ naÊ ZemiÊ prozkoumaliÊ zeÊ všechÊ stran.Ê 

M Ê Ê  
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LyžařskýÊvýcvik 

V týdnuÊodÊ13.Ê2.ÊdoÊ17.Ê2.Ê2023ÊseÊuskutečnilÊlyžař-
skýÊ výcvikÊ proÊ žákyÊ 4.Ê aÊ 7.Ê třídy.Ê V pondělíÊ jsmeÊ 
začínaliÊ naÊ sjezdovceÊ SkiÊ klubuÊ TrhováÊ Kamenice,Ê
bohuželÊnámÊnepřáloÊpočasíÊ–ÊdošloÊk velkémuÊotep-
leníÊaÊtakéÊtechnickáÊzávadaÊnaÊvlekuÊzamezilaÊdalší-
muÊ pokračováníÊ v TrhovéÊ Kamenici.Ê OdÊ úterýÊ jsmeÊ
seÊ přesunuliÊ naÊ sjezdovkuÊ SkiÊ klubuÊ Hluboká,Ê kdeÊ
jsmeÊ iÊ lyžařskýÊ výcvikÊ zdárněÊ dokončili.Ê KroměÊ 
pátečníchÊ dešťovýchÊ přeháněkÊ námÊ počasíÊ přáloÊ 
aÊ všichniÊ žáciÊ seÊ naučiliÊ v rámciÊ svýchÊ možnostíÊ 
lyžovat.ÊDěkujemeÊvšem,ÊkteříÊseÊpodíleliÊnaÊorgani-
zaciÊaÊzajištěníÊlyžařskéhoÊvýcviku.Ê 

ValentýnÊv 6.Êtřídě 

V úterýÊ14.Ê2.ÊproběhlÊv 6.Ê tříděÊprojektovýÊdenÊnaÊ
témaÊ Valentýn.Ê V hodiněÊ češtinyÊ seÊ žáciÊ seznámiliÊ
s pověstíÊoÊ sv.ÊValentýnovi,ÊpřiřazovaliÊ k soběÊ rčeníÊ 
oÊ lásceÊaÊ řešiliÊ otázkyÊ týkajícíÊ seÊporozuměníÊ textu.Ê

ČástÊ projektuÊ jsmeÊ vedliÊ v anglickéÊ jazyce,Ê aÊ tímÊ
jsmeÊ siÊ rozšířiliÊ slovníÊ zásobu.Ê DáleÊ jsmeÊ pracovaliÊ 
sÊpísničkouÊPerfectÊodÊEddaÊSheerena.ÊNejprveÊjsmeÊ

PostaviliÊ jsmeÊsiÊ raketu,ÊvyrobiliÊ skafandry,Ênamalo-
valiÊ planetyÊ aÊ hvězdy,Ê honiliÊ seÊ sÊ kometou,Ê vcuclaÊ
násÊčernáÊdíra,ÊzkoumaliÊjsmeÊSlunceÊiÊMěsíc,ÊhledaliÊ
jsmeÊ vzácnouÊ modrouÊ hvězduÊ aÊ objeviliÊ přiÊ tomÊ 
iÊcukrovouÊaÊčokoládovouÊplanetu.ÊZeÊvzácnéÊmodréÊ
hvězdyÊ seÊ nakonecÊ vyklubalaÊ obyčejnáÊ zeměkoule.Ê
Zklamání.ÊNeboÊne?ÊObyčejná,ÊneboÊsnadÊpřeceÊ jenÊ
vzácná?... 

ZÊ Ê  
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SešliÊ jsmeÊseÊránoÊv sedmÊhodinÊveÊvelkéÊdružince,Ê
trochuÊsiÊpohráli,Êpopovídali.ÊV devětÊhodinÊseÊk námÊ
přidaliÊostatníÊaÊtrochuÊnetrpělivěÊjsmeÊvyhlíželiÊauto-
bus.ÊDíkyÊpočasíÊpřijelÊs malýmÊzpožděním,ÊovšemÊtoÊ
námÊ naÊ radostiÊ neubralo.Ê BazénÊ bylÊ téměřÊ celýÊ proÊ
násÊaÊřáditÊjsmeÊmohliÊažÊdoÊvyčerpání.ÊPlavčiceÊnámÊ
půjčilaÊmíčeÊ naÊ házeníÊ veÊ vodě,Ê delfínkyÊ naÊ hledáníÊ
naÊ dněÊ bazénuÊ aÊ proÊ neplavceÊ pásky.Ê DvěÊ hodinyÊ
uteklyÊjakoÊvoda,ÊvířivkaÊnásÊvšechnyÊpostupněÊpro-
hřálaÊaÊužÊseÊzačalÊozývatÊhlad.ÊVeÊvestibuluÊjsmeÊseÊ

trochuÊ občerstviliÊ svačinkamiÊ odÊ maminekÊ aÊ hupkyÊ
šupkyÊdoÊcukrárny.ÊHustýÊdéšťÊnámÊtrochuÊpozměnilÊ
plányÊ aÊ zvoliliÊ jsmeÊ rychléÊ přemístěníÊ doÊ nejbližšíÊ
cukrárničkyÊ v MFC,Ê kteráÊ seÊ námÊ nakonecÊ docelaÊ 
líbila.Ê ZmrzlinkyÊ aÊ dobrůtkyÊ siÊ tamÊ každýÊ našelÊ 
aÊ s plnýmiÊ bříškyÊ jsmeÊ opětÊ úprkemÊ přeběhliÊ doÊ 
autobusu,Ê kterýÊ násÊ kolemÊ jednéÊ hodinyÊ odpoledneÊ
zavezlÊzpátkyÊkeÊškole.Ê 

