
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 21. 4. 2006 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v dubnu 
1.dubna je zvykem tropit si žerty z jiných – vyvádět je aprílem. Proč 

právě v tento den? Existuje několik vysvětlení. Jedno z nich se vztahuje ke 
starému Římu. Nejen Pohané, ale i staří Římané pořádali v den jarní 
rovnodennosti 21.3. bujaré slavnosti, které trvaly 10 dní a vyvrcholily právě 
1. apríla svátkem Fortuna virilis. V severských zemích byl tento den zasvěcen 
vtipálkům, jímž vládl bůžek Loki. V Anglii je dodnes 1. duben Dnem bláznů 
(Apríl Fools Day). 

1.4.1938 uvedla švýcarská firma Nestlé poprvé na trh rozpustnou kávu 
Nescafé. Po vstupu USA do války touto kávou zásobovala především americké 
vojáky.   

2.4.1792 se ve Spojených Státech Amerických stal dolar oficiální peněžní 
jednotkou a začal se úspěšně prosazovat na světových trzích. Více než 60% 
obchodních transakcí se dnes uskutečňuje v dolarech. 

7.4.1348 český král a římský císař Karel IV. podepsal zakládající listinu 
Univerzity Karlovy. V Praze vznikla první univerzita ve střední Evropě s fakultou artistickou, lékařskou, právnickou i 
teologickou. 

12.4.1961 vzhlížel celý svět k nebesům. ruský kosmonaut J. A. Gagarin se stal prvním člověkem, který vzlétl do 
kosmu. Kosmická loď Vostok 1 odstartovala z kosmodromu Bajkonur v tehdy sovětském Kazachstánu a dostala se na 
oběžnou dráhu ve výšce 181 – 372 km. Let proběhl podle plánu, vydařila se i nejobtížnější fáze – přistání. Gagarin v 
pořádku dopadl na pole nedaleko obce Smelovka. Na paměť Gagarinova letu byl 12.duben vyhlášen Mezinárodním dnem 
letectví a kosmonautiky. 

14.4.1990 byla slavnostně zahájena světová výstava v Paříži, kterou  zhlédlo rekordních 47 milionů návštěvníků. 
Výstava měla sloužit k větší hospodářské informovanosti a prezentaci Francie. 

15.4.1912 se potopil anglický parník Titanic, který se na své vůbec první cestě do Spojených států střetl s 
ledovcem. Jedna z nejtragičtějších námořních katastrof si vyžádala přes 1500 obětí. Největší zaoceánská loď pro osobní 
přepravu byla přitom považována za nepotopitelnou. 

20.4.1880 provedl v Londýně David Edward Hughes první úspěšný pokus o přenos signálů prostřednictvím 
elektromagnetických vln. 

21.4. 735 př. n. l. uvádí římský učenec Marcus Terentius Varo jako založení Říma. Zakladatelem Říma a jeho prvním 
králem byl bájný Romulus. Toto datum se stalo základem římského letopočtu a roky byly počítány od založení města (ad 
urbe Condita) 

22.4.1966 se americkému kardiochirurgovi de Bakeymu poprvé v dějinách lékařství podařilo voperovat pacientovi 
umělé srdce (zařízení,které posilovalo činnost levé srdeční komory. Pacient sice 100 hodin po operaci zemřel na plicní 
embolii, ale jiní dostali naději – bylo prokázáno, že umělé srdce může převzít funkci nemocného orgánu. 

24.4.1990 byl na oběžnou dráhu vynesen vesmírný Hubbleův teleskop. Největší observatoř ve vesmíru byla 
schopna vidět padesátkrát slabší nebeské objekty než největší pozemské teleskopy. Vzhledem k chybnému zakřivení 
zrcadla však byla kvalita snímku dlouhou dobu značně omezená. 

26.4.1986 došlo v ukrajinské atomové elektrárně u Černobylu k dosud největší katastrofě v dějinách mírového 
využívání atomové energie. Při havárii reaktoru bylo vyzářeno 40 krát více radioaktivity než při svržení atomové bomby na 
Hirošinu. Počet obětí po havárii lze obtížně zjistit, tisíce lidí z okolí elektrárny však v dalších letech zemřely na následky 
záření, katastrofa měla nepříznivý vliv na obyvatelstvo téměř celé Evropy. 
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Už se té zimě konečná blíží 
a teplé sluníčko víčka nám klíží 
 
Jaro tu bude v celé své kráse 
a kočka nad věcí směje se zase 

 
Slastně a tichoučce za pecí zapřede 
na slunko koťata ohřát si přivede 

 

mem 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Poplatek za odpad na rok 2006 je splatný 
do 30.4.2006!!! 

