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ObsahÊzajišťujeÊaÊzpracováváÊveÊspolupráciÊsÊÚřademÊměstyseÊTrhovéÊKameniceÊEliškaÊNěmcová. 

RegistračníÊčísloÊperiodika:ÊMKÊČRÊEÊ11951Ê 
UzávěrkaÊpříštíhoÊčíslaÊbudeÊveÊstředuÊ26.ÊříjnaÊ2022.Ê 

Kontakt:Êobcasnik.tk@gmail.com 

VáženíÊčtenáři, 

otěžeÊ létaÊ ještěÊ sÊ předstihemÊ převzalÊ doÊ svéÊ vládyÊ podzim.Ê AÊ hnedÊ odÊ svéhoÊ počátkuÊ
výrazněÊsnížilÊteploty,ÊdodalÊvláhuÊaÊprvnímÊmrazíkemÊnaznačilÊzahrádkářům,ÊžeÊseÊblížíÊ
konecÊsezóny.ÊNaÊdruhouÊstranuÊzačalÊpodzimÊbarvitÊ listíÊaÊ jeÊnachystanýÊdětemÊfoukatÊ
tak,ÊabyÊdraciÊodvážněÊlétaliÊnaÊobloze.ÊÚrodaÊdýníÊVásÊmožnáÊbudeÊinspirovatÊkÊvýzdoběÊ
uÊVašichÊdomů.ÊInspiraciÊmůžeteÊhledatÊiÊnaÊstránkáchÊnašehoÊobčasníku. 

HezkéÊdnyÊVámÊpřeje 
EliškaÊNěmcová 
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JménemÊ SdruženíÊ nezávislýchÊ kandidátůÊ iÊ jménemÊ svýmÊ bychÊ chtělaÊ poděkovatÊ všemÊ
občanům,Ê kteříÊ násÊ podpořiliÊ veÊ volbáchÊ aÊ hlasovaliÊ proÊ nás.Ê Věřím,Ê žeÊ vašiÊ důvěruÊ
nezklamemeÊ aÊ iÊ v tétoÊ nelehkéÊ doběÊ všeÊ zvládneme.Ê GratulujiÊ všemÊ zastupitelůmÊ keÊ
zvolení. 

PřejiÊnámÊvšemÊještěÊspoustuÊhezkýchÊpodzimníchÊdnůÊplnýchÊsluníčkaÊaÊdobréÊnálady. 
Ing.ÊIvaÊDostálová,Êstarostka 

ZvoleníÊzastupitelé: 
 
SdruženíÊnezávislýchÊkandidátů 

S Ê  

SPOLUÊPROÊTRHOVKU 

V Ê Ê  

Pořadí Příjemní,Êjméno Hlasy % Zvolení 

1 DostálováÊIvaÊIng. 386 16,27 1 

2 KudláčekÊZbyněk 370 15,59 2 

5 DostálÊJan 338 14,24 3 

4 HorákÊVít 309 13,02 4 

3 PilařováÊVěra 296 12,47 5 

Pořadí Příjemní,Êjméno Hlasy % Zvolení 

1 PilařÊPavelÊBc. 156 19,35 1 

8 ŽaloudekÊPavel 119 14,76 2 
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CvičeníÊjógy 

TJÊ SokolÊ TrhováÊ KameniceÊ VásÊ srdečněÊ zveÊ naÊ
cvičeníÊ jógy,Ê kteráÊ začínáÊ 3.Ê říjnaÊ 2022Ê odÊ 
18ÊhodinÊv sokolovně.  

