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TrhovokamenickýÊobčasník—vydáváÊÚřadÊměstyseÊTrhováÊKamenice,ÊročníkÊ52.Ê 

ObsahÊzajišťujeÊaÊzpracováváÊveÊspolupráciÊsÊÚřademÊměstyseÊTrhovéÊKameniceÊEliškaÊNěmcová. 

RegistračníÊčísloÊperiodika:ÊMKÊČRÊEÊ11951Ê 
UzávěrkaÊpříštíhoÊčíslaÊbudeÊvÊpátekÊ25.ÊlistopaduÊ2022.Ê 

Kontakt:Êobcasnik.tk@gmail.com 

VáženíÊčtenáři, 

podzimÊ námÊ ukázalÊ krásnouÊ barevnouÊ tvářÊ sÊ příjemnýmiÊ teplotami.Ê
DokonaleÊnahradilÊ chybějícíÊ babíÊ léto.Ê PoÊ změněÊ časuÊbudouÊ našeÊdnyÊ
kratšíÊ aÊ kratšíÊ aÊ teďÊ můžemeÊ jenÊ hádat,Ê jakéÊ počasíÊ násÊ čekáÊ 
vÊ začínajícímÊ listopadu,Ê zdaÊ konečněÊMartinÊ vyjedeÊ naÊ bílémÊ koni.Ê AleÊ 
iÊ přestoÊ siÊmůžemeÊ totoÊobdobíÊ takéÊ zpříjemnit.ÊMilovníciÊ vínaÊ seÊ jistěÊ
těšíÊ naÊ SvatomartinskéÊ víno,Ê kutilovéÊ naÊ výrobuÊ venkovníÊ výzdobyÊ čiÊ
přípravuÊ adventníchÊ věnců.Ê MůžeteÊ seÊ takéÊ těšitÊ naÊ prvníÊ AdventníÊ
koncertÊvÊkosteleÊsv.ÊFilipaÊaÊJakuba,ÊnaÊkterýÊnajdeteÊpozvánkuÊvÊtomtoÊ
čísleÊobčasníku. 

PřejiÊVámÊhezkéÊdny,ÊaťÊjeÊVášÊlistopadÊbarevnýÊjakoÊzbývajícíÊlistíÊnaÊstromech.Ê 
EliškaÊNěmcová 
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RozpisÊcvičeníÊv sokolovně 

Pondělí 

16:00–18:00Ê  vodáckýÊoddílÊ(ÊKasal) 

18:00–19:00Ê  jógaÊ(JoskováÊR.) 

Úterý 

16:00–17:30Ê  stolníÊtenisÊ(MelounÊJ.) 

18:00–19:00Ê  badmintonÊ(KábelováÊK.) 

20:00–21:00Ê  badmintonÊ(ZdražilováÊM.) 

Středa 

18:00–19:00Ê  florbalÊmužiÊ(ZdražilÊJ.) 

19:00–20:00Ê  florbal,ÊrapidÊženyÊ(KábelováÊR.) 

Čtvrtek 

16:30–18:00Ê  rodičeÊaÊdětiÊ(PilařoviÊD.ÊaÊP.) 

18:00–20:00Ê  florbalÊmužiÊ(GregorÊZd.) 

Pátek 

16:00Ê–Ê17:00Ê  stolníÊtenisÊ(MelounÊJ.) 

17:00–19:00Ê  florbalÊ(RulíkÊR.,DostálÊO.) 

I Ê Ê Ê  
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VÊ říjnuÊ kÊ námÊ přiletělÊ drak.Ê PovozilÊ násÊ naÊ ocaseÊ -Ê
dávaliÊ jsmeÊ dobrýÊ pozor,Ê abychomÊ nedopadliÊ jakoÊ
míčekÊ FlíčekÊ zÊ pohádky,Ê kterýÊ skončilÊ vÊ dračímÊ

ZapínáníÊ spotřebičůÊ ažÊ přiÊ úplnémÊ naplnění.Ê
Myčka,Ê pračkaÊ neboÊ třebaÊ sušičkaÊ seÊ zapínáÊ ažÊ veÊ
chvíli,ÊkdyÊjeÊplná.ÊTímÊseÊšetříÊažÊ105ÊkWhÊročně. 

SníženáÊ teplotaÊ vytápění.ÊDomácnostÊseÊzbytečněÊ
nepřetápí,Ê obzvlášťÊ vÊ noci,Ê neboÊ kdyžÊ neníÊ nikdoÊ
doma.Ê TeplotaÊ sníženáÊ oÊ 3Ê °CÊ snižujeÊ spotřebuÊ ažÊ 
oÊ2400ÊkWhÊročně. 

SprchaÊ místoÊ vany.Ê MístoÊ koupáníÊ seÊ členovéÊ
domácnostiÊ sprchují.Ê 4minutováÊ sprchaÊ jeÊ 3-4Ê xÊ
úspornějšíÊ nežÊ napuštěnáÊ vana.Ê KaždodenníÊ sprchaÊ
místoÊ vanyÊ ušetříÊ ažÊ 900Ê kWhÊ energieÊ ročněÊ zaÊ
osobu.ÊRočníÊúsporaÊmůžeÊbýtÊtéměřÊ4Ê000ÊKč.Ê 

MěřeníÊ spotřebyÊ elektroniky.Ê VÊdomácnostiÊseÊví,Ê
kteráÊ zařízeníÊ spotřebovávajíÊ nejvíceÊ energie.Ê
VypínajíÊ seÊ ta,Ê kteráÊ nemusíÊ býtÊ vÊ pohotovostnímÊ
režimu.ÊDocházíÊtakÊkÊročníÊúspořeÊ100ÊkWh. 