 

Svoz železného šrotu 

V pondělí 24. dubna 2006 proběhne v ranních 
hodinách svoz železného šrotu. Ten si připravte před 
své domy již v neděli večer nebo v pondělí v časných 
ranních hodinách. O uložení odpadu nás informujte 
předem na obecním úřadě (tel. 469 333 101).  
 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu 

V pátek 28. dubna 2006 bude odpoledne na 
náměstí přistaveno svozové auto na nebezpečný a 
velkoobjemový odpad. Do kategorie nebezpečného 
odpadu patří oleje, barvy, ředidla a obaly od těchto 
látek, zářivky, autobaterie, televizory, ledničky,... 

Tento druh odpadu se předává přímo do 
přistaveného auta. 

Stanoviště a časový harmonogram: 

16 hod – náměstí - parkoviště 

16.15 hod. – Zářeč - u prodejny 

16.30 hod. – Zuberský kopec, parkoviště nad 
sjezdovkou 

16.45 hod. – Rohozná - před bývalou hospodou 

 

Důrazné upozornění 
Sluníčko si dobře vede, 
sníh z chodníků rychle sjede, 
radu dobrou vám však dáme, 
hlavu vzhůru nedáváme,  
třeba cestou do knihovny 
musíte zvládnout slalom mezi hovny.  

 

Důrazně upozorňujeme 
majitele psů na zákaz volného pobíhání psů, na 
povinnost vodit psy na vodítku a dále na povinnost  
odstraňovat po svých psech výkaly.  

Od letošního roku naše obec spolupracuje 
s Městskou policií Hlinsko, která bude tyto přestupky 
řešit pokutou. 

 

Vlastníkům lesa 

Nabízíme brožuru „Rádce vlastníka lesa do 
výměry 50 ha“. Jedná se o základní právní předpisy z 
oboru lesnictví. Brožura je k vyzvednutí a nahlédnutí 
na obecním úřadě – zdarma. 

 

Výlet pro seniory 

Přichází jaro, příroda se probouzí a naši senioři 
jsou už teď zvědaví, jaký bude cíl jejich letošního 
výletu. Zámek Nové Hrady se nachází asi 30 km 
severozápadně od Trhové Kamenice nedaleko 
chráněného přírodního útvaru Toulovcovy maštale.  

Rokokový zámek Nové Hrady byl postaven ve 
stylu francouzských letních sídel. V roce 1997 zámek 
zakoupili manželé Kučerovi, kteří celý objekt opravují 
a modernizují. V přízemí zámku je stálá expozice 
nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového 

muzea v Praze. Po přibližně jednohodinové prohlídce 
zámku projdete rokokovou zahradou s fontánami do 
zámecké restaurace na oběd, a pak ještě můžete 
navštívit zámeckou cukrárnu s malou galerií.  

Doufáme, že jsme vás dobře naladili. Plánovaný 
termín výletu je 30. května 2006. Vše upřesníme v 
příštím občasníku.  Doprava autobusem je zdarma, 
ostatní si hradí každý zvlášť. Vstupné na zámek je 
pro děti a důchodce 30,-Kč ostatní 50,-Kč. Svoji 
účast oznamte na obecním úřadě do konce 
měsíce dubna. Hlásit se mohou i nesenioři. 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci dubnu 

oslaví svá kulatá životní výročí, hodně zdraví, radosti 
a životní pohody. 

60 let Stanislav Nikl, Trhová Kamenice 

 Vladimíra Tlapáková, Trhová Kamenice 

75 let Marie Teislerová, Kameničky 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří doprovodili na poslední 

cestě našeho syna Daniela Baloga. Děkujeme za 
všechny projevy účasti a květinové dary. 

rodina Balogova 
 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
21. března začalo podle kalendáře jaro. Příroda 

by se v tuto dobu měla začít probouzet. Každý se již 
těší, až nás zima definitivně opustí. Sníh roztaje, 
sněhuláci na zahradách a návsích budou plakat. Z 
odpočinuté země vykouknou první sněženky a 
bledulky. Sluníčko se na nás z krásně modré oblohy 
bude smát. Voláme jaro ! 

 
Jaro 

Chaloupky na Vysočině zapadlé sněhem, 
zima už končí a já jsem rád. 
Sníh pomalu roztává, 
já vidím trávu a cítím slunce, 
jak začíná hřát. 
 
Sněženky a bledule začínají kvést, 
kaluže vody – to sněhulák pláče. 
Jaro už voní a slunce hřeje, 
z hnízdečka kouká malinké ptáče. 
Jaro je konečně zde. 

Jaroslav Hron, 5.tř. 

 
Odchází zimní čas 

Jeden kvítek rozkvete, 
druhý kvítek vykvete. 
Jaro je tu zas, 
odchází zimní čas. 
 
Vyrostou tu petrklíče, 
fialky a sněženky. 
Rozzáří se maminčiny oči 
jako pomněnky. 