UžÊ seÊ těšímeÊ naÊ příštíÊ pololetníÊ prázdninyÊ opětÊ
v bazénu.Ê 

plniliÊ zábavnéÊ úkoly,Ê aÊ nakonecÊ jsmeÊ siÊ jiÊ zazpívali.Ê
NásledněÊ jsmeÊ siÊ zahráliÊ „židličkovanou“.Ê VítězemÊ
tétoÊsoutěžeÊseÊstalÊHonzíkÊPetrlík.ÊPakÊjsmeÊsiÊpoví-
daliÊoÊ lásceÊnaÊcelýÊživotÊveÊsvětěÊzvířat.ÊNejvíceÊseÊ
námÊlíbiloÊkrásnéÊvideoÊoÊlabutíchÊzásnubách.ÊDozvě-
děliÊ jsmeÊ seÊ iÊ spoustuÊ zajímavostíÊ oÊ námluváchÊ 
skokanů,Êtučňáků,ÊorlůÊaÊvážek.ÊVeÊdruhéÊčástiÊdneÊsiÊ
chlapciÊ proÊ dívkyÊ připraviliÊ překvapeníÊ –Ê předvedliÊ
úžasnéÊ tanečníÊ vystoupení,Ê zaÊ kteréÊ byliÊ odměněniÊ
obrovskýmÊpotleskem.ÊNaÊzávěrÊ jsmeÊvyráběliÊpapí-
rováÊzvířátkaÊzeÊsrdíček.ÊNyníÊ jeÊmámeÊnaÊnástěnceÊ
aÊzdobíÊnámÊtřídu.ÊCelýÊprojektovýÊdenÊnámÊzpříjem-
ňovaloÊvýbornéÊvalentýnskéÊobčerstvení,ÊkteréÊsiÊdětiÊ
přinesly.Ê 

JanaÊNovákováÊaÊ6.Êtřída 

V pátekÊ oÊ pololetníchÊ prázdnináchÊ vyrazilaÊ školníÊ 
družinaÊv hojnémÊpočtuÊ36ÊdětíÊaÊ4ÊdospělýchÊnaÊjižÊ
tradičníÊvýletÊdoÊbazénuÊv Hlinsku.Ê 

Z Ê Ê Ê  
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z tohotoÊmístaÊpodniklÊtřiÊvelkéÊmisijníÊcesty.ÊZdeÊseÊ
učedníkůmÊponejprvÊ začaloÊ říkatÊ „křesťané“.Ê PozdějiÊ
zdeÊbylÊbiskupemÊcírkevníÊotecÊIgnác,ÊumučenýÊrokuÊ
115Êv Římě.ÊŽilÊzdeÊještěÊdalšíÊcírkevníÊotec,Êsv.ÊJanÊ
Zlatoústý.ÊVzniklÊ jedenÊz prvníchÊpatriarchátůÊaÊbib-
lickáÊ škola.Ê ProběhlaÊ zdeÊ řadaÊ biskupskýchÊ synod.Ê
NedávnéÊzemětřeseníÊbyloÊpodnětemÊk velkéÊmeziná-
rodníÊpomoci,ÊdoÊkteréÊseÊzapojiliÊtéžÊčeštíÊzachránci.Ê
VýznamnáÊbylaÊtéžÊfinančníÊsbírkaÊnaÊpodporuÊposti-
žených,ÊkteráÊvyneslaÊasiÊ100Êmil.ÊKč.Ê 

PavelÊČtvrtečka 

ZemětřeseníÊv biblickéÊAntiochii. 

Otřesy,ÊkteréÊzasáhlyÊTureckoÊaÊSýrii,ÊbohuželÊzasáh-
lyÊjednoÊzÊprvníchÊcenterÊkřesťanství.ÊTotoÊstarověkéÊ
městoÊbyloÊzaloženoÊvÊroceÊ300ÊpředÊnašímÊletopoč-
temÊ SeleukovciÊ (Antiochy)Ê aÊ byloÊ hlavnímÊ městemÊ
provincieÊ Sýrie.Ê SídlilaÊ zdeÊ židovskáÊ obec,Ê kteráÊ 
poskytlaÊ půduÊ proÊ KristovyÊ učedníky.Ê VzniklaÊ zdeÊ
komunita,Ê v mnohémÊ směruÊ významnáÊ jakoÊ taÊ
v Jeruzalémě.Ê KázaliÊ zdeÊ BarnabášÊ aÊ Pavel,Ê kterýÊ

