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Čas nám neúprosně běží, máme tu jaro, i když počasí tomu zatím moc neodpovídá.  

Od dubna máme v obci nové zaměstnance na veřejně prospěšné práce a mohli jsme 
tak začít s úklidem obce a většími pracemi v obecních lesích.  

Jakmile se trochu oteplí, dojde k potřebným výspravám kašny, abychom mohli opět spus-
tit cirkulaci vody.  

Pomalu se začínají přidělovat první dotace. Zatím byla z Pardubického kraje poskytnuta 
dotace SDH ve výši 10 tis. Kč na pořádání závodů PS8 u rozhledny na Zubří, rybářskému 
spolku 10 tis. Kč na pořádání dětských rybářských závodů, římskokatolické farnosti Nasa-
vrky 50 tis. na dokončení fasády kapličky na Zubří či SRPDŠ 10 tis. Kč na závody 
v lyžování. 

V lokalitě Svárov se uskutečnilo poslední setkání s dopravní policií a dalších zúčastněných 
kvůli povolení křižovatky a obousměrné komunikaci k novým parcelám. Výsledkem jednání 
je již dokreslení zpomalovacích prvků do projektové dokumentace této zóny a po násled-
ném odsouhlasení již konečně dojde k vydání územního rozhodnutí.  

Od dubna již opět funguje restaurace Na Radnici. Budova je po 
cca 18 letech zpět plně pod kontrolou Obecního úřadu. Zprovoz-
nění si vyžádalo velké úsilí a nemálo peněz. Konkrétně vyplacení 
se ze závazků nájemců a předchozího podnájemce včetně     
odkoupení inventáře přišlo na cca 450tis. Kč. Pořízení nového 
vybavení kuchyně bylo za cca 500tis. Kč a rekonstrukční práce 
na dalších 200tis. Kč. Vybavení restaurace je nyní špičkové,  
doslova na evropské úrovni. Nájemce pan Sýkora je zkušený 
profesionál, věříme, že jeho gastronomie si najde své zákazníky 
a že bude dobře prosperovat. A protože nejlepší zkušenost 
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Víti Marčíka – „Robinson Crusoe“.  

Kdo je to Víťa Marčík? Je to komediant a klaun v pra-
vém slova smyslu. S neskrývavou radostí hraje zná-
mé příběhy tak, aby pobavil publikum. Je to tedy 
herec, ale také scénárista, režisér a hudebník alter-
nativního divadelního spolku Teátr Víti Marčíka. 
Je ženatý, s manželkou Evou mají šest dětí. 
V rozhovoru řekl: "JSME RODINNÉ DIVADLO žijící na 
statku v Drahotěšicích, s poštou a policejní stanicí 
v Hluboké nad Vltavou. A i když často hraji a jsem 
na jevišti sám, tak bych bez své ženy, dětí a teď 
i zetě, vnoučat, snachy a babiček, jedna s námi bydlí 
a občas i hraje, i bez táty a tchána (oba jsou už mrt-
ví), ale i našich přátel a známých, hrát prostě ne-
mohl. Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, 
ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec - to 
slovo mě dost uráží. 

Prý jsem „zjev z Jižních Čech“. To se mi líbí, i když 
jsem Moravák. Asi jsem vypravěč, který často lže. 
Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, 
tak mi nevěříte. Ale popravdě, a to vážně nelžu, 
bych si nejvíc přál být „komediant Boží“. Komediant 
Boha, který nemá tvář ani jméno a o kterém dohro-
mady nic nevím, jen to, že nás VŠECHNY neskutečně 
miluje." 

Představení Robinson Crusoe, se kterým přijede 
do Trhové Kamenice je plné nejen krkolomných 
kousků, dramatických okamžiků a humoru, ale také 
zamyšlením nad samotou člověka, přátelstvím 
a smyslem všeho dění. 

Krasojízda jednoho herce je určena všem vel-
kým i malým, kteří jsou připraveni bojovat po boku 
táty - Robinsona s bouří, domorodci, hladem            
a samotou. 

Udělejte si čas na jeho vystoupení, které je napláno-
vaná na12.30 hodin.  
 