PŘEDPRODEJÊ VSTUPENEKÊ JEÊ NAÊ ÚŘADĚÊ MĚSTYSEÊ
TRHOVÁÊKAMENICE  

A Ê Ê —  

P  
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TECHNOhrátkyÊChrudim 

PředÊ deváťákyÊ jeÊ nelehkéÊ rozhodnutí,Ê kteréÊ můžeÊ
výrazněÊ ovlivnitÊ jejichÊ životy.Ê JižÊ brzyÊ siÊ vyberouÊ
středníÊ školu,Ê kdeÊ budouÊ pokračovatÊ veÊ vzděláváníÊ 
aÊ vÊ přípravěÊ naÊ budoucíÊ povolání.Ê AkceÊ
TECHNOhrátkyÊ můžeÊ býtÊ proÊ někohoÊ velmiÊ
prospěšná.Ê ŽáciÊ majíÊ možnostÊ navštívitÊ vybranéÊ
středníÊ školyÊ PardubickéhoÊ krajeÊ aÊ mohouÊ seÊ takÊ
seznámitÊsÊřemeslyÊaÊobory,ÊkteréÊdanéÊškolyÊnabízí.Ê
VÊčervnuÊloňskéhoÊškolníhoÊrokuÊseÊnašiÊžáciÊúčastniliÊ
tétoÊakceÊpoprvé.ÊSeznámiliÊseÊsÊmožnostmiÊučebníchÊ
oborůÊ vÊ Hlinsku.Ê ProtožeÊ seÊ námÊ akceÊ velmiÊ líbila,Ê
14.Ê záříÊ jsmeÊ zavítaliÊ doÊ StředníÊ školyÊ zemědělskéÊ 
aÊVyššíÊodbornéÊškolyÊChrudim.ÊNaÊakciÊseÊsešloÊ114Ê

LétoÊaÊprázdninyÊopětÊuteklyÊjakoÊvodaÊaÊškolkaÊužÊjeÊ
zaseÊplnáÊdětí.ÊLetosÊseÊkÊnámÊnastěhovalÊKašpárekÊ
aÊslíbil,ÊžeÊnásÊvezmeÊdoÊsvětaÊpohádek.ÊTakÊjsmeÊnaÊ

toÊ zvědaví.Ê ZatímÊ jsmeÊ seÊ ocitliÊ vÊ pořádnémÊ lijákuÊ 
aÊ hledaliÊ střechuÊ nadÊ hlavouÊ -Ê jakoÊ jednaÊ myška.Ê
Hrabalka.Ê NežÊ jsmeÊ seÊ nadáli,Ê mačkaliÊ jsmeÊ seÊ 
vÊprťavémÊdomečkuÊještěÊsÊdalšímiÊzvířátky.ÊNaštěstíÊ
siÊ umímeÊ poradit,Ê dodržovatÊ pravidlaÊ příjemnéhoÊ
soužitíÊ aÊ býtÊ kamarádi.Ê UrčitěÊ jsteÊ užÊ jménoÊ našíÊ
prvníÊ pohádkyÊ uhodli.Ê VyrobiliÊ jsmeÊ siÊ loutky,Ê

postaviliÊ divadloÊ -Ê aÊ pakÊ kÊ námÊ přijeloÊ opravdové.Ê
NašeÊoblíbenéÊaÊvěrnéÊJójoÊsÊpohádkouÊZeÊpsíÊboudy.Ê
PejsekÊBardÊhledalÊzlatýÊdubovýÊkvětÊproÊnemocnouÊ
sovičku,Ê zachránilÊ přiÊ tomÊ iÊ pramínkovouÊ víluÊ aÊmyÊ
jsmeÊmuÊ vydatněÊ pomáhali.Ê IÊ letosÊ seÊ budemeÊ učitÊ
prvníÊ anglickáÊ slovíčkaÊ sÊ pirátskýmÊ papouškemÊ
Jackem,Ê cvičitÊ seÊ sokolíkemÊ PepíkemÊ aÊ jehoÊ novouÊ
kamarádkouÊ Majdou.Ê PřivítaliÊ jsmeÊ prvníÊ podzimníÊ
denÊ aÊ těšímeÊ seÊ naÊ drakiáduÊ aÊ dalšíÊ podzimníÊ
radovánky. 