Ti,ÊkteříÊnemajíÊjakÊušetřitÊaÊnemajíÊaniÊžádnéÊúsporyÊ
pomůžeÊ stát.Ê PoskytujeÊ příspěvekÊ naÊ bydlení,Ê
doplatekÊ naÊ bydleníÊ aÊ okamžitouÊ pomoc.Ê NenecháÊ
vásÊveÊštychu.ÊNabízíÊ iÊ finančníÊpodporuÊnaÊpořízeníÊ
moderníchÊúspornýchÊřešení.Ê 

RůstÊ cenÊ energiíÊ jeÊ proÊ všechnyÊ nepříjemnýÊ aÊ proÊ
nízkopříjmovéÊskupinyÊveliceÊtěžký.ÊUrčitěÊtoÊvšichniÊ
zvládneme,ÊaleÊjeÊtřebaÊproÊtoÊiÊněcoÊudělat.ÊExistujíÊ
různéÊ cesty,Ê jakÊ zajistitÊ běžnýÊ komfortÊ aÊ ochránitÊ
rodinnýÊ rozpočet.Ê InformaceÊ aÊ rady,Ê ježÊ seÊ týkajíÊ
úsporÊ energiíÊ v domácnostech,Ê najdeteÊ např.Ê naÊ
webovýchÊ stánkáchÊ www.zkrotimeenergie.cz.Ê JsouÊ
zdeÊ takéÊ informaceÊ oÊ příspěvkuÊ aÊ pomociÊ odÊ státu.Ê
VšeÊlzeÊvyříditÊiÊonline. 

UspořitÊ teploÊ aÊ elektřinuÊ seÊ vyplatí,Ê odměníteÊ samiÊ
sebeÊv podoběÊnižšíchÊúčtůÊzaÊenergie.ÊPříkladyÊjsouÊ
tady:Ê 

ZhasínáníÊ přiÊ odchodu.Ê ZbytečněÊ seÊnesvítíÊ tam,Ê
kdeÊnikdoÊnení.Ê PřiÊ odchoduÊ zÊmístnostiÊ seÊ zhasíná.Ê
RočněÊseÊtímÊspotřebujeÊoÊ55ÊkWhÊelektřinyÊméně. 

VařeníÊ naÊ odpovídajícíÊ velikostiÊ plotny.Ê RozdílÊ
meziÊ velkouÊaÊmalouÊplotnouÊmůžeÊbýtÊ ažÊ1800ÊW.Ê
PřiÊ hodinovémÊ vařeníÊ jednouÊ týdněÊ naÊ maléÊ místoÊ
velkéÊ plotněÊ vznikáÊ úsporaÊ zhrubaÊ 94Ê kWhÊ ročně.Ê
TakéÊ seÊ zakrýváÊ hrnecÊ pokličkou,Ê abyÊ neunikaloÊ
teplo. 

MytíÊ nádobíÊ v myčce.Ê ProÊmytíÊnádobíÊseÊvyužíváÊ
myčkaÊ namístoÊ mytíÊ podÊ tekoucíÊ vodou.Ê ZaÊ ohřevÊ
vodyÊseÊtakÊušetříÊažÊ470ÊkWhÊenergieÊročně. 

TeplotaÊ v lednici.Ê KombinovanáÊ ledniceÊ jeÊ
pravidelněÊ odmrazovánaÊ aÊ teplotaÊ vÊ ledniciÊ jeÊ
nastavenÊnaÊ5-7Ê°C.ÊDíkyÊtomuÊročníÊspotřebaÊklesáÊ
ažÊoÊ100ÊkWh. 

SušákÊ místoÊ sušičkyÊ prádla.Ê PrádloÊ schneÊ naÊ
sušákuÊ namístoÊ vÊ sušičce.Ê TrváÊ toÊ siceÊ déle,Ê aleÊ
nespotřebujeÊ seÊ přiÊ tomÊ žádnáÊ elektřina.Ê RočníÊ
úsporaÊenergieÊjeÊažÊ250ÊkWh. 

NižšíÊ teplotaÊohřevuÊvody.ÊVodaÊseÊohříváÊnaÊnižšíÊ
teplotuÊ 50Ê ažÊ 60Ê °C,Ê cožÊ jeÊ běžnýÊ komfort.Ê TímÊ seÊ
spotřebujeÊažÊoÊ617ÊkWhÊenergieÊročněÊméně.ÊVyššíÊ
teplotaÊzbytečněÊzvyšujeÊspotřebu. 

27.Ê 11.Ê 2022Ê v 17Ê hodinÊ –Ê AdventníÊ koncertÊÊ
v kosteleÊ sv.Ê FilipaÊ aÊ JakubaÊ-ÊúčinkujeÊpěveckýÊ
sborÊJeřabiny. 

 

22.Ê 12.Ê 2022Ê v 17Ê hodinÊ –Ê VánočníÊ koncertÊ
v kosteleÊ sv.Ê FilipaÊ aÊ JakubaÊ–ÊúčinkujíÊpěveckýÊ
sborÊJeřabinyÊaÊhosté. 

KalendářeÊrokÊ2023 

NaÊ našemÊ úřaděÊ siÊ jižÊ nyníÊ
můžeteÊ koupitÊ stolníÊ kalendářÊ naÊ
rokÊ 2023Ê s fotografiemiÊ LudvíkaÊ
PlašilaÊzaÊ75ÊKč. 

J Ê  

P  

M Ê Ê  
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hnízdě,ÊaÊbabičkaÊsÊdědečkemÊaÊmyÊvšichniÊjsmeÊhoÊ
museliÊ zachraňovat.Ê TenhleÊ drakÊ bylÊ hodnýÊ aÊ mělÊ
kouzelnýÊ ocásek:Ê jednouÊ plnýÊ barev,Ê podruhéÊ
pohádkovýchÊ postaviček,Ê jindyÊ jsmeÊ siÊ naÊ němÊ
procvičovaliÊ protiklady.Ê PřineslÊ námÊ proÊ radostÊ
barevnéÊ listíÊ aÊ spoustuÊ kaštanů,Ê zeÊ kterýchÊ jsmeÊ
vyráběliÊpanáčkyÊaÊzvířátka.ÊMůžemeÊvámÊdátÊreceptÊ

naÊštrůdl:ÊvyválejteÊžíněnku,ÊnaskládejteÊomytéÊděti,Ê
pocukrujte,Ê přiklopteÊ těstemÊ aÊ znovuÊ pořádněÊ
uválejte.Ê PéctÊ přiÊ středníÊ teplotě.Ê Mňam! KroměÊ
jablekÊ jsmeÊ sklízeliÊ řepu.Ê VyrostlaÊ převeliká,Ê všichniÊ
museliÊ zabrat,Ê abyÊ jiÊ vytáhli.Ê PoznávaliÊ jsmeÊ iÊ dalšíÊ
druhyÊovoceÊaÊ zeleniny.ÊNaÊkonciÊ říjnaÊ jsmeÊoslaviliÊ
stoÊ čtvrtéÊnarozeninyÊ našíÊ republiky.Ê LetosÊ sÊ velkouÊ
vděčností,ÊžeÊnámÊjiÊnikdoÊnebereÊaÊneničí. 