Soutěž v pečení 

Kamenické slavnosti 
doprovází soutěž 
v pečení. Letošní   
téma je bezlepkové 
pečivo. Ač se to   
nezdá, bezlepkové 
pečivo se stalo populární a i ti, kteří nemají zdravotní 
potíže, dobrovolně lepek ze svého jídelníčku vyřazují.  

Většina z nás totiž konzumuje bílou pšeničnou mou-
ku příliš často (chléb, pečivo, těstoviny, knedlíky 
či koláče) a i přibývá lidí se zvýšenou citlivostí 
na lepek. To je důvod, proč se doporučuje omezit 
konzumaci pšeničné mouky, a to i lidem, kteří netrpí 
přímo alergií na lepek.  

Základem bezlepkové diety je tedy nekonzumovat 
potraviny vyrobené z běžných obilovin jako je      
ječmen, pšenice, žito a oves, které jsou na lepek bo-
haté. Nahrazují se např. jáhly, rýží, bramborami 
či kukuřicí.  

Vyzýváme tedy ty, kteří doma pečou bezlepkové  
pečivo (slané či sladké), aby se zúčastnili „Soutěže 
o nejlepší bezlepkové pečivo“. Společně 
s přihláškou do soutěže přineste i recept, který    

je osobní, zajděte vyzkoušet polední menu nebo ne-
všední večeři a dobré pivo. Informace nově na webo-
vé stránce http://naradnici.trhovakamenice.cz/.  

V souvislosti se zlepšováním infor-
movanosti občanů, zavádíme no-
vou službu – Mobilní rozhlas. 
Nově Vás budeme informovat 
o aktuálním dění přímo do Vašeho 
mobilního telefon, který má 
v dnešní době u sebe 98 % lidí, 
ať jsou doma, v práci, na nákupu 
či na dovolené. Zaregistrujte se na 
https://
trhovakamenice.mobilnirozhlas.cz, 
vyplňte Vaše tel. číslo, e-mail, ulici 
a vyberte si okruhy Vašich zájmů. Následně budete 
ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy 
a e-maily, např. upozornění na odstávky energií, 
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. 
Pozn.: S ohledem na postupné zprovozňování tohoto 
systému prosím provádějte registraci 
až od 1. 5. 2017. 

Všem přejeme již jen samé hezké teplé a slunečné 
jarní dny. 
 

Pouť 

První víkend v květnu patří ka-
menické pouti. Náměstí se za-
plní houpačkami a dalšími zá-
bavnými atrakcemi. Přijedou 
pouťoví prodejci a tak bude 
rušno.  

Musíme počítat s dopravním 
omezením. Od pondělí 1. - 8. 5. budou přesunuty 
autobusové zastávky, a to: 

· před dům č.p. 52 (u večerky) ve směru Hlinsko, 

· před hasičskou zbrojnici ve směru Ždírec nad 
Doubravou – Chrudim.  

Úplná uzavírka silnice II/343 na Hlinsko bude 
od pátku 5. 5. od 19.30 hodin do neděle 7. 5. 
do 20.00 hodin. Objízdná trasa povede přes 
obec Dřevíkov a Svobodné Hamry.  

V době uzavírky silnice budou autobusy jedoucí  
směrem na Hlinsko a od Hlinska rovněž využívat au-
tobusovou zastávku na silnici I/37 před hasičskou 
zbrojnicí. 
 

Sejdeme se na rynku 

Všechny vás srdečně zveme 
v neděli 4. června 2017 
od 10.00 hodin na náměstí.   
Budou na Vás čekat řemeslníci, 
pěstitelé, domácí zvířátka, dře-
vaři se svou sbírkou starých pil 
a další.  

Plánovaný kulturní program 
je pestrý. Dopoledne vystoupí 
žáci školy, pěvecký sbor Jeřabiny a dětský pěvecký 
sbor Studánka. Odpoledne zahraje folková skupina 
„Kdoví“ a těšit se můžeme na divadelní vystoupení 
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Na jaře mají kamarádi z pařezové chaloupky plné 
ruce práce. 

Pomáhali jsme Křemílkovi s Vochomůrkou probudit 
a vyčistit lesní studánku a potůček. 

Sázeli jsme jahody, bylinky a květinky do naší nové 
zahrádky u pergoly. 

poskytneme případným zájemcům, kteří rádi mlsají, 
ale chtějí „mlsat zdravě“.  