ZÊ Ê  

M Ê Ê  
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otřesÊmozku.ÊByloÊzajímavéÊvidět,ÊjakÊvypadáÊinfarktÊ
aÊhlavněÊhoÊošetřit.ÊJelikožÊtoÊbyloÊnašeÊprvníÊstanov-
ištěÊ poÊ dlouhéÊ doběÊ nebudemeÊ vámÊ lhát,Ê mocÊ seÊ
námÊ nepovedlo.Ê ByliÊ jsmeÊ zÊ tohoÊ trochuÊ rozhození,Ê
aleÊ vydaliÊ jsmeÊ seÊ naÊ druhéÊ stanoviště.Ê ToÊ byloÊ asiÊ
nejzajímavějšíÊzeÊvšech.ÊNacházeliÊseÊzdeÊdvaÊ lidéÊ-Ê
jedenÊopilýÊaÊdruhýÊsÊžilnímÊkrvácením.ÊSituaciÊjsmeÊ
vyřešiliÊdocelaÊdobřeÊaÊsÊvětšíÊnadějíÊ jsmeÊseÊvydaliÊ
užÊkeÊ třetímuÊstanovišti.ÊTadyÊ jsmeÊnašliÊdvěÊdívky,Ê
jednaÊ vÊ bezvědomíÊ -Ê nedýchalaÊ aÊ druháÊ mělaÊ zlo-
menouÊ ruku.Ê TohleÊ stanovištěÊ seÊ námÊ povedloÊ naÊ
jedničkuÊ podtrženou.Ê UžÊ celíÊ nadšeníÊ jsmeÊ seÊ od-
kutáleliÊ doÊ kotelny,Ê naÊ jižÊ posledníÊ stanoviště.Ê TadyÊ
jsmeÊ siÊ vyzkoušeliÊ adrenalin,Ê protožeÊ tuÊ byliÊ dvaÊ
zraněníÊ s žihadly.Ê DívkaÊ bylaÊ alergická,Ê klukÊ bylÊ 
vÊ bezvědomíÊ aÊ nedýchal.Ê AdrenalinovéÊ peroÊ byloÊ
opravduÊzážitek.ÊCelouÊtuhleÊsitauciÊjsmeÊtakéÊzvládliÊ
naÊ výbornou.Ê PotomÊ jsmeÊ siÊ šliÊ vyzkoušetÊ defib-
rilátor.ÊKdyžÊjsmeÊměliÊhotovo,ÊšliÊjsmeÊsiÊodpočinoutÊ
aÊpakÊpřišloÊvyhlášení.ÊZačaloÊseÊvyhlašovatÊodÊčtvr-
téhoÊmístaÊaÊmyÊsiÊdrželiÊpalce,ÊabychomÊjižÊpoÊdva-
náctéÊobhájiliÊprvníÊmísto.ÊAÊonoÊseÊtoÊpovedlo!ÊCelíÊ
nadšeníÊjsmeÊšliÊproÊmedaileÊaÊproÊodměnyÊaÊpakÊužÊ
nezbývaloÊ nicÊ jiného,Ê nežÊ jetÊ domůÊ aÊ radovatÊ seÊ 
zÊvítězství.Ê 

ZdravotnickýÊtýmÊzÊTrhovéÊKamenice:ÊBarboraÊŠvecová,Ê
JosefÊŠvec,ÊKryštofÊAndrleÊaÊRadimÊHolub 

 
 
CykloÊexkurzeÊ–ÊkrajemÊŽeleznýchÊhor 

V úterýÊ 13.Ê 9.Ê 2022Ê podnikliÊ žáciÊ šestéÊ třídyÊ
cyklistickouÊvýpravuÊkrajemÊŽeleznýchÊhor.ÊNaÊtraseÊ
jeÊ čekalaÊ spoustaÊ zastávekÊ z našehoÊ miléhoÊ kraje.Ê
PrvnímÊ zastavenímÊ bylÊ rybníkÊ RohlíkÊ uÊ TrhovéÊ
Kamenice,ÊkterýÊjeÊvýznačnouÊpamátkouÊCHKO.ÊZdeÊ
proběhlaÊ krátkáÊ houbařskáÊ soutěžÊ aÊ poznávačkaÊ
houbovýchÊ úlovků.Ê VeÊ SvobodnýchÊ HamrechÊ násÊ
pohostilÊ ranníÊ snídaníÊ nášÊ spolužákÊ TomášÊ Beran,Ê
kterémuÊ tímtoÊ děkujeme.Ê PotéÊ jsmeÊ seÊ přesÊ VeselýÊ
Kopec,Ê MožděniciÊ aÊ SlavíkovÊ vydaliÊ naÊ vyhlídkuÊ naÊ
Štikově,Ê kdeÊ seÊ předÊ námiÊ rozprostřelÊ výhledÊ naÊ
hřebenÊ ŽeleznýchÊ hor.Ê PoÊ vydatnéÊ svačiněÊ jsmeÊ seÊ