…váženíÊ spoluobčané,ÊvěřteÊneboÊnevěřte,ÊaleÊTrhovkouÊseÊneseÊzpráva,Ê žeÊbyÊsnadÊ letosÊměloÊpřijítÊ jaroÊvčasÊ 
čiÊpřímoÊv časÊproÊněÊvyměřený.ÊŘíkalaÊmiÊ toÊsousedkaÊaÊ taÊ toÊmáÊodÊsvéÊkamarádky,Ê téÊseÊdáÊvěřit,ÊprotožeÊ 
pořádÊležíÊv tomÊ„intrunetu“ÊaÊtakyÊtoÊúdajněÊbyloÊv televiziÊ(poznámkaÊredakceÊ–Êv dokumentárnímÊpořaduÊproÊ
pamětníky).Ê AťÊ takÊ čiÊ tak,Ê jakÊ pravíÊ klasik:Ê „…uvidíme“Ê aÊ vůbecÊ neuděláÊ chybuÊ ten,Ê kdoÊ seÊ přijdeÊ podívatÊ
na Burzu dětského,ÊdámskéhoÊaÊpánskéhoÊoblečení,ÊsportovníchÊpotřebÊaÊhraček vÊjejí jarníÊverzi,ÊkteráÊseÊbudeÊ
konatÊvÊpátekÊ–Êsobotu 24.Ê–Ê25.březnaÊ2023ÊvÊprostoráchÊspolečenskéÊmístnostiÊbývaléÊOzdobyÊv TrhovéÊKame-
niciÊ (vÊpřízemíÊbudovy,Ê kdeÊ jeÊ iÊmístníÊ knihovna).Ê ZájemciÊ z řadÊprodávajícíchÊ iÊ kupujícíchÊ jsouÊ srdečněÊ zváni.Ê
V případěÊ jakýchkolivÊ dotazůÊ seÊ obracejteÊ naÊ paníÊ VenduluÊ KudláčkovouÊ tel.Ê 777 277 848,Ê
mail vendulaku@tiscali.cz.ÊPravidla,ÊtiskopisÊsoupisuÊzbožíÊaÊbližšíÊ informaceÊjsouÊtéžÊk nahlédnutíÊčiÊstaženíÊnaÊ
webovýchÊstránkáchÊTrhovéÊKamenice.ÊDrobnáÊpřipomínkaÊk organizaci příjmuÊvěcíÊdoÊburzy:Ê…ten,Ê kdoÊ jižÊnaÊ
burzeÊv minulostiÊ svéÊvěciÊnabízelÊaÊbudeÊseÊchtítÊúčastnitÊ znovu,ÊbudeÊmítÊpřidělenýÊstejnýÊkód,Ê jakoÊminule.Ê
V každémÊ případěÊ jeÊ potřeba,Ê abyÊ organizátorkámÊ potvrdilÊ svouÊ případnouÊ účastÊ aÊ byloÊ s nímÊ počítánoÊ
z prostorovýchÊdůvodů.ÊDáleÊs odkazemÊnaÊnašeÊpravidlaÊpřipomínáme,ÊžeÊjsmeÊdobrovolnickouÊakcí,ÊaÊtímÊnene-
semeÊzárukuÊzaÊsemÊsvěřenéÊaÊnabízenéÊzboží.Ê  

F Ê  

B Ê ,Ê Ê Ê Ê  
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evidovánaÊváhaÊperlonuÊaÊzaseÊpřiÊodvoduÊváhaÊsítí,Ê
případněÊ iÊ zbytek,Ê samozřejměÊ iÊ odměnaÊ zaÊ práci.Ê
V téÊ doběÊ aleÊ pracovaloÊ několikÊ žen,Ê kteréÊ pobíralyÊ
buďÊčástečnýÊinvalidníÊneboÊvdovskýÊdůchodÊaÊpodleÊ
tehdejšíchÊ nařízeníÊ siÊ smělyÊ vydělatÊ jenÊ doÊ určitéÊ 
výše,Ê abyÊ jimÊ důchodÊ nebylÊ zastaven.Ê JenžeÊ podnikÊ
mělÊ stanovenÊplánÊaÊ tenÊ seÊmuselÊ splnit,Ê jinakÊúkolÊ
převzalaÊ bezÊ problémůÊ jináÊ provozovna,Ê aÊ takÊ byÊ
mohlyÊnašeÊženyÊbýtÊiÊbezÊvýdělku.ÊTakÊseÊtoÊprakti-
kovaloÊtak,ÊžeÊpaníÊVetešníkováÊtoÊpřepsalaÊnaÊjinouÊ
pracovnici,Ê kteréÊ vyššíÊ výdělekÊ nevadil,Ê mělaÊ s tímÊ
vícÊpráce,ÊÊpřepsatÊaÊpotomÊiÊpředatÊmzduÊaÊpodob-
ně,ÊaleÊúčelÊ toÊsplniloÊ jakÊproÊprovozovnu,Ê takÊ iÊproÊ
necařkyÊ-Êdůchodkyně.Ê 