Podmínky soutěže: 

· nejpozději do 31. května 2017 předejte na našem 
úřadě recept (připravíme ho na trhy pro případné 
zájemce), 

· pečivo přineste v den pořádání trhů 
dne 4. června 2017 od 10.00 do 10.30 hodin 
do muzea, 

· bezlepkové pečivo může být slané či sladké, 

· komise odebere vzorek a zbytek bude v prodeji 
v soutěžním stánku na náměstí, 

· vyhodnocení proběhne kolem poledne, 

· cenu obdrží každý zúčastněný 

 

Očkování psů proti vzteklině  

Povinné očkování psů proti vzteklině bude v pondělí 
22. 5. 2017:  

· Hluboká – 16.00 hodin  

· Zubří - 16.15 hodin  

· Kameničky - 17.15 hodin  

· Rohozná – 17.40 hodin 

Cena 120Kč. 
 

Rozhledna 

V květnu zahajuje rozhledna 
pravidelný provoz. Otevřeno 
bude každou sobotu a ne-
děli od 10.00 do 16.00 ho-
din. V případě nepříznivého 
počasí (déšť, silný vítr) 
je rozhledna zavřená. Pokud 
bude 1. května příznivé poča-
sí a vydáte se na rozhlednu, 
můžete jako první návštěvník 
letošního roku získat malý 
dárek a celoroční vstup zdarma. 

 

Výlet nejen pro seniory 

Letos jedeme do kraje Vysočina, do města 
s renesančním zámkem, kde se natáčela filmová po-
hádka Pyšná princezna od režiséra Bořivoje Zemana. 
Město vzniklo na vyvýšenině obklopené rybníky. Na 
náměstí Zachariáše z Hradce stojí historické domy 
s barevnými štíty, Mariánský sloup a dvě kašny. Už 
víte, jak se toto město jmenuje? Je to Telč 
„renesanční perla mezi městy“. Navštívíme zámek, 
jeho zahradu a zajímavé domy na náměstí. Výlet je 
naplánován na pátek 19. 5. 2017. Odjezd autobu-
su v 8.00 hodin z náměstí. Závazné přihlášky 
přijímá na úřadě p. Žaloudková nebo p. Němco-
vá. Účastnický poplatek činí 200Kč (vstupné, 
doprava). 
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Pravidelně si také jezdíme zaplavat, a protože čas 
plyne jako voda, dopluli nejstarší předškoláci k zápi-
su do první třídy, jedna paní učitelka do přístavu 
manželského a všichni společně míříme na výroční 
sraz čarodějnic. 

Křemílek s Vochomůrkou totiž v lese potkali malou 
čarodějnici a uspořádali pro všechny kamarády    
zábavné odpoledne. Ale o tom více příště. 

První teplé dny jsme využili k pátrání po prvních   
jarních krásách přírody – obdivovali jsme první kytič-
ky, sbírali dešťovky a sledovali, jak se modřínům za-
čínají zelenat a prodlužovat copánky ozdobené červe-
nými šištičkami. 

Zkoumali jsme, co všechno se může vylíhnout z va-
jíčka, už víme, že to nejsou jen ptáčci, ale také žab-
ky, motýli, hadi, želvy či rybky. 

Z vajíček vznikaly výrobky, děti malovaly kraslice, 
pekly velikonočního beránka, vyzdobily truhlíky 

na oknech a každé místo ve školce nějakou jarní  
dekorací. S tím nám velmi pomohli šikovní rodiče 
v přehlídce rodinných výtvorů, která byla tak pestrá 
a nápaditá, že jsme úplně všem museli udělit první 
místo. Máte zlaté ručičky, vážíme si toho, děkujeme 
a blahopřejeme. 

Matematický klokan 

Dne 17. března proběhla v celé ČR matematická 

soutěž „Matematický klokan“. 

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvr-
ček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), 
Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ) 

Nejlepších výsledků jsme dosáhli díky bratrům     
Remešovým. 