deváťákůÊ zÊ devítiÊ vybranýchÊ školÊ kraje.Ê FormouÊ
praktickýchÊ ukázekÊ aÊ soutěžíÊ seÊ kluciÊ aÊ holkyÊ 
zÊ devátýchÊ ročníkůÊ seznamovaliÊ sÊ oboryÊ farmářÊ –Ê
zemědělec,Ê agropodnikáníÊ aÊ ekologieÊ aÊ životníÊ
prostředí.Ê ZkusiliÊ siÊ vážení,Ê dojiliÊ umělouÊ krávu,Ê
poznávaliÊ zvířata,Ê vÊ dílněÊ pracovaliÊ seÊ spojovacímÊ
materiálem,Ê přiÊ jízděÊ zručnostiÊ předvedliÊ svouÊ
šikovnostÊ sÊ kolečkem,Ê prováděliÊ rozborÊ vodyÊ 
aÊ dozvěděliÊ seÊ iÊ něcoÊ novéhoÊ oÊ dendrologiiÊ 
aÊ zpracováníÊ odpadů.Ê NaÊ závěrÊ uplatniliÊ svéÊ nověÊ
nabytéÊ vědomostiÊ vÊ soutěžiÊ ,,HejÊ Ty,Ê víšÊ to?“Ê 
VÊ soutěžíchÊ jsmeÊ seÊ siceÊ neumístiliÊ naÊ bodovanýchÊ
pozicích,Ê aleÊ rozhodněÊ siÊ žáciÊ mohliÊ udělatÊ obrázekÊ 
oÊtom,ÊcoÊbyÊjeÊnaÊStředníÊzemědělskéÊškoleÊChrudimÊ
čekalo,ÊpokudÊbyÊseÊnaÊniÊpřihlásili. 

 
XIV.ÊročníkÊSOUTĚŽEÊV PRVNÍÊPOMOCIÊ
V HLINSKUÊ–Ê19.Ê9.Ê2022Ê–ÊtentokrátÊOČIMAÊ
SOUTĚŽÍCÍCHÊ 

RánoÊ vÊ osmÊ hodinÊ jsmeÊ vyraziliÊ zÊ TrhovéÊKameniceÊ
doÊ Hlinska.Ê VÊ půlÊ devátéÊ byloÊ zahájeníÊ aÊ losováníÊ
startovníchÊ pozic.Ê KÊ našíÊ smůleÊ jsmeÊ siÊ vylosovaliÊ
jedničkuÊaÊjižÊvÊdevětÊjsmeÊvyraziliÊnaÊprvníÊstanov-
iště.ÊSiceÊsÊobavami,ÊaleÊnatěšeníÊnaÊspolečnéÊzážitkyÊ
aÊnovéÊvědomostiÊ(aÊsamozřejměÊnaÊnějakéÊmaličkéÊ
odměnyÊzaÊkonecÊsoutěže).ÊNaÊprvnímÊstanovištiÊ seÊ
nácházelÊdědeček,ÊkterýÊdostalÊinfarktÊaÊjehoÊvnučka,Ê
kteráÊ spadla,Ê narazilaÊ siÊ hlavuÊ oÊ kámenÊ aÊ dostalaÊ
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LetošníÊ školníÊ rokÊ seÊ budemeÊ zabývatÊ vším,Ê coÊ
přispějeÊ alespoňÊ troškuÊ k upevněníÊ zdraví.Ê „ŽijemeÊ
zdravě“Ê neboÊ takéÊ „VeÊ zdravémÊ těleÊ zdravýÊ duch“Ê
jsouÊ dvaÊ názvy,Ê kteréÊ seÊ budemeÊ snažitÊ dětemÊ
běhemÊrokuÊpřiblížit.ÊPilněÊsušímeÊjablíčkaÊnaÊkřížaly,Ê