SítěÊpotomÊpřevzaloÊ8Êsmykařek.ÊVedoucíÊtehdyÊbylaÊ
paníÊ KučerováÊ (odÊ sokolovny)Ê aÊ coÊ siÊ pamatujiÊ –Ê
smykařkyÊ paníÊ Fenyková,Ê Jadrná,Ê Pilná,Ê Chvojková,Ê
z RohoznéÊ p.Ê Pecinová,Ê Kvapilová,Ê Hudcová.Ê 
TyÊ k sítímÊ přismykovalyÊ lanko,Ê 5Ê neboÊ 8Ê mm,Ê naÊ 
rozíchÊ kruhy.Ê Samozřejmě,Ê žeÊ některéÊ tyÊ necařkyÊ 
tyÊ sítěÊ nemělyÊ zrovnaÊ takÊ přesné,Ê takÊ smykařkyÊ 
muselyÊ měřenímÊ dodržetÊ tuÊ správnouÊ míruÊ přiÊ 
obsmykování,ÊprotožeÊkontrolaÊzeÊstranyÊvojákůÊbylaÊ
dostÊpřísná.Ê 

ObsmykovanéÊ sítěÊ převzalyÊ latařkyÊ –Ê toÊ bylaÊ míst-
nost,Ê kdeÊ pozdějiÊ bylaÊ kuchyněÊ StátníhoÊ statku.Ê 
VedoucímÊ tamÊ bylaÊ mojeÊ tetaÊ –Ê MílaÊ UrbanováÊ 
aÊdalšíchÊ21Êlatařek.ÊNaÊzemÊseÊdalÊvzorekÊsítě,ÊnaÊtoÊ
síťÊaÊlatařkyÊmuselyÊv teplákáchÊsednout,ÊpředÊsebouÊ
krabiciÊs latamiÊaÊšitímÊaÊlatyÊrůznýchÊbarevÊ-Êžluté,Ê
pískové,Êzelené,ÊhnědéÊpodleÊvzoruÊpřišít.Ê 

PravidelněÊkaždýÊměsícÊpřijelÊzástupceÊvojákůÊ–Êjme-
novalÊseÊpanÊŠíp.ÊToÊseÊsítěÊdoneslyÊdolůÊnaÊloukuÊnaÊ
Klášterku,ÊonÊtoÊtamÊpřeměřoval,ÊkdyžÊbylaÊtoleranceÊ
většíÊ neboÊmenší,Ê tak lamentoval,Ê aleÊ pakÊ toÊ přeceÊ
převzal,Ê nemuseloÊ seÊ toÊ opravovat.Ê ČastoÊ latařkyÊ
říkaly:Ê„TohoÊŠípaÊradšiÊvystřelit“… 

TakÊ toÊ jsemÊ zhrubaÊ popsalÊ práciÊ aÊ výrobuÊ tehdyÊ 
vojenskýchÊ maskovacíchÊ sítí.Ê NěkdyÊ bylÊ plánÊ dostÊ
vysoký,Ê necařkyÊ siÊ stěžovaly,Ê aleÊ zaseÊ někdyÊ máloÊ
práce,Ê takÊ zaseÊ bylyÊ rády,Ê žeÊ majíÊ výdělekÊ 
aÊpodobně.ÊNaÊpodzimÊrokuÊ1956ÊdošloÊkeÊznámýmÊ
maďarskýmÊudálostem,ÊaleÊ takéÊk válceÊmeziÊEgyp-
temÊaÊIzraelemÊaÊnajednouÊpřišelÊpříkaz,Ênenalatova-
néÊ sítěÊ ihnedÊ vyexpedovat,Ê žeÊ siÊ tamÊ ArabovéÊ dajíÊ
nějakéÊ palmyÊ aÊ tuÊ byloÊ 22Ê latařekÊ bezÊ práce,Ê aÊ toÊ
byloÊ horší,Ê nežÊ kdyžÊ seÊ mohloÊ latovat.Ê TakÊ zaseÊ 
latařkyÊ latyÊ odparovaly,Ê jenÊ abyÊ seÊ něcoÊ dělalo,Ê aleÊ
toÊseÊbrzoÊurovnaloÊaÊpakÊtoÊběželoÊzaseÊnormálně. 

KaždýÊměsícÊjsemÊjezdilÊnaÊporaduÊdoÊBrna.ÊAutobu-
semÊdoÊChrudiměÊaÊdálÊdoÊBrna.ÊJenžeÊjsemÊpřijíždělÊ
ažÊ kolemÊ desátéÊ hodinyÊ aÊ tuÊmněÊ vedoucíÊ –Ê tehdyÊ
panÊŠulaÊpovídal:Ê„BudešÊjezditÊdenÊpředemÊaÊnoclehÊ
mášÊ v hotelu“.Ê JednouÊ ránoÊ jsemÊ takéÊ zaspal,Ê sedlÊ
jsemÊnaÊmotorkuÊaÊvčasÊjsemÊzaparkovalÊnaÊNáměstíÊ
25.ÊúnoraÊ–ÊteďÊZelnýÊtrh,ÊkdeÊbyloÊsídloÊzávodu.ÊPakÊ
jsemÊtoÊvzalÊnaÊHanouÊk Prostějovu,ÊkeÊsvémuÊstrýci. 