Vojta vyhrál kategorii Benjamín v celém Chrudim-
ském okrese se ziskem 110 bodů 

Kuba vyhrál kategorii Kadet v celém Chrudimském 
okrese se ziskem 110 bodů 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
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Školní družina vystoupila na oslavách v rámci MDŽ 
v sokolovně. Zazněly básničky s jarní tematikou, 
předveden byl oblíbený Kathupranám a tanec ve sty-
lu street-dance. Příprava výzdoby sálu a výroba přá-
níček rovněž všechny bavila. 

Z������ ! #$ % &'() *�+,�(! 

Florbalový turnaj „Smetanka cup“ 

Ve středu 12. dubna jsme vyrazili do Hlinska na 

florbalový turnaj. Hráli jsme ve dvou kategoriích 
a to 6. a 7. třída, kdy naši školu reprezentovali: 
A. Janiková, V. Hrdá, Š. Sedlák, V. Kudláček, T. Te-
zour, M. Bačkovský a v bráně A. Juriček. V této kate-
gorii jsme kromě jediné remízy nenašli přemožitele 
a po zásluze jsme vybojovali krásné 1. místo. Je nut-
no podotknout, že finále bylo velmi infarktové. 
Ze stavu 0:1 jsme otočili na 3:1 a poté jsme dostali 
gól na 3:2. Soupeř měl dvě vyložené šance srovnat, 
ty nevyužil a my se nakonec radovali z výhry 4:2. 

Druhou kategorií byla 8. a 9. třída, kdy naši školu 
reprezentovali: M. Kopecká, E. Vodičková, V. Kudlá-
ček, P. Kysela, J. Modrovič, V. Rejholec a v bráně 
P. Linhart. V této kategorii jsme obsadili krásné třetí 
místo. Škoda jen prvního zápasu, který jsme prohráli 
smolnou brankou 16 sekund před koncem. V tomto 
zápase jsme byli jasně lepší. Žel jsme neproměnili 
vyložené šance. Zbyl na nás tedy postup z druhého 
místa a boj o třetí příčku. Tento boj jsme zvládli 
s přehledem a jasně zvítězili a odvezli si pohár 
za třetí místo. 

Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

U naší oblíbené pergoly na školní zahrádce jsme za-
sadili náš národní strom, lípu. Děti přiložily ruku 
k dílu a práce je velmi bavila. Za dvacet, třicet let, až 
budou chodit na školní srazy, se na ni prý přijdou 
podívat. 
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Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka 

a Hyacintu Martovy 

Fatimské děti – bl. František a Hyacinta Martovy  
budou svatořečeni letos 13. května. 

Oznámil to papež František na veřejné konzistoři. 
Oba fatimské vizionáře bude kanonizovat Petrův  
nástupce přímo ve Fatimě, kam se vydá na dvouden-
ní pouť (12. - 13. 5.) u příležitosti 100. výročí taměj-

F!"#$ %&'#&% 

ších zjevení Matky Boží. Připomeňme si je a též do-
bu, v níž žily. 

První světová válka se v roce 1917 dostala do mrtvé-
ho bodu – změnila se ve válku zákopovou. Německý 
velitel Ludendorff umožnil, aby do Ruska odjel     
zaplombovaný vlak s Leninem a dalšími komunistic-
kými spiklenci. V říjnu 1917 propukla sovětská revo-
luce. Na druhé straně Evropy 13. května 1917 malí 
pasáčci Hyacinta, František a Lucie z portugalské 
Fatimy pásli stádo ovcí v Cova da Iria. Pojednou   
viděli něco jako blesk a před sebou v koruně dubu 
spatřili krásnou paní. Promluvila k nim a žádala je, 
aby se modlili za obrácení ubohých hříšníků. Děti 
také měly vidění pekla. Lucie dostala úkol šířit úctu 
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Od té doby se 
děti začaly modlit růženec a přinášet oběti na smír za 
hříchy. Zjevení se opakovalo 13. června a potom 
každý měsíc až do října. Děti byly také vybídnuty, 
aby se modlili za mír. Bylo jim oznámeno, že se vál-
ka blíží ke konci, ale zároveň byla předpovězena další 
válka, ještě horší, jejíž předzvěstí bude neznámé 
světlo, viditelné nad Evropou. Portugalsko však bude 
od hrůz této války ušetřeno. Bylo předpovězeno pro-
následování křesťanů iniciované komunistickým Rus-
kem a též útok na papeže. Lucii bylo nadiktováno 
tajemství, adresované papeži. Tajemství bylo posléze 
odevzdáno Svatému Stolci a uloženo ve vatikánském 
archivu. Večer 25. ledna 1939 byl nad Evropou pozo-
rován nápadný světelný úkaz, který vypadal jako 
záře nad rozpáleným ohništěm. Prvního září 1939 
začala druhá světová válka. 