abychomÊ seÊ naučiliÊ zdravěÊ mlsat,Ê cvičímeÊ jógu,Ê
hodněÊ seÊ hýbeme,Ê pobývámeÊ venku.Ê PodzimÊ začalÊ
sychravě,Ê násÊ toÊ všakÊ neodradiloÊ aÊ dnů,Ê kdyÊ vůbecÊ
nešloÊjítÊvenÊbyloÊnaštěstíÊvelmiÊmálo.ÊKeÊzdravémuÊ
styluÊpřispějeÊiÊpéčeÊoÊhláskyÊdětí,ÊsprávnéÊdýchání.Ê
DoÊvelkéhoÊodděleníÊjsmeÊnakoupiliÊ30ÊflétenÊaÊkaždýÊ

vraceliÊdoÊškolyÊpřesÊHorníÊBradloÊaÊTravnou.ÊCelkemÊ
jsmeÊ ujeliÊ 30Ê kmÊ aÊ zaÊ pěknéhoÊ počasíÊ poznaliÊ
spoustuÊzajímavostíÊz našehoÊokolí.Ê 

 
1. záříÊ2022 

1.ÊzáříÊseÊopětÊotevřelyÊdveřeÊnašíÊškolyÊaÊzačalÊnovýÊ
školníÊ rok.Ê ŽáciÊ seÊ vrátiliÊ poÊ prázdnináchÊ aÊ svojiÊ
velkouÊpremiéruÊměliÊiÊletošníÊprvňáčci.ÊDoÊlavicÊjichÊ
usedloÊ 13.Ê ByliÊ doprovázeniÊ rodiči,Ê prarodičiÊ 
iÊmladšímiÊsourozenci.ÊMnozíÊneskrývaliÊsvéÊdojetí.Ê 

VeÊ vyzdobenéÊ tříděÊ jeÊ přivítalÊ panÊ ředitelÊ RadekÊ
Nejedlý,Ê panÊmístostarostaÊ VáclavÊ Němec,Ê těšilaÊ seÊ
naÊ něÊ třídníÊ paníÊ učitelkaÊ IrenaÊ DivišováÊ iÊ paníÊ
vychovatelkaÊ HanaÊ Sturt.Ê DětiÊ dostalyÊ spoustuÊ
hezkýchÊ aÊ praktickýchÊ dárků.Ê Z jejichÊ úsměvůÊ 
aÊ zářícíchÊ očíÊ byloÊ patrnéÊ očekáváníÊ aÊ těšeníÊ seÊ naÊ
všechno,ÊcoÊpřijde.Ê 

HnedÊ druhýÊ denÊ seÊ žáčciÊ 1.Ê třídyÊ seznámiliÊ s těmiÊ
nejstaršími,Ê s deváťáky.Ê TiÊ jeÊ provedliÊ aÊ představiliÊ
v ostatníchÊtřídách.ÊVzniklaÊtakÊnováÊpřátelství,ÊkteráÊ
seÊ budouÊ rozvíjetÊ poÊ celýÊ školníÊ rokÊ přiÊ různýchÊ
akcíchÊaÊsetkáváních.Ê 