BylyÊ toÊ proÊ všechnyÊ pracovniceÊ jistý,Ê neÊ velký,Ê aleÊ
přeceÊ jenomÊ výdělek.Ê TřebaÊ necařkyÊ mněÊ kolikrátÊ
říkaly,Ê jakÊ jeÊbolíÊ leváÊ ruka,Ê všakÊ síťÊ „devítka“ÊněcoÊ
vážila.Ê AÊ abyÊ seÊ něcoÊ vydělalo,Ê takÊmuselyÊ uÊ práceÊ

V roceÊ2013Ê jsemÊdoÊTrhovokamenickéhoÊobčasníkuÊ
napsalÊčlánekÊoÊNeumankách,ÊveÊkterémÊjsemÊvzpo-
mínalÊnaÊdobuÊprožitouÊv letechÊ1956–58Êv tehdejšímÊ
podnikuÊZávodyÊS.ÊK.ÊNeumanaÊv TrhovéÊKamenici.Ê
V těchtoÊ dnechÊ užÊ neníÊ víceÊ pamětníkůÊmeziÊ námi,Ê
kteříÊ byÊ vámÊ mohliÊ oÊ práciÊ necařekÊ něcoÊ povědět.Ê
SnadÊ tedyÊ nebudeÊ naÊ škoduÊ siÊ tutoÊ dobuÊ připome-
noutÊ aÊ mladéÊ generaciÊ přiblížit,Ê jakÊ toÊ zdeÊ tenkrátÊ
chodilo.ÊPřejiÊvámÊhezkéÊpočtení. 
 

VzpomínkaÊnaÊ„Neumannky“. 

KdyžÊjsemÊkdysiÊpročítalÊobecníÊkroniku,ÊkterouÊvedlÊ
panÊ ředitelÊ Vítek,Ê tamÊ mneÊ zaujalÊ záznamÊ oÊ práciÊ
našichÊ kameníkůÊ v lomech.Ê JeÊ tamÊ přesněÊ popsánaÊ
jejichÊ práceÊ aÊ zároveňÊ všechnyÊ výrobky,Ê kteréÊ ruceÊ
našichÊ zručnýchÊ pracovníkůÊ proslavily.Ê NaÊ příklad,Ê
jakÊ seÊ vyrábělyÊ kostky,Ê obrubníky,Ê překlady.Ê JsouÊ
tamÊ iÊ nákresyÊ aÊ rozměryÊ jednotlivýchÊ druhů,Ê 
coÊvšechnoÊdovedliÊnašiÊkameníciÊz tvrdéÊžulyÊvyro-
bit.Ê NěkteréÊ výrobkyÊ seÊ odesílalyÊ doÊ PrahyÊ aÊ odtudÊ
názevÊ „PražskáÊ dlažba“.Ê PanÊ ředitelÊ toÊ tehdyÊ uvedl,Ê
abyÊnedošloÊk zapomenutí,ÊjakouÊpracíÊseÊtehdyÊnašiÊ 
dědovéÊaÊpradědovéÊdovedliÊuživitÊaÊtutoÊtěžkouÊpráciÊ
takéÊiÊpřipomenout. 

AleÊvÊTrhovéÊKameniciÊbylyÊiÊdalšíÊpodniky,ÊoÊkterýchÊ
seÊsiceÊví,ÊaleÊnikdoÊtoÊzatímÊnedokázalÊzdokumento-
vat,Ê abyÊ seÊ toÊ zachovaloÊ proÊ dalšíÊ generaci.Ê TakÊ 
například:ÊSklárna,ÊParníÊpila,ÊVZORÊ–ÊvýrobaÊoděvů,Ê
VánočníÊ ozdoby,Ê dříveÊ iÊ TelegrafiaÊ uÊ DostálůÊ 
aÊpodobně.Ê 

OdedávnaÊseÊlidéÊuÊnásÊživiliÊnejdříveÊtím,ÊžeÊ„chodiliÊ
naÊ vlasy“,Ê potomÊ síťovánímÊ uÊ FuchsůÊ aÊ Bergmanů.Ê 
OÊtétoÊpráciÊjeÊpsánoÊv mnohaÊpublikacích.ÊPoslednímÊ
tímtoÊ odvětvímÊ bylaÊ vojenskáÊ výrobaÊ –Ê vojenskéÊ
maskovacíÊsítě.Ê 

NevímÊpřesně,ÊkdyÊvÊTrhovéÊKameniciÊzačalaÊpůsobitÊ
firmaÊ-ÊZávodyÊStanislavÊKostkyÊNeumanna,Ê(ZSKN)Ê
ředitelstvíÊ byloÊ v Krnově,Ê závodÊ v BrněÊ aÊ tenÊ mělÊ
provozovnyÊ veÊ Svratce,Ê Stržanově,Ê ChotěbořiÊ 
aÊ dalšíchÊ aÊ takéÊ v TrhovéÊ Kamenici,Ê kdeÊ toÊ 
pokračovaloÊpoÊpůvodnímÊsíťováníÊ–Ênecování.Ê 