16. října 1978 byl zvolen papežem Karol Wotyla 
a přijal jméno Jan Pavel II. 13. května 1981- ve vý-
roční den fatimského zjevení – byl na náměstí 
sv. Petra postřelen Mehmetem Alim Agcou. Po zota-
vení z nezdařeného atentátu si Jan Pavel II. vyžádal 
obálku s třetí částí „tajemství“. Svatý otec prohlásil, 
že to byla „mateřská ruka, která vedla směr střely“ 
a zachránila mu život. Kulka, která po atentátu na 
Svatého otce zůstala v jeepu, byla umístěna v koru-
ně sochy Panny Marie fatimské. Jan Pavel II. sám 
sepsal modlitbu zasvěcení Panně Marii a 13. května 
1982 se ji pomodlil při své pouti do Fatimy. Papež 
tehdy poukázal na místo v Písmě svatém, kde se 
v Apokalypse mluví o Velkém znamení – Ženě slun-
cem oděné. V atentátu v r. 1981 se zračí boj – boj 
o naši spásu – mezi mocnostmi temna a tajemnou 
Ženou z Písma, která rozdrtí hlavu Hada – krutého 
nepřítele. Neposkvrněné Srdce Matky zvítězí. 

Na začátku třetího tisíciletí, 13.května 2 000 byla ve 
Fatimě zveřejněna třetí část „fatimského tajemství“ 
spolu s komentářem Josepha Ratzingera, tehdejšího 
prefekta Kongregace pro nauku víry. Podle něj se 
fatimské poselství v podstatě shoduje s evangelijní 
výzvou k obrácení a víře. 

Čtvrtečka Pavel 
 

Poutní mše 

Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého na 
Zubří bude sloužena 21.května v 15.00 hodin. 

Ve čtvrtek, o velikonočních prázdninách, se uskuteč-
nil výlet do zábavního parku Tongo v Hradci Králové. 
Účastnila se obě oddělení školní družiny a v počtu 41 
jsme si jeli trochu zařádit. Všem se výlet velmi líbil, 

některé děti už sem jezdí opakovaně, ovšem pro vět-
šinu to bylo objevování nového. Utahaní, zpocení 
jsme se kolem čtvrté odpoledne navrátili 
k maminkám. 

Za ŠD Soňa Janotková 



Trhovokamenický občasník číslo 05/2017 7 

… to to letí, to to 
letí, … je to pár 
dní, co se chlapci 
a muži popasovali 
zdárně s neleh-
kým úkolem po-
mlazování té krás-
nější a něžnější 
poloviny lidstva. 
Zcela určitě se jim 
to podařilo neb 
každý z chlapců 
obdarován byl 
a od děvčete si 
ozdobená vajíčka odnesl. … je pravda, že přes pokro-
čilé datum letošních Velikonoc jaro zatím svou přívě-
tivější tvář moc neukázalo. Věřme, že jaro 
„přivoláme“ a  zcela jistě se zahřejeme při „pálení 
čarodejnic“. Sejdeme se, jako léta zpátky, na Zuber-
ském kopci. Kromě vatry si pro všechny návštěvníky 
připravují organizátoři, členové Lyžařského klubu 
v Trhové Kamenici, chutné občerstvení, kde nebude 
chybět již tradiční grilovaná vepřová kýta. K pití jistě 
nebude chybět něco dobře uvařeného, uleženého 
a před podáváním dostatečně vychlazeného. Tradiční 
lampionový průvod pro děti vyjde od hasičské 
zbrojnice v 19.30 hodin a procházkou Trhovou 
Kamenicí dojde až na Zuberský kopec. … NEZAPO-
MEŇTE … v neděli 30. dubna 2017 jste všichni 
zváni na „PÁLENÍ ČARODEJNIC“ 