AťÊseÊnámÊvšeÊdaří!Ê 

Z Ê Ê Ê  
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OÊ svátkuÊ sv.Ê VáclavaÊ
seÊ rozeznělÊ novýÊ zvonÊ
KarelÊ aÊ ZitaÊ v kosteleÊ
sv.Ê MarkétyÊ 
vÊ Podlažicích,Ê v místě,Ê
kdeÊ stávalÊ malýÊ
benediktinskýÊ klášter.Ê
JeÊ známýÊ tím,Ê žeÊ
vÊ jehoÊskriptoriuÊvzniklÊ
naÊ počátkuÊ 13.Ê stoletíÊ
CodexÊGigasÊ(obrovskáÊ
kniha),Ê „knihovnaÊ
v jednéÊ knize“,Ê
obsahujícíÊ StarýÊ 
aÊ NovýÊ zákon,Ê spisyÊ
JosephaÊ Flavia,Ê IsidoraÊ
zeÊ SevillyÊ aÊ KosmovuÊ
kronikuÊčeskou.ÊRozvojÊ
náboženskéhoÊ životaÊ s sebouÊ přinášelÊ rozkvětÊ
domácíhoÊ písemnictví.Ê NejprveÊ seÊ jednaloÊ 
oÊ slovanskéÊ legendyÊ oÊ sv.Ê VáclavuÊ aÊ sv.Ê LudmileÊ
(např.ÊKristiánova).ÊZ počátkuÊ12.ÊstoletíÊseÊzachovalÊ
homiliářÊ opatovický.Ê RozvojÊ benediktýnskýchÊ 
aÊpozdějiÊpremonstrátskýchÊklášterůÊs sebouÊpřinášelÊ
takéÊ rozkvětÊ latinskéhoÊ písemnictví.Ê PřicházíÊ obdobíÊ
kronik.ÊZ těchÊnejznámějšíchÊjeÊtoÊletopisÊpražskéhoÊ
kapitulníhoÊ děkanaÊ KosmyÊ (1045-1125).Ê JednáÊ seÊ 
oÊ nejstaršíÊ sepsáníÊ českýchÊ dějin,Ê vynikajícíÊ práci,Ê 
iÊ kdyžÊ neníÊ nestranná.Ê KosmasÊ nebylÊ přítelemÊ
slovanskéÊ liturgieÊ aÊ vůbecÊ velkomoravskéÊ éry.Ê
SamozřejměÊ všakÊ čerpalÊ zeÊ staršíchÊ pramenů,Ê
zvláštěÊ z KristiánovyÊ legendy,Ê sepsanéÊ ještěÊ v 10.Ê
století.Ê JménoÊ mnichaÊ KristiánaÊ seÊ zachovaloÊ téžÊ
v životopiseÊ sv.Ê Vojtěcha,Ê kdeÊ seÊ uvádí,Ê žeÊ KristiánÊ
„mužÊvýmluvný“,ÊseÊzúčastnilÊv poselstvu,ÊvyslanémÊ
doÊŘíma,ÊabyÊpřiměloÊbiskupaÊsv.ÊVojtěchaÊk návratuÊ
doÊvlasti.ÊAÊstejněÊjakoÊKristiánÊchtělÊiÊKosmasÊvylíčitÊ
zásluhyÊ prvníchÊ českýchÊ mučedníkůÊ sv.Ê LudmilyÊ 
aÊ Václava,Ê abyÊ ukázal,Ê žeÊ kmenÊ ČechůÊ patříÊ doÊ
kulturníÊ rodinyÊ národůÊ evropskéhoÊ západu.Ê TatoÊ
snahaÊpřineslaÊsvojeÊplodyÊzvláštěÊv doběÊKarlaÊIV.Ê 

PavelÊČtvrtečka 

DoÊ maléhoÊ odděleníÊ námÊ přibyloÊ 13Ê novýchÊ
kamarádů,Ê kteříÊ seÊ veliceÊ rychleÊ aklimatizovali,Ê
zapadliÊ meziÊ velkéÊ „mazáky“Ê aÊ plněÊ seÊ zapojiliÊ doÊ
všechÊčinností.ÊPostupněÊseÊseznámíÊiÊs našímÊnovýmÊ
projektem,Ê osvojíÊ siÊ zásadyÊ správnéhoÊ stravování,Ê
zdravéhoÊživotníhoÊstylu.ÊŠkodaÊ jen,ÊžeÊuÊněkterýchÊ
dětíÊ veÊ školeÊ stáleÊ vidíÊ v aktovkáchÊ bonbóny,Ê
přeslazenéÊnápoje,Êčokolády.Ê 

denÊ alespoňÊ 10Ê minutÊ pískáme.Ê UžÊ umímeÊ 3Ê noty,Ê
částečněÊ takéÊ díkyÊ veliceÊ kvalitnímuÊ základuÊ
z maléhoÊ odděleníÊ odÊ Haničky.Ê ToÊ jdeÊ pakÊ všechnoÊ
velmiÊsnadno. 