EDUKAČNÍÊPROGRAMÊDobrodružnáÊcestaÊježkaÊ
JožkyÊkÊzimnímuÊspánku 

SeÊzačátkemÊpodzimuÊjsmeÊsiÊpozvaliÊv úterýÊ11.Ê10.Ê
2022Ê doÊ školyÊ paníÊ SodomkovouÊ z RegionálníhoÊ
muzeaÊ Chrudim,Ê abyÊ v 1.,Ê 2.,Ê aÊ 3.Ê tříděÊ zpestřilaÊ
výukuÊ aÊ přicházejícíÊ podzim.Ê PřipravilaÊ proÊ násÊ
edukačníÊ programÊ DobrodružnáÊ cestaÊ ježkaÊ JožkyÊ
k zimnímuÊ spánku.Ê SpolečněÊ jsmeÊ přemýšleli,Ê čímÊ
všímÊ seÊ ježekÊ živíÊ aÊ čímÊ siÊ nacpeÊ bříško,Ê abyÊ přežilÊ
zimu.ÊNejsouÊtoÊjablka,Ê jakÊjsmeÊsiÊmysleli,ÊaleÊ jsouÊ
toÊ např.Ê červíci,Ê brouci,Ê hmyzÊ aÊ granule.Ê JeÊ totižÊ
hmyzožravec.ÊV dalšíÊčástiÊprogramuÊseÊježekÊsetkalÊ
s dalšímiÊ zvířátkyÊ z lesa,Ê pole,Ê loukyÊ aÊ rybníka.Ê TaÊ
jsmeÊtakéÊsprávněÊnakrmiliÊtím,ÊčímÊseÊživí,ÊaÊurčili,Ê
kteráÊ z nichÊ seÊ takéÊ ukládajíÊ k zimnímuÊ spánku.Ê 
AÊnezbývalo,ÊnežÊ ježkaÊhoupánímÊaÊzpívánímÊuspat.Ê
V příroděÊ muÊ můžemeÊ postavitÊ k přezimováníÊ
ježkovník.Ê NeboÊ muÊ nechatÊ naÊ zahraděÊ přírodníÊ
útočiště,Ê jakoÊ třebaÊ kompost,Ê hromaduÊ listíÊ 
aÊvětvičky.Ê 

ZÊ Ê  
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ProjektÊpokračovalÊv pondělíÊ3.Ê10.,ÊkdyÊsiÊžáciÊměliÊ
přinéstÊ naÊ ochutnávkuÊ houbovéÊ občerstveníÊ domácíÊ
výroby.ÊSeznámiliÊseÊzpůsobyÊkonzervaceÊhub,ÊprvníÊ
pomocíÊ přiÊ otravěÊ aÊ dalšímiÊ zajímavostmiÊ 
oÊ houbaření.Ê V hodiněÊ angličtinyÊ potomÊ využiliÊ
houbovéÊ domečkyÊ ŠmoulůÊ aÊ procvičovaliÊ přítomnýÊ
časÊ průběhový.Ê CelýÊ projektÊ bylÊ zakončenÊ hodinouÊ
výtvarnéÊvýchovy,ÊkdyÊžáciÊkresliliÊ„kouzelnéÊhouby“Ê
pastelem.ÊPoÊcelouÊdobuÊprobíhalaÊfotodokumentace,Ê
kterouÊsiÊmůžeteÊprohlédnout.Ê 

Mgr.ÊPetrÊNovák 

Ê 
AutorskéÊčtení 

DneÊ 29.Ê 9.Ê 2022Ê seÊ 6.Ê aÊ 7.Ê třídaÊ zúčastnilaÊ
autorskéhoÊ čteníÊ s paníÊ spisovatelkouÊ IvonouÊ
Březinovou,ÊkteráÊpíšeÊknihyÊproÊdětiÊaÊmládežÊvšechÊ
věkovýchÊkategoriíÊaÊnejrůznějšíchÊžánrů.Ê 

PaníÊspisovatelkaÊpředstavilaÊšesťákůmÊaÊsedmákůmÊ
několikÊ svýchÊ knih.Ê NašeÊ žákyÊ nejvíceÊ zaujaloÊ
povídáníÊ oÊ knize Go!Ê KnihaÊ pojednáváÊ oÊ řaděÊ
dobrodružnýchÊpříběhůÊoÊpřežitíÊv krizovýchÊsituacíchÊ
– ŠestÊ dětíÊ veÊ věkuÊ 10–16Ê letÊ seÊ ocitáÊ vÊ ohroženíÊ
života.Ê VšichniÊ musíÊ spojitÊ síly,Ê znalosti,Ê zkušenostiÊ 
aÊprojevitÊvůliÊpřežít,ÊabyÊseÊdostaliÊdoÊbezpečí. JakÊ
celáÊakceÊprobíhalaÊseÊmůžeteÊpodívatÊv přiloženýchÊ
fotografiích. 

DěkujemeÊ paníÊ SodomkovéÊ zaÊ zajímavýÊ program,Ê
krásnýÊ zážitekÊ proÊ dětiÊ aÊ budemeÊ seÊ těšitÊ naÊ dalšíÊ
spolupráci.Ê NaÊ programÊ jsmeÊ potomÊ navázaliÊ
individuálněÊv jednotlivýchÊtřídáchÊdalšímiÊaktivitamiÊ
veÊvyučování. 