V říjnuÊ1956ÊmněÊnabídlaÊpaníÊVěraÊPaštiková,ÊdceraÊ
panaÊřediteleÊVítka,ÊžeÊbychÊmohlÊpoÊníÊpřevzítÊfunkciÊ
vedoucíhoÊsběrnyÊv TrhovéÊKamenici.ÊV téÊdoběÊjsemÊ
aleÊ takéÊpracovalÊ jakoÊúčetníÊ JZDÊTrhováÊKamenice.Ê
NastoupilÊ jsemÊdoÊ tohotoÊzaměstnáníÊ 1.Ê říjnaÊ1956,Ê
seznámilÊseÊs provozem,ÊpomocÊaÊraduÊmněÊposkytlaÊ
jakÊpaníÊPaštikova,ÊtakÊiÊúčetníÊpaníÊVetešníková.Ê 

SběrnaÊ TrhováÊ KameniceÊ zaměstnávalaÊ tehdyÊ asiÊ 
90ÊdomáckýchÊdělnicÊ–Ênecařek.ÊTyÊpravidelněÊkaždýÊ
týdenÊpřevzalyÊmateriálÊ–ÊperlonÊ–ÊaÊdomaÊnecovalyÊ
vojenskéÊ sítěÊ 9x9Ê m,Ê neboÊ 6x6Ê m.Ê OkaÊ sítíÊ bylaÊ
5x5cm.Ê HotovéÊ výrobkyÊ odvádělyÊ aÊ dostalyÊ dalšíÊ 
materiál.Ê TyÊ pracovniceÊ bylyÊ z KameniceÊ iÊ širokéhoÊ
okolíÊ –Ê Hamry,Ê Dřevíkov,Ê Rváčov,Ê Možděnice,Ê aleÊ 
takéÊ Krouná,Ê Bradlo,Ê Vršov,Ê jednaÊ paníÊ dojíždělaÊ 
někdeÊodÊHoletínaÊzeÊstrážníhoÊdomku.ÊKaždáÊz těchÊ
domáckýchÊdělnicÊmělaÊsvůjÊosobníÊúčet,ÊpřesněÊbylaÊ

V Ê Ê  
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aÊ zmrzlinuÊ zÊ dlaněÊ dalaÊ zpátky…Ê ČastoÊ jsmeÊ naÊ
tenhleÊzájezdÊs úsměvemÊvzpomínali. 

ZařídilÊ jsemÊdalšíÊ zájezdÊ–Ê doÊBabiččinaÊ údolí.Ê VšakÊ
některéÊúčastniceÊzájezduÊtamÊještěÊnebyly,ÊneboÊužÊ
dávno.ÊPodívaliÊjsmeÊseÊnaÊStaréÊbělidlo,ÊukázalÊjsemÊ
jimÊViktorčinÊsplav,ÊasiÊjsmeÊtakéÊnavštíviliÊratibořic-
kýÊzámekÊvévodkyněÊZáhaňské.ÊJeliÊjsmeÊdoÊNácho-
da,Ê aleÊ naÊ zámekÊ nešli,Ê byloÊ byÊ toÊ proÊ ženyÊ dostÊ 
náročné,Ê protoÊ jsmeÊ vyjeliÊ naÊ Dobrošov,Ê navštíviliÊ
JiráskovuÊchatuÊs rozhlednou,ÊkdeÊbylÊkrásnýÊvýhledÊ
poÊokolí,Ê ukázalÊ jsemÊ jimÊnedalekýÊbunkr,Ê poničenýÊ
střelamiÊz dělÊNěmci.ÊJeliÊjsmeÊdoÊHronova.ÊNavštíviliÊ
JiráskovoÊdivadloÊaÊmuzeumÊaÊpaníÊprůvodkyněÊnámÊ
ukazovalaÊšatečky,ÊveÊkterýchÊbylÊkřtěnÊAloisÊJirásek,Ê
viděliÊ jehoÊ rodnýÊdomek,ÊaleÊ takéÊvÊparkuÊochutnaliÊ
voduÊ HronovkuÊ aÊ sirovodíkovouÊ Regnerku,Ê dojeliÊ 
doÊ ČervenéhoÊ KostelceÊ aÊ zavedlÊ jsemÊ jeÊ k hrobuÊ 
Viktorky.Ê ZnalÊ jsemÊ taÊ místa,Ê skoroÊ dvaÊ rokyÊ jsemÊ
vojákovalÊ v JosefověÊ aÊ častoÊ jsmeÊ tudyÊ jezdili.Ê 
IÊ tentoÊ výletÊ bylÊ pěknýÊ aÊ poÊ letech,Ê kdyžÊ jsemÊ seÊ
s některýmiÊúčastnicemiÊsetkal,Ê takÊjsmeÊnaÊtoÊtakéÊ
rádiÊ vzpomínali.Ê PakÊ ještěÊmožnáÊ bylÊ nějakýÊ zájezdÊ
naÊvýstavuÊdoÊBrna,ÊaleÊtoÊužÊsiÊnepamatuji.Ê 

NěkdyÊ v červnuÊ 1958Ê jsemÊ přešelÊ natrvaloÊ doÊ JZDÊ
TrhováÊ Kamenice,Ê kteréÊ seÊ sloučiloÊ s JZDÊ Rohozná.Ê
VedeníÊ provozovnyÊ převzalaÊ paníÊ Drobílková.Ê Všeo-
becněÊ nastalÊ útlumÊ vojenskéÊ výroby,Ê potomÊ sběrnuÊ
TrhovouÊKameniciÊpřevzalaÊChotěbořÊaÊposlézeÊdošloÊ
k úplnéÊlikvidaciÊvojenskéÊvýroby,ÊúdajněÊseÊdováželyÊ
levnějšíÊ sítěÊ snadÊ z Japonska,Ê aneboÊ došloÊ
k modernizaciÊaÊpokrokuÊveÊvývojiÊvojenskéÊtechnikyÊ
aÊsítěÊužÊnebyloÊpotřeba. 