F Ê  
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1—nejprveÊ odřízněteÊ vrch dýně,Ê oblastÊ kolemÊ stopky,Ê vyřízněteÊ pěkněÊ doÊ kulata.Ê JeÊ dobréÊ držetÊ nůžÊ šikmo.Ê
DýňovýÊ poklop,Ê kterýÊ vznikneÊ totižÊ použijemeÊ naÊ zakrytíÊ vydlabanéÊ dýně.Ê KdyžÊ jeÊ uříznutýÊ šikmoÊ dovnitř,Ê takÊ
navrchuÊlépeÊdrží.Ê 
2—přicházíÊ naÊ řaduÊ dlabání.Ê VezměteÊ dlabacíÊ nůžÊ neboÊ obyčejnouÊ kuchyňskouÊ lžíciÊ 
aÊvydlabejteÊ vnitřekÊdýně.Ê JáÊ všeÊvždyckyÊdávámÊdoÊpřipravenéÊ staršíÊmiskyÊneboÊkastroluÊ aÊpakÊ vyhodímÊnaÊ
kompost.ÊTedyÊpokudÊnedlabeteÊdýni,ÊkteráÊjeÊurčenáÊiÊna dalšíÊ zpracování.ÊZÊdužinyÊvydlabanéÊvelkoplodéÊdýněÊ
můžeteÊpřipravitÊ třebaÊvynikajícíÊmarmeládu,ÊkompotÊneboÊmošt.ÊVšechnaÊsemínkaÊaÊnepotřebnáÊdužninaÊmusíÊ
pryč.ÊOdstraňteÊiÊtužšíÊvnitřníÊčástÊdužniny.ÊJenÊpozor,ÊabysteÊseÊneprodlabaliÊskrz.ÊPokudÊnecháteÊpřílišÊtlustouÊ
slupku,ÊbudeÊseÊvámÊhůřeÊprořezávatÊpřiÊvyřezáváníÊdýňovéhoÊstrašidláka. 

3—nakonecÊpřijdeÊnaÊřadu halloweenskýÊ strašidlák.ÊJeÊdobréÊsiÊmotivÊpředemÊpromyslet.ÊNejlépeÊseÊvámÊbudeÊ
vyřezávatÊtenkýmÊostrýmÊnožem.ÊNačrtněteÊsiÊrozmístěníÊočí,ÊnosuÊiÊpusyÊpřímoÊnaÊdýniÊlihovýmÊfixem.ÊMožnéÊjeÊ
takéÊ naznačitÊ liniiÊ řezuÊ pomocíÊ vidličkyÊ čiÊ špendlíku,Ê kterýmÊ propícháteÊ dýňovýÊ podklad.Ê VelmiÊ hezkyÊ vypadajíÊ 
iÊdýněÊvytvořenéÊvykrajovátky.  

DýniÊmůžeteÊčástečněÊvydlabatÊaÊhrůzostrašnéÊvzezřeníÊdotvořitÊklacíky,ÊpárátkyÊaÊdalšímÊmateriálemÊneboÊkdoÊ
nechceÊdýniÊdlabat,ÊmůžeÊjíÊpomalovatÊbarvami. 

 
VazelínaÊzabráníÊhnití 

HotovouÊdýniÊjeÊnutnéÊzakonzervovat,ÊabyÊrychleÊnevadlaÊaÊnehnila.ÊŽivotnostÊprodloužíÊnamočeníÊdýněÊdoÊvody,Ê
ponořenouÊjiÊnechteÊ4ÊažÊ5Êhodin.ÊŘeznéÊplochyÊnatřeteÊvazelínou,ÊpřípadněÊolejem.ÊZabráníteÊtakÊnejenÊvadnutí,Ê
aleÊ iÊ vznikuÊ plísní.Ê TrvanlivostÊ dýněÊ zvýšíte,Ê kdyžÊ vnitřekÊ postříkáteÊ běžnýmÊ přípravkemÊ protiÊ plísním.Ê 
AÊsamozřejměÊveÊvenkovním,ÊchladnémÊprostředíÊdýněÊvydržíÊsvěžíÊoÊmnohoÊdníÊdéle,ÊnežÊuvnitřÊdomu. 

JakÊnaÊvydlabáníÊdýněÊ-ÊpostupÊaÊinspiraceÊ-ÊLepebydlet.cz. Lepebydlet.czÊ-ÊinspirativníÊonlineÊmagazínÊoÊbydlení [online].Ê
DostupnéÊz: https://www.lepebydlet.cz/vydlabani-dyne-postup-inspiraceÊ 
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