 
Stonožka 

VeÊ čtvrtekÊ 20.Ê 10.Ê 2022ÊměliÊ žáciÊ 4.Ê třídyÊ programÊ
všeobecnéÊ primárníÊ prevenceÊ s názvemÊ Stonožka.Ê
S lektorkamiÊ žáciÊ stráviliÊ 3Ê hodiny,Ê kteréÊ bylyÊ
vyplněnyÊspoustouÊher,ÊpohybovýchÊaktivitÊaÊsoutěží,Ê
jejichžÊ cílemÊ byloÊ posíleníÊ zdravýchÊ vrstevnickýchÊ
vztahůÊaÊpředcházeníÊvznikuÊšikanyÊaÊagrese.ÊŽáciÊsiÊ
dopoledneÊužiliÊaÊprogramÊseÊjimÊmocÊlíbil.Ê 

ProjektÊhoubyÊ–Ê6.Êtřída 

ŠestáÊ třídaÊpropojilaÊněkolikÊvyučovacíchÊhodinÊaÊzaÊ
pomociÊ projektovéhoÊ učeníÊ seÊ žáciÊ seznámiliÊ
s nejznámějšímiÊ druhyÊ hub.Ê V pátekÊ 30.Ê 9.Ê seÊ
v rámciÊhodinÊpřírodopisuÊvěnovaliÊpopisuÊstavbyÊtělaÊ
hubÊ naÊ interaktivníÊ tabuli,Ê jejichÊ charakteristice,Ê
rozmnožování.Ê PotéÊ seÊ všichniÊ společněÊ s paníÊ
učitelkouÊvydaliÊnaÊvýstavuÊhubÊdoÊSlatiňan,ÊkdeÊseÊ
setkaliÊ s mykologemÊ panemÊ Kuberou,Ê kterýÊ jimÊ
prozradilÊ zajímavostiÊ oÊ pěstováníÊ hlívyÊ aÊ žampionůÊ
v domácímÊprostředí.ÊZároveňÊzdeÊvyzkoušeliÊaplikaciÊ
GoogleÊ Lens,Ê kteráÊ jimÊ pomohlaÊ určitÊ vybranouÊ
houbu.Ê Z Ê Ê Ê  
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VelmiÊ dobřeÊ seÊ námÊ jižÊ daříÊ hraÊ naÊ flétničky,Ê jižÊ
všichniÊ ovládajíÊ několikÊ jednoduchýchÊ písničekÊ 
aÊvšichniÊseÊnaÊpískáníÊjižÊvždyckyÊtěší.Ê 

PodařiloÊ seÊ námÊ jižÊ nasbíratÊ dostatečnéÊ množstvíÊ
kaštánkůÊ aÊ žaludůÊ proÊ místníÊ mysliveckéÊ sdružení,Ê
takžeÊdoufáme,ÊžeÊzvířátkaÊv okolíÊTrhovéÊKameniceÊ
nebudouÊmítÊv ziměÊhlad. 

PodzimÊ jeÊ tuÊ v celéÊ svéÊ kráse.Ê BarvyÊ podzimuÊ takÊ
trochuÊpřenášímeÊnaÊpapír,ÊvyrábímeÊpapírovéÊježky,Ê
jakÊ z barevnýchÊ papírů,Ê takÊ iÊ z lepenky,Ê cvičímeÊ seÊ
v šikovnosti,Ê stříhání,Ê skládáníÊ aÊ výsledkyÊ opravduÊ
stojíÊ zaÊ to.Ê TematikaÊ lesaÊ jeÊ zachycenaÊ iÊ v dalšíchÊ
motivech,ÊkošíkáchÊplnýchÊhubÊapod. 

LetošníÊtémaÊ,,ŽijemeÊzdravě“ÊnaplňujemeÊcvičením,Ê
jakÊv družiněÊ,ÊtakÊiÊnaÊhřišti.ÊPokračujemeÊveÊcvičeníÊ
jógy,Ê posilujícímÊ cvičenímÊ naÊ zemi,Ê cvičenímÊ
obratnosti.Ê PokudÊ seÊ námÊ poštěstíÊ aÊ dostanemeÊ
nějakáÊ jablíčka,Ê sušímeÊ křížaly.Ê TyÊ zvládámeÊ vcelkuÊ
rychleÊzkonzumovat,ÊtakžeÊstáleÊnejsou… 

ZačátkemÊ listopaduÊ navštěvujemeÊ hrobyÊ našichÊ
drahýchÊ zesnulých.ÊVzpomínáteÊsiÊnaÊdobu,ÊkdyÊžili.ÊÊ
UvědomujemeÊ siÊ našeÊ spojeníÊ s těmi,Ê kteříÊ násÊ
předešliÊnaÊnašíÊcestě.ÊMámeÊodÊnichÊživot,Êvýchovu.Ê
ZdědiliÊ jsmeÊpoÊnichÊpodobu,Êvlastnosti,ÊmožnáÊtakéÊ
chalupu,Ê kterouÊ postaviliÊ neboÊ udržovali.ÊÊ
NavazujemeÊ naÊ to,Ê coÊ vykonali,Ê vybojovali,Ê možnáÊ 
iÊ něcoÊ odčiňujeme.Ê VybavujemeÊ siÊ tvářeÊ těch,Ê kteříÊ
násÊ opustili.Ê SmrtÊ paradoxněÊ uchováváÊ to,Ê coÊ životÊ
udržetÊnemůže.ÊObnovujemeÊsvazkyÊsÊnimi.ÊJakÊnašiÊ
drazíÊžili,ÊcoÊměliÊrádi,ÊčehoÊseÊobávaliÊaÊvÊcoÊdoufaliÊ
aÊcoÊodmítali.ÊČastoÊtoÊvidímeÊjasnějiÊažÊzpětně,ÊkdyžÊ
seÊ ohlížímeÊ zaÊ jejichÊ životem,Ê zaÊ jejichÊ světem.Ê
HřbitovyÊ jsouÊ vlastněÊ jakýmsiÊ místemÊ setkání,Ê 
vÊnichžÊživíÊpotkávajíÊmrtvéÊaÊupevňujíÊspolečenství,Ê
kteréÊ smrtÊ nemohlaÊ přerušit.Ê KdyžÊ vzpomínámeÊ naÊ
našeÊ zemřelé,Ê jakoÊ bychomÊ s nimiÊ začaliÊ
komunikovat.ÊPředstavujemeÊsiÊ to,Êz čehoÊbylÊutkánÊ
jejichÊ život,Ê zÊ jakýchÊ radostíÊ iÊ bolestí,Ê porážekÊ 
iÊ nadějí.Ê JednouÊ jeÊ iÊmyÊ budemeÊ následovat,Ê ažÊ seÊ
přestěhujemeÊ z místaÊ živýchÊ naÊ místoÊ zemřelých.Ê
MámeÊnaději,ÊžeÊseÊsÊnimiÊznovuÊsetkáme.ÊOniÊnámÊ
k tomuÊdržíÊpalce.Ê 