Jedno české pořekadlo praví, že 
„není na světě bylina, aby na ně-
co nebyla“. Nejen byliny, ale 
i keře nebo stromy obsahují léči-
vé látky, které nám mohou po-
moci udržet si zdraví. Zelené 
rostliny dokážou využívat sluneč-
ní energii a energeticky chudé 
látky přetvořit ve složitější, silně 
účinné léčivé látky. Některé bylin-
ky jsou pro nás snadno dosažitel-
né, pouze je nutné dodržovat ur-
čité zásady sběru. Základní zásadou je dobře znát 
sbíranou rostlinu, tím se vyhneme možnosti záměny. 
Sbíráme pouze rostliny zdravé, nenapadené hmyzem 
nebo nějakou chorobou, více druhů nemícháme do-
hromady. Počínáme si ohleduplně, abychom rostlinu 
sběrem nepoškodili, dodržujeme doporučenou tech-
niku sběru. Nasbíraný materiál ukládáme volně, 
v tenkých vrstvách, dbáme, aby se nám nezapařil. 
Vybíráme si čistou lokalitu sběru, pozor na místa  
nedávno ošetřená postřikem proti plevelům nebo 
hnojená například močůvkou. 

Pro léčebné účely se nejčastěji sbírají následující čás-
ti rostlin: květ, list, nať, kořen, plody a semena,   
kůra. Nasbíranou surovinu je třeba rychle konzervo-
vat, protože obsah účinných látek rychle klesá. Nej-
častější metodou je v případě rostlin sušení. Suší se 
buď přirozeným teplem nebo teplem umělým. Je tře-
ba znát i vhodnou teplotu sušení a mít vyhovující 
místo – dobře větrané, bezprašné a čisté. Někdy je 
možné nechat rostliny krátce zavadnout na slunci, 
ale zpravidla se suší lépe ve stínu. Dobře usušená 
rostlina se láme, květy se rozpadají, listy se snadno 
drolí. Máme – li dobře usušeno, musíme také dobře 
uskladnit. Bylinky se mohou uchovávat v uzavřených 
nádobách, sklenicích, plechovkách bez přístupu svět-
la a vlhkosti. 

Nejčastěji si ze sušených bylin připravujeme léčivý 
čaj. Přelitím bylin vařící vodou získáme nálev: 1-2 
polévkové lžíce bylin na ¼ – ½ litr vody, nechá se 
odstát asi 15 minut a pak se scedí. Macerát se     
připravuje přelitím studenou vodou a nechává se od-
stát delší dobu, ½ hodiny až 12 hodin. Odvar se při-
pravuje z tvrdšího rostlinného materiálu, který se 
povaří 10 – 15 minut, nechá  se 15 minut louhovat 
a pak se scedí. Méně častěji se připravují také sirupy 
a tinktury. 

Některé čaje se doporučují pít nalačno, především 
pokud jsou v menším objemu. Ráno asi čtvrt hodiny 
před snídaní a odpoledne kolem 17 hodiny. Projíma-
vé čajové směsi se pijí na noc, účinek se dostavuje 
po 8 – 10 hodinách. Potopudné čaje se pijí teplé na 
lůžku, k močopudným čajům je vhodné doplnit ještě 
další tekutinu. 

Léčebný efekt rostlin může ovlivňovat více faktorů. 
Kvalita rostliny je dána mimo jiné stanovištěm,    
půdou, klimatem, dobou sběru, sušením, stářím. Ně-
které účinné látky v rostlinách nejsou rozpustné ve 

vodě a některé jsou nestabilní při vyšší teplotě, také 
mohou být změněny v lidském trávicím traktu. 