TímÊskončilaÊdlouholetáÊtradiceÊsíťování,ÊtotoÊřemes-
lo,Ê kteréÊ umělyÊ dětiÊ odÊ maličkaÊ aÊ muselyÊ domaÊ 
pomáhatÊ rodičům.ÊDnesÊ užÊ jeÊ síťováníÊ vedenoÊ snadÊ
jenÊněkdeÊveÊskanzenech.ÊŽeny,ÊkteréÊtakÊpracovalyÊ
celýÊživot,ÊužÊdávnoÊnejsouÊmeziÊnámi.ÊAÊdnesÊsnadÊ
užÊjenÊbyÊmohlaÊvyprávětÊoÊtéÊdoběÊMiluškaÊKopeckáÊ
z Možděnice,ÊneboÊpaníÊNevečeřalováÊzdeÊv KameniciÊ
aÊzÊlatařekÊsnadÊužÊjenÊpaníÊKudláčkováÊ(naÊZářečí)Ê-Ê
*citaceÊz rokuÊ2013.ÊZeÊsmykařekÊužÊnásÊtakéÊvšech-
nyÊpředešly. 

TutoÊvzpomínkuÊvěnujiÊvšemÊtěmÊsvýmÊspolupracov-
nicím,Ê seÊ kterýmiÊ jsemÊ siÊ veliceÊ dobřeÊ rozuměl,Ê 
jáÊ tehdyÊpětadvacetiletýÊ klučina,Ê jakÊmněÊ toÊ jednouÊ
řeklaÊ sestraÊ ToničkyÊ Pecinové,Ê kdyžÊ odvádělaÊ sítěÊ 
aÊsedlaÊsiÊvedleÊk smykařkám.Ê 

AÊtakéÊtímtoÊjsemÊchtělÊvzdátÊholdÊcelémuÊkolektivuÊ
poÊ tolikaÊ letechÊ aÊ přiÊ mémÊ věku.Ê NaÊ všechnyÊ 
tyÊ „moje“Ê necařky,Ê smykařkyÊ aÊ latařkyÊ stáleÊ rádÊ
vzpomínám. 

VšemÊpřejiÊhezkýÊden.Ê 
VáclavÊNěmecÊst. 

usedět,Ê domaÊ ještěÊ zastatÊ všechnyÊ tyÊ práce,Ê užÊ 
nevím,ÊkolikÊseÊdaloÊvydělatÊzaÊhodinu,ÊjednouÊjsmeÊ
toÊ počítali,Ê snadÊ kolemÊ tříÊ korun.Ê AÊ nejinakÊ toÊ byloÊ 
uÊsmykařek,ÊmělyÊruceÊodřenéÊodÊlankaÊaÊupevňová-
níÊk sítím.ÊAÊlatařkyÊtakéÊtak,ÊceléÊdnyÊsedětÊnaÊzemi,Ê
přišívatÊlaty.ÊBylaÊtoÊvšechnoÊveliceÊnáročnáÊaÊobtíž-
náÊ práce,Ê aleÊ přeceÊ jenomÊ nějakýÊ výdělekÊ
k přilepšeníÊ doÊ domácnosti.Ê JakÊ rádÊ jsemÊ vždyckyÊ
vidělÊ necařkyÊ vystupovatÊ z autobusuÊ –Ê zejménaÊ
z Hamrů,Ê DřevíkovaÊ aÊ huráÊ k panuÊ StrouhaloviÊ proÊ
tehdyÊkousekÊmasa…Ê 