PavelÊČtvrtečka 

F Ê  

O Ê Ê  
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VÊ prostoruÊ kapleÊ byloÊ možnéÊ siÊ prohlédnoutÊ 
iÊ překrásnáÊ dílaÊ našehoÊ sborovéhoÊ kolegyÊ -Ê řezbářeÊ
VladimíraÊ Doubala,Ê kterýÊ bohuželÊ kvůliÊ onemocněníÊ
jižÊnetvoří.ÊToutoÊcestouÊmuÊmocÊděkujemeÊzaÊjejichÊ
zapůjčení. 

TakÊ jakoÊ každýÊ rokÊ iÊ letosÊ měloÊ SvatováclavskéÊ
JeřabinobraníÊ svéÊ téma,Ê tímÊ letošnímÊ bylaÊ NADĚJE.Ê
PovyprávělaÊ námÊ oÊ niÊ evangelickáÊ farářkaÊ RutÊ
Kučerová.ÊJejíÊslovaÊsiÊmůžeteÊpřečístÊníže. 

ProtožeÊsymbolemÊnadějeÊjsouÊstromy,ÊzasadiliÊjsmeÊ
hnedÊ vedleÊ kapličkyÊ lípuÊ jakoÊ symbolÊ ochrany,Ê
pomociÊaÊlásky. 

SvátečníÊ odpoledneÊ završiloÊ čteníÊ knihyÊ Muž,Ê kterýÊ
sázelÊstromy.ÊMotivÊstromuÊseÊobjevilÊiÊnaÊcedulkáchÊ

SedmýÊročníkÊJeřabinobraníÊseÊiÊpřesÊnepřízeňÊpočasíÊ
nakonecÊkonal.ÊMileÊnásÊpřekvapilaÊiÊhojnáÊúčast.ÊTi,Ê
kteříÊpřišli,ÊsiÊužiliÊsiceÊtrochuÊchudšíÊprogramÊoprotiÊ
původnímÊplánům,ÊaleÊnáladaÊaÊcelkováÊenergieÊbylaÊ
opětÊvÊduchuÊpospolitosti,ÊradostiÊaÊvděčnosti. 

JakoÊ tradičněÊnechyběloÊobčerstveníÊ vÊpodoběÊkýty,Ê
vuřtůÊ iÊ domácíchÊ dobrotÊ odÊ členekÊ sboruÊ Jeřabin.Ê
PitnýÊ režimÊbylÊdoplňovánÊburčákem,ÊkterýÊbylÊpryčÊ
dřív,Ê nežÊ seÊ stačilaÊ zasaditÊ lípa.Ê PříchozíÊ siÊ mohliÊ
zakoupitÊ zavařenéÊ jeřabiny,Ê keramikuÊ čiÊ suchouÊ
vazbu.ÊAniÊdětiÊnebylyÊochuzenyÊoÊzábavuÊ–ÊmohlyÊsiÊ
vyrobitÊ vlastníÊ podzimníÊ ozdobyÊ z jeřabinÊ aÊ dalšíchÊ
darůÊpřírody. 

KoncertÊ JeřabinÊ seÊ tentokrátÊ uskutečnilÊ v kapličceÊ
(venkovníÊ podiumÊ včetněÊ ozvučeníÊ seÊ museloÊ
kompletněÊ ukliditÊ kvůliÊ velkémuÊ větru).Ê NaÊ housleÊ
násÊdoprovodilaÊTerezaÊPaulusová,ÊnaÊpříčnouÊflétnuÊ
zahrálaÊ KateřinaÊ StaráÊ aÊ naÊ cajonÊ (čtiÊ kachon)Ê
udávalaÊtempoÊMichaelaÊStará.Ê 
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sÊbiblickýmÊcitátem,ÊkterýÊsiÊodneslÊkaždýÊnávštěvníkÊ
akce.ÊStáloÊnaÊnich: 

„VždyťÊproÊstromÊjeÊnaděje.ÊJestližeÊbudeÊvyťat,ÊzaseÊ
obrazí,ÊjehoÊratolestÊnepřestaneÊrůst.“ÊJobÊ14:7 

VelkéÊ poděkováníÊ patříÊ iÊ všem,Ê kteříÊ pomáhaliÊ 
sÊ přípravouÊ odpoledne,Ê sÊ výzdobou,Ê dopravou,Ê 
sÊobsluhouÊstánkůÊiÊúklidem.Ê 

pěveckýÊsborÊJeřabiny 

DruhýÊ obrazÊ jeÊ
Naděje.Ê PřistupujiÊ 
kÊ oknu.Ê RozhrnujiÊ
závěsÊ aÊ oknoÊ
otevírám.Ê VidímÊ
stromy,Ê trávu,Ê domy,Ê
lidi.Ê SlunečníÊ paprskyÊ
probouzíÊ květinyÊ 
aÊ ptáky.Ê DětiÊ běhajíÊ 
aÊ hrajíÊ si.Ê VnímámÊ
vůni.Ê NaslouchámÊ
zvukům.Ê AleÊ vidímÊ
takéÊ hodněÊ bolestiÊ 
aÊ nemocí,Ê válku,Ê hádky.Ê Rozchody.Ê StojímÊ uÊ oknaÊ 
aÊdívámÊse.ÊNemůžuÊzavřítÊočiÊaÊdívatÊ seÊ jenomÊnaÊ
krásuÊsvěta,ÊnaÊvýseče.ÊDítěÊtoÊumí.ÊZavřeÊočiÊaÊto,Ê
coÊ nechceÊ vidět,Ê neexistuje.Ê AleÊ jáÊ nejsemÊ dítě.Ê
NemohuÊ zavíratÊ oči.Ê VidímÊ životÊ seÊ všímÊ všudy.Ê 
SÊ nádherouÊ iÊ smutkem.Ê JiříÊWolkerÊ vÊ básniÊ DnešekÊ
píše: 

DnešekÊjistěÊnesmírnýÊjeÊzázrak 

dotklÊseÊvámÊméhoÊsrdceÊznenadání. 