Kopřiva dvoudomá /Urcita dioica/ je všeobecně zná-
má léčivá bylina. Je blízce příbuzná s žahavkou roční, 
která je menší, ale poskytuje ke sběru rovnocenný 
materiál. V období od jara do září se sbírají nejčastěji 
listy sdrháváním z lodyh, také nezdřevnatělá nať 
v délce cca 20 cm. Suší se na stinných vzdušných 
místech, teplota by při umělém sušení neměla pře-
kročit 60 ⁰C. Je důležité sušit rychle, aby si uchovala 
původní zelenou barvu. Zčernalé nebo rozdrobené 
listy snižují kvalitu. Chuť je poněkud nahořklá, slabě 
trpká, bez pachu. Její listy obsahují mnoho zeleného 
listového barviva chlorofylu, dále kyselinu křemiči-
tou, který je zodpovědná za močopudný účinek 
a také třísloviny, které působí protikrvácivě při he-
moroidech. Má i vyšší obsah minerálních látek, slou-
čenin vápníku, draslíku, železa i sodíku. V mladých 
listech je i dost vitamínu C, také vitamínů B₁ a B₆. 
Také jsou tam látky pomáhající snižovat hladinu 
krevního cukru. V lidovém léčitelství je kopřiva velmi 
oblíbená pro své močopudné, protizánětlivé a proti-
revmatické účinky, lze ji využít i jako podpůrný pro-
středek při léčbě cukrovky. Protože podporuje celko-
vou látkovou výměnu, je to základní složka jarních 
bylinných kůr na očistu organismu. Známé je i využití 
odvaru z kopřiv k mytí vlasů proti jejich vypadávání. 

PharmDr. Jitka Mičulková  

PÁLENÍ ČARODEJNIC 

L%&'()*+&% ,&%)&, 
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ně zpívat „Vlasař všude bratry má“. Že prý není na 
tom světě kulatém místa, kde by se alespoň jednou 
neozvalo to známé vlasařovo: „Panímámo, neprodáte 
vlasy?“. Nechme na chvíli zavzpomínat bývalé pa-
mětníky. 

„Jó, vlasaři, to byla tekdyvá extra sorta! Zezačátku 
se tímdle kšeftem zabejvali hlavně dřevíkovský židi. 
Ty prodávali vlasy ňákýmu Jakubovi Kobzovi z Dřevi-
kova. Ale ty naše ste mohli poznat na první pohled 
podle červenýho šátku s bílejma puntikama, co nosili 
uvázanej vokolo krku. Měli sice taky někdy hroznou 
práci, ale byli  za ni vod Fukse a vod Berkmana, co 
pro ně sbírali vlasy, dobře placený. To vite, chodilo 
se pěšky a za každýho počasí. Hlavně na Moravu, 
tam ženský hodně prodávaly vlasy, ale taky na Ví-
deň, do Uher, prostě prochodili toho moc. A kolikrát 
se přespávalo třebas i ve stohu. A furt aby se eště 
starali vo peníze a zbóží, kerý sebou měli, protože 
voni neplatili jenom penězma, ale taky galantérkou 
a někdy i šátkama, aby měly hospodyně tu svou 
hanbu potom čim zakrejt. A to vite - i tehdá se to 
hemžilo různejma pobertama a žádný pojištění neby-
lo. Takže do jejich výbavy patřila pořádná vokovaná 
sukovice a samozřejmě i velkej zavírák. Ale vyďáli! 
Hodně vyďáli! Vono taky vod tý doby se v Kamenici 
tradovaly takový ty přezdívky, jako třebas Pilnej-
Baron a Pilnej-Kníže. 

K tomu spaní ve stohu vyprávěl jednu svou příhodu 
Pilnej-Kuba, mladej. To je takle taky jednou překva-
pila noc uprostřed pólí. Nikde žádný stavení. Tak za-
lezli do stohu, co tam stál. Ráno se probuděj a všich-
ni, co s nim šli, se mu začali řechtat. No, nevěděl 
proč, dokuď se na sebe nepodival. Von měl celý 
kalhoty vod pasu až dólu poznamenaný cestičkama 
vod šneků, kerejch tam bylo hodně. Dovedete si 
představit, jak to asi vypadalo. Ale voni i ty vostatní 
nedopadli vo moc líp. Dalo jim to tehdy dost práce, 
než se vočistili, aby mohli táhnout dál. To vite, do 
stavení by tak nemohli, žejo. 

Vochlování lnu (pročesávání) - obdoba pročesávání vlasů  

Vlasař Pilný, Pilnej-Kuba mu říkali, říkával, že ta ná-
rodní písnička „Slovan všude bratry má“ se má vlast-

Vlasařské „účtování“ pana Homolky z 20. května 1912  

Vlasařské „účtování“ pana Jana Růžičky z 3. února 1897  
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… Na pokračování se můžete těšit v dalším čísle Občasníku. 