SedělÊ jsemÊ v kancelářiÊ s paníÊ VetešníkovouÊ
s výhledemÊnaÊkravín.ÊSkládaloÊseÊtamÊkrásnéÊzelenéÊ
seno.ÊTímÊspíšeÊ jsemÊbylÊ smutný,ÊkdyžÊdošloÊv létěÊ
1957Ê k založeníÊ požáruÊ aÊ asiÊ týdenÊ jsmeÊ toÊ hlídaliÊ 
aÊ hasili.Ê RázovitouÊ postavou,Ê kteráÊ bydlelaÊ v doměÊ
bylaÊpaníÊMarešová.ÊStaloÊseÊčasto,ÊžeÊpřišlaÊdoÊnašíÊ
kancelářeÊ s kafemlýnkemÊ aÊ otevřenýmÊ šuflíčkem,Ê
točilaÊkličkouÊa:Ê „Venoušku…“ÊSamozřejmě,Ê žeÊ jsemÊ
přispělÊ naÊ uvřeníÊ kávy.Ê JenžeÊ toÊ bylÊ proÊ mneÊ v tuÊ
dobuÊ hotovýÊ smrťák,Ê kdyžÊ jsemÊ běželÊ nahoruÊ naÊ 
latovnuÊ aÊ pakÊ zpětÊ takÊ mněÊ takÊ tloukloÊ srdce,Ê žeÊ
jsemÊ myslel,Ê žeÊ toÊ budeÊ můjÊ konec.Ê JednouÊ paníÊ 
VetešníkováÊ siÊ vzpomněla,Ê jakÊ matkaÊ dělalaÊ dobréÊ
vdolky.Ê TakÊ jsemÊ toÊ domaÊ řekl,Ê matkaÊ jeÊ napeklaÊ 
aÊ vdolkyÊ přinesl.Ê DomaÊ bylaÊ záhumenkováÊ krávaÊ 
aÊ jakÊ seÊ tloukloÊmáslo,Ê přineslÊ jsemÊ konvičkuÊ pod-
máslíÊ ještěÊ s drobtyÊ másla.Ê PaníÊ MarešováÊ došlaÊ 
doÊ sklepa,Ê přineslaÊ hrnecÊ brambor,Ê postavilaÊ naÊ 
kamnaÊ aÊ poÊ uvařeníÊ jeÊ vysypalaÊ naÊ pracovníÊ stůl,Ê
hnedÊ bylaÊ dobráÊ svačina,Ê neboÊ možnáÊ iÊ obědÊ proÊ
smykařky.Ê ByloÊ toÊ 30.Ê dubna.Ê PřemýšlelÊ jsem,Ê jakÊ
bychÊněcoÊpřineslÊk svátkuÊstálýmÊpracovnicím.ÊDošelÊ
jsemÊ k Morávkům,Ê koupilÊ nějakouÊ sladkost,Ê každouÊ
podarovalÊ aÊ kÊ svátkuÊ popřál.-Ê V latovněÊ stálaÊ tetaÊ
UrbanováÊ s koštětemÊ aÊ nežÊ jsemÊ seÊ nadálÊ užÊ jsemÊ
mělÊ koštěÊ nasazeno,Ê zaÊ mnouÊ druháÊ aÊ hnedÊ bylÊ 
prolet….Ê TakžeÊ iÊ přiÊ práciÊ byloÊ trochuÊ legraceÊ 
aÊrozptýlení. 

ObjednalÊjsemÊautobusÊnaÊzájezdÊdoÊPrahy.ÊVšechnaÊ
místaÊ užÊ bylaÊ obsazena,Ê takÊ doprostředÊ uličkyÊ jsmeÊ
daliÊještěÊžidleÊaÊtamÊsiÊsedlaÊhnedÊvedleÊřidičeÊtako-
váÊ menší,Ê aleÊ korpulentníÊ paní.Ê JenžeÊ někdeÊ
v zatáčceÊ seÊ židleÊ nahnulaÊ aÊ já,Ê kdyžÊ jsemÊ stálÊ 
uÊ dveříÊ najednouÊ jsemÊ mělÊ paníÊ CeciliíÊ KutílkovouÊ
z RohoznéÊ v náručí.Ê Samozřejmě,Ê žeÊ byloÊ plnoÊ 
smíchuÊaÊpoznámek:Ê„ToÊbysÊbylÊradši,ÊkdybyÊtoÊtakÊ
bylaÊnějakáÊdevatenáctka“…ÊDojeliÊjsmeÊtehdyÊauto-
busemÊ naÊ StaroměstskéÊ náměstí,Ê zašelÊ jsemÊ doÊ 
kanceláře,ÊtamÊnaÊnásÊužÊčekalaÊmladáÊprůvodkyně,Ê
ukázalaÊpřiÊprojížďceÊPrahu,ÊzašliÊnaÊHrad,ÊdoÊchrámuÊ
s.Ê Víta,Ê VladislavskýÊ sál,Ê ZlatouÊ uličku.Ê PoděkovaliÊ
jsmeÊ zaÊ hezkýÊ výkladÊ aÊ všichniÊ jsmeÊ seÊ vydaliÊ naÊ
VáclavskéÊnáměstí.ÊChodiliÊ jsmeÊsamozřejměÊvšichniÊ
pohromadě,Ê kdyžÊ najednouÊ jednaÊ paníÊ volá:Ê „JežíšiÊ
Kriste,ÊpočkejteÊnaÊmně“…ÊPražácíÊseÊotáčejíÊaÊpoví-
dají:Ê„ÊAha,ÊtoÊjeÊtadyÊzaseÊnějakéÊJézétdé“…ÊJdemeÊ
dolůÊažÊk automatuÊKorunaÊaÊtamÊjsmeÊsiÊdaliÊzmrzli-
nu.Ê JednaÊ paníÊ siÊ takéÊ dala,Ê prodavačkaÊ jíÊ podáváÊ
oplatkovýÊkošíček,ÊpaníÊsiÊhoÊvzala,ÊpřeklopíÊzmrzlinuÊ
naÊ dlaňÊ aÊ oplatkuÊ vrací.Ê ProdavačkaÊ celáÊ vykulenáÊ
povídá:Ê„aleÊpaní,ÊtoÊjeÊVaše“…Ê„Jó,ÊtakÊVámÊděkuju“Ê