JakÊvelikáÊbolest,ÊjakÊvelikáÊláska, 

aÊhnedÊnastaloÊslavnéÊzmrtvýchvstání. 

ObrazÊ naděje.Ê ObrazÊ světla.Ê ObrazÊ budoucnosti.Ê CoÊ
oslabujeÊ důvěru?Ê CoÊ způsobiloÊ
beznadějÊ ...temnotu...bezživotí...zalomenýÊ život?ÊCoÊ
toÊzpůsobilo?ÊSTRACH...ÊMíváteÊněkdyÊstrach?ÊZÊčehoÊ
nejvíc?ÊAsiÊkaždýÊzÊněčehoÊjiného.ÊOÊsvéÊblízké.ÊOÊto,Ê
abyÊ měÊ měliÊ druzíÊ lidéÊ rádi.Ê AbychomÊ
obstáliÊ ...doma...vÊ práci.Ê Samozřejmě,Ê žeÊmůžeÊ býtÊ 
iÊ dobrýÊ strach,Ê kterýÊ násÊ chrání,Ê aleÊ vÊ našíÊ doběÊ jeÊ
strachÊ uměleÊ pěstovaný,Ê protožeÊ sÊ ustrašenýmÊ
člověkemÊseÊdáÊdobřeÊmanipulovat...ÊRabínÊKushnerÊ
říká: 

ZeÊ všehoÊ nejvícÊ seÊ bojím,Ê žeÊ kvůliÊ strachováníÊ seÊ
nebuduÊschopenÊradovatÊzeÊživota,ÊjakÊbychÊměl. 

PísničkářÊ NohavicaÊ zpíváÊ vÊ písničceÊ Strach,Ê žeÊ
nakonecÊmáÊiÊstrachÊzeÊstrachu.ÊJakÊseÊvyrovnámÊseÊ
strachem?Ê SpisovatelÊ MarkÊ TwainÊ říká,Ê žeÊ odvahaÊ
neníÊ nemítÊ strach,Ê aleÊ strachÊ zvládnout.Ê JakÊ naÊ to?Ê
RabínÊ KuschnerÊ říká,Ê žeÊ byÊ DesateroÊ doplnilÊ 
oÊ jedenáctéÊ přikázání:Ê nebojÊ se!Ê VÊ BibliÊ téměřÊ naÊ
každéÊstránceÊjeÊnapsáno:ÊnebojÊse!ÊBůhÊvíÊnejlíp,ÊžeÊ
existujeÊmnohoÊ věcí,Ê kterýchÊ seÊ bojíme,Ê aleÊ nechceÊ
abyÊ násÊ strachÊ ovládal.Ê VystrašeníÊ lidéÊ nejsouÊ
šťastni,ÊnejsouÊschopniÊvelkorysosti,ÊjsouÊnedůvěřiví.Ê
StrachÊ námÊ bráníÊ býtÊ odvážnými,Ê svobodnými,Ê
šťastnými.Ê VšimliÊ jsteÊ si,Ê žeÊ námÊ největšíÊ strachÊ
naháníÊ věci,Ê kteréÊ seÊ týkajíÊ budoucnosti,Ê oÊ nížÊ
vlastněÊnevímeÊvůbecÊnic?ÊMůžemeÊseÊstrachuÊúplněÊ
zbavit,ÊpopřítÊho?ÊČlověk,ÊkterýÊříká,ÊžeÊnemáÊnikdyÊ
strach,Ê jeÊ buďÊ vyšinutýÊ neboÊ lže.Ê StrachuÊ seÊ
nemůžemeÊúplněÊzbavit,ÊaleÊmůžemeÊseÊnaučitÊsÊnímÊ
zacházet,ÊabyÊnámÊnebralÊsíluÊaÊradostÊzeÊživota.ÊAbyÊ
námÊnebralÊnaději... 

CoÊ živíÊ naději?Ê Důvěra.Ê Důvěra,Ê žeÊ životÊ jeÊ dobrý.Ê 
AÊžeÊmáÊ smyslÊ jejÊ žít.ÊŽeÊ tadyÊnaÊ světěÊmámÊsvouÊ
úlohu.Ê AÊ žeÊ všechno,Ê coÊ prožívám,Ê jeÊ otázkouÊ poÊ
dobru.Ê AÊ jáÊ naÊ tutoÊ otázkuÊ mámÊ svýmÊ životemÊ
odpovídatÊ aÊ nenechatÊ seÊ vystrašit.Ê AÊ žeÊ můjÊ úkolÊ

Naděje 

MilíÊpřátelé, 

nabídnuÊ vámÊ dvaÊ obrazy.Ê JedenÊ bychomÊ mohliÊ
nazvatÊNadějeÊaÊdruhýÊBeznaděj.Ê JáÊ seÊpokusímÊdoÊ
těchÊ obrazůÊ vstoupitÊ aÊ budete-liÊ chtít,Ê můžeteÊ seÊ
mnou. 

NejprveÊ Beznaděj.Ê PřistupujiÊ kÊ oknu,Ê zavírámÊ jejÊ 
aÊzatahujiÊzávěs.ÊZůstávámÊuÊoknaÊstát.ÊNevidímÊaniÊ
naÊ krok,Ê předeÊ mnouÊ jeÊ tma,Ê nicÊ neslyším,Ê aniÊ
necítím.Ê StojímÊ tiše,Ê nemohuÊ seÊ aniÊ pohnout.Ê ŽivotÊ
bezÊživota.ÊBezÊbudoucnosti,ÊbezeÊsvětla.ÊJakoÊstrom,Ê
zÊkteréhoÊzůstaneÊztrouchnivělýÊpařez.ÊJakoÊúdolíÊpoÊ
bitvě,ÊplnéÊvybělenýchÊkostí.ÊBeznaděj.ÊBezživotí.ÊJáÊ
tenÊ obrazÊ znám.Ê BylaÊ jsemÊ vÊ němÊ párkrát.Ê ObrazÊ
temnoty. 
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TapouchůvÊtrojbojÊ2022 

JelikožÊ tradiceÊseÊmusíÊdodržovatÊaÊnašiÊ vodáciÊ rádiÊ
navzájemÊměříÊsvéÊsíly,ÊuspořádaliÊjsmeÊiÊletosÊvelmiÊ
náročný,Ê záludnýÊ aÊ rozmanitýÊ závodÊ s názvemÊ
TapouchůvÊ trojboj.Ê NaÊ jižÊ 13.Ê ročníkÊ sestaviliÊ našiÊ
TapoušiÊ velmiÊ pečlivěÊ svéÊ týmyÊ aÊ všichniÊ jsmeÊ seÊ
společněÊ sešliÊ v sobotuÊ 1.Ê říjnaÊ naÊ rybníkuÊ Chobot,Ê
kdeÊseÊkonaloÊzahájení,ÊúvodníÊdisciplínaÊaÊodkudÊseÊ
všichniÊ účastníciÊ vydávaliÊ naÊ traťÊ přibližněÊ 
15Ê kilometrůÊ dlouhou.Ê OÊ putovníÊ lampuÊ zaÊ prvníÊ
místoÊ aÊ dalšíÊ putovníÊ cenyÊ seÊ tentokrátÊ rozhodloÊ
bojovatÊosmÊtýmů,Êkonkrétně:ÊJednaÊrodina,ÊBobříci,Ê
StřelenéÊ šípy,Ê Mikešovi,Ê Ještěrky,Ê Kufříci,Ê KřemílciÊ 
aÊMuchomůrky.Ê
VšichniÊ
závodníciÊ měliÊ
stejnýÊ úkol,Ê
kterýmÊbyloÊpoÊ
splněníÊ prvníÊ
disciplíny,Ê tedyÊ
slalomuÊ naÊ
lodi,Ê projetíÊ
vytyčenéÊ trasyÊ
naÊkole.ÊCestouÊ
získávaliÊ
razítka,Ê plniliÊ
disciplínyÊ aÊ hledaliÊ slova,Ê zeÊ kterýchÊ v cíliÊ skládaliÊ
větu,ÊježÊmělaÊrovněžÊvlivÊnaÊjejichÊcelkovýÊvýsledek.Ê
DisciplínyÊ siÊ proÊ závodníkyÊ připraviliÊ našiÊ skvělíÊ
komisaři,Ê kteříÊ sváÊ stanovištěÊ rovněžÊ hodnotiliÊ 
aÊ dohlíželiÊ naÊ fairÊ play.Ê ZávodníkyÊ čekalÊ napříkladÊ
náročnýÊ běhÊ doÊ vrchu,Ê uzlování,Ê rybaření,Ê hasičskéÊ

dovednosti,Ê
poznávačky,Ê
stanovištěÊ naÊ
paměť,Ê vědomostiÊ
neboÊ zručnost.Ê PřiÊ
zdoláváníÊ náročnéÊ
trasyÊ těžkýmÊ
terénemÊ muselÊ
každýÊ týmÊ navícÊ
ještěÊ vymysletÊ
básničkuÊ

s využitímÊ zadanýchÊ slov.Ê TuÊ výherníÊ letosÊ složiloÊ
družstvoÊs názvemÊMuchomůrky,ÊkteréÊsiÊnavícÊještěÊ
odnesloÊcenuÊ„Plaváček“ÊzaÊcvaknutíÊnaÊrohozenskémÊ
rybníku.Ê V cíliÊ naÊ vodáckéÊ klubovněÊ v TrhovéÊ
KameniciÊ byloÊ proÊ všechnyÊ připravenoÊ zaslouženéÊ
občerstveníÊ aÊ vyhlášenyÊ výsledky.Ê PrvníÊ místoÊ seÊ
letosÊ podařiloÊ vybojovatÊ týmuÊ Bobříci.Ê DruzíÊ skončilÊ
týmÊ JednaÊ rodinaÊ aÊ třetíÊ místoÊ získaliÊ Křemílci.Ê
VšechnaÊdružstvaÊpředvedlaÊskvěléÊvýkony,ÊzaÊkteréÊ
jimÊ ještěÊ jednouÊ mocÊ gratulujemeÊ aÊ děkujemeÊ zaÊ
účast.Ê RovněžÊ pakÊ mocÊ děkujemeÊ všemÊ skvělýmÊ
komisařům,Ê organizátorůmÊ aÊ sponzorům.Ê SnadÊ seÊ
námÊ tatoÊ skvěláÊ akceÊ podaříÊ zorganizovatÊ znovuÊ zaÊ
rok! 

ÊZaÊvodáckýÊoddílÊTapouchÊBarboraÊPolánská 

tadyÊnaÊzemiÊjeÊnezastupitelný.ÊTo,ÊcoÊmámÊvykonatÊ
já,Ê nikdoÊ zaÊ měÊ nevykoná.Ê KdyžÊ prožijiÊ životÊ 
uÊ zavřenéhoÊ okna,Ê nicÊ měÊ nebudeÊ inspirovat,Ê
proměňovat,Ê naplňovat.Ê NicÊ nebudeÊ dávatÊ smysl.Ê
NadějeÊ jeÊdůvěra,Ê žeÊ životÊ jeÊdobrýÊaÊmáÊ smyslÊ jejÊ
dobřeÊ žít.Ê Navzdory.Ê Navzdory,Ê protožeÊ někdyÊ jeÊ
životÊvelmiÊtěžkýÊaÊnemohuÊsiÊzÊnějÊvybratÊjenÊněco.Ê
JenÊto,ÊcoÊseÊmiÊlíbíÊaÊhodí.ÊNadějeÊpřicházíÊodÊBoha.Ê
ZÊ druhéÊ strany.Ê OdÊ Boha,Ê kterýÊ násÊ vidíÊ veÊ zlatémÊ
rámuÊaÊkterýÊnámÊříkámÊnaÊkaždémÊkroku:ÊchciÊabysÊ
byl.Ê ZkusmeÊ seÊ takÊ podívatÊ naÊ sebeÊ navzájem,Ê naÊ
druhéhoÊčlověka.ÊVidětÊhoÊveÊzlatémÊrámuÊaÊdopřátÊ
mu,ÊabyÊ "byl",Ê takový,Ê jakýÊ je.ÊBůhÊseÊchceÊsÊnámiÊ
potkávat.ÊMáÊvÊnásÊdůvěru...Ê JeÊ toÊsÊpodivem,ÊkdyžÊ
vidí,Ê coÊ tadyÊ naÊ zemiÊ provádíme.ÊMáÊ vÊ násÊ důvěru,Ê
fandíÊ nám.Ê AÊ myÊ tuÊ důvěruÊ mámeÊ takéÊ dávatÊ –Ê
druhýmÊ lidem,Ê světu,Ê životu.Ê ToÊ jeÊNADĚJE.ÊNadějeÊ
přicházíÊ odÊ Boha.Ê BásníkÊ SkácelÊ jiÊ vidíÊ jakoÊ andělaÊ 
sÊkřídlyÊzÊdřevaÊbukového,Êpevného...ÊnebojÊse,ÊživotÊ
jeÊdobrý,ÊmějÊodvahu,ÊnenechÊseÊvyděsit.ÊSrdceÊmáÊ
jehoÊ andělÊ zÊ dřevaÊ lipového,Ê měkkého...Ê nikdyÊ
neztraťÊsoucit.ÊJáÊznámÊjedenÊkrásnýÊpříběhÊoÊnaději,Ê
jmenujeÊseÊMuž,Ê kterýÊsázelÊ stromy.Ê JeÊ toÊskutečnýÊ
příběhÊ muže,Ê ElzáerdaÊ Bouffiera.Ê TenÊ mužÊ farmařilÊ 
vÊnížině,ÊaleÊzemřelaÊmuÊženaÊaÊ jedinýÊsyn.ÊNediviliÊ
bychomÊse,ÊkdybyÊživotÊproÊnějÊpřestalÊmítÊsmysl.ÊOnÊ
nezahořkl,Ê nezatrpkl.Ê NezabalilÊ to.Ê OdešelÊ doÊ Alp,Ê
blízkoÊProvans,ÊdoÊústraní.ÊBydlelÊsámÊvÊkamennémÊ
domě,ÊaÊstalÊseÊpastýřem.ÊCeléÊdnyÊchodilÊpoÊhoráchÊ
aÊselÊžaludy.ÊKaždýÊdenÊodÊránaÊdoÊvečera.ÊZaselÊjichÊ
mnohoÊ tisícÊ aÊ mnohoÊ tisícÊ jichÊ vzešloÊ aÊ vyrostloÊ 
vÊnádhernéÊ lesyÊaÊ změniloÊ celouÊkrajinu,Ê kteráÊbylaÊ
zprvuÊzpustošená,ÊbezÊstromůÊaÊvody,ÊrozhádaníÊlidé,Ê
bezÊ života.Ê JakoÊúdolíÊmrtvýchÊkostí.Ê JakoÊpoÊbitvě.Ê
JakoÊmrtváÊzemě,ÊmrtvýÊstrom,ÊztrouchnivělýÊpařez. 

Citace: 

"PůvodněÊ byloÊ vÊ téhleÊ osaděÊ desetÊ neboÊ dvanáctÊ
domůÊaÊmělaÊpárÊobyvatel.ÊByliÊzdivočelí,ÊnenáviděliÊ
seÊaÊžiliÊzÊlovuÊdoÊpasti.ÊFyzickyÊiÊduševněÊbyliÊtéměřÊ
jakoÊ pravěcíÊ lidé.Ê KopřivyÊ pustošilyÊ kolemÊ nichÊ
prázdnéÊ domy.Ê JejichÊ stavÊ bylÊ beznadějný.Ê
Nezbývalo,ÊnežÊčekatÊnaÊsmrt.ÊBylaÊ toÊ tedyÊsituace,Ê
kteráÊ jenÊ stěžíÊ vytváříÊ podmínkyÊ proÊ počestnost.Ê 
...aÊ pakÊ poÊ mnohaletémÊ denodennímÊ tichémÊ 
aÊpokojnémÊpůsobeníÊpanaÊBouffier... 

"VšechnoÊ seÊ tuÊ změnilo,Ê dokonceÊ iÊ vzduchÊ bylÊ jiný.Ê
MístoÊprudkýchÊvětrů,ÊvysušujícíchÊaÊnemilosrdných,Ê
foukalÊ lehkýÊ větřík,Ê plnýÊ vůní.Ê ZÊ kopcůÊ byloÊ slyšetÊ
šumění,Ê podobajícíÊ seÊ zvukuÊ tekoucíÊ vody.Ê ByloÊ toÊ
šuměníÊ větruÊ vÊ lesích.Ê AÊ poslézeÊ něcoÊ
podivuhodnějšího:ÊuslyšelÊ jsemÊoprvdovéÊšploucháníÊ
vody,Ê tekoucíÊ doÊ nádrže.Ê SpatřilÊ jsem,Ê žeÊ tadyÊ
postaviliÊ kašnuÊ aÊ žeÊ máÊ hodněÊ vody.Ê NejvícÊ měÊ
dojalo,ÊžeÊpoblížÊbylaÊvysazenaÊlípa.ÊBylaÊužÊvzrostláÊ
aÊbylÊtoÊnepopiratelnýÊsymbolÊznovuzrození." 

DětskýÊ smích,Ê koněÊ vÊ běhu,Ê šťastnéÊ ženyÊ –Ê obrazÊ
naděje.Ê ŽítÊ nadějíÊ vÊ přítomnosti,Ê jeÊ obrovÊ skouÊ
prevencíÊproÊbudoucnost.ÊNenechatÊseÊvyděsit... 

NeztratitÊdůvěru,ÊžeÊnámÊbylÊdánÊkÊživotuÊsvět,ÊkterýÊ
máÊsiceÊkÊdokonalostiÊdalekoÊaÊjeÊvÊněmÊčehoÊseÊbát,Ê
aleÊzároveňÊjeÊvÊněmÊmožnéÊžítÊdobrýÊživot.ÊSÊnadějí. 

V Ê ÊT  