Z. Nevolová, E. Holubová, P. Pilař, 5.tř. 
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1. března se fotbalové družstvo druhého stupně 
naší školy zúčastnilo okrskového kola turnaje v 
halové kopané v Chrudimi. Ve své skupině 
vybojovali chlapci skvělé první místo a postoupili do 
okresního kola, které se odehrálo 7. 3. v Třemošnici. 
Zde se spolu střetla vítězná družstva jednotlivých 
skupin. Náš tým obsadil výsledné 5. místo z 
celkových 20 zúčastněných škol. Gratulujeme ! 

Naši školu reprezentovali : Slonský Petr, Marek 
Michal, Kořínek Luboš, Červinka Marek, Fedor Tomáš, 
Zázvorka Miroslav, Slanina Miroslav, Slonský Tomáš, 
Vomáčka Vojtěch, Drápalík Jiří, Rejholec Jan, Novotný 
Josef a Rejholec Luboš. 

3. března zhlédli žáci vystoupení artistů 
Berouskových, kteří  připravili velkolepé představení. 
Při pozorování jejich artistických kousků se nám všem 
mnohdy tajil dech. Výborná podívaná utkvěla v naší 
paměti. 

V sobotu 4. března jsme uspořádali ve spolupráci 
s Lyžařským klubem Trhová Kamenice lyžařské 
závody ve slalomu. Počasí bylo pro závody jako 
stvořené. Na místní sjezdovce se sešlo více než 30 
závodníků. Nejrychlejším lyžařem těchto závodů byl 
vyhlášen Luboš Rejholec. Výsledky jednotlivých 
kategorií si můžete přečíst v rubrice lyžařů nebo na 
webových stránkách naší školy www.skolatk.net 

 

 

6. března se konalo školní kolo recitační 
soutěže. Děti si připravily krásné básničky a texty, 
které nádherně přednesly. Za svůj výkon obdržely 
malé odměny v podobě diplomů a sladkostí. Veliká 
pochvala a blahopřání patří všem 28 účastníkům. 
Zejména chválíme naše prvňáčky, kteří prokázali 
značnou odvahu. 

Z jednotlivých tříd zvítězili : 
1. třída – Anička Marková 
2. třída – Marek Diviš 
3. třída – Bětuška Dubská 
4. třída – Hanička Kasalová 
5. třída – Denisa Zlatohlávková 
6. třída – Soňa Bačkovská 
7. třída – Veronika Bačkovská 
8. a 9. třída se recitační soutěže neúčastnila. 

Všem vítězům blahopřejeme! 

Vítězové postoupili do okresního kola, které se 
konalo 21. a 22. března v Chrudimi. Denisa 
Zlatohlávková získala čestné uznání. 

8. března. se uskutečnilo okresní 
kolo soutěže ve šplhu pro mladší 
žáky. Druhé místo obsadila Hanička 
Kasalová ze 4. třídy. Gratulujeme ! 

10.března. děvčata a chlapci z 
5. až 9. třídy jeli do Prahy. Zde 
navštívili muzikálové představení 
„Noc na Karlštejně“. Měli  možnost 
připomenout si osobnost Karla IV.  Prohloubili si 
vědomosti z oblasti literatury. Někteří navíc obdrželi 
podpisy známé herečky Kateřiny Brožové, která hrála 
jednu z hlavních rolí. 

20. března byla pro žáky osmého ročníku 
připravena beseda k volbě povolání. Pracovnice úřadu 
práce z Hlinska seznámila žáky s nabídkou a možností 
uplatnění na trhu práce. Doufáme, že jim tato beseda 
usnadní rozhodování,  kterou školu či učební obor si v 
příštím roce zvolí. 

Mgr. Lýdie Svobodová 

 
MATEŘINKA 

Ohlédnutí 

V měsíci březnu jsme s dětmi navštívili artistické 
představení rodiny Berousků v kulturním domě. Děti 

se zatajeným dechem 
sledovaly žonglérská 
i akrobatická čísla, ale 
největší úspěch měl 
samozřejmě 
proužkovaný klaun a 
jeho živé sochy.Už se 
těšíme, až přijedou 
příště.  

 

Ve školce se již konečně připravujeme na jaro. 
Sáňky ještě slouží, ale my se radujeme 
z prodlužujících se dní, ranního ptačího štěbetání, 
sílícího sluníčka – a někdo už doma na zahrádce našel 
první sněženky. Trvalo jim to letos, ale teď už je to 
jisté – jaro je přede dveřmi. Povídáme si o dlouhých 
cestách ptáčků z teplých krajin, zázraku rození 
mláďátek i klíčení semínek – celém tom „Rašení 
jara“, jak toto probouzení přírody zhudebnil a 
pojmenoval skladatel Christian Sinding. Krásnou 
hudbu nejen posloucháme, ale umíme si i sami 
zazpívat třeba tuhle: 

 
Březne, březne, už to víš, 
Zemi ze sna probudíš, 
Pošeptáš jí, aby vstala,  
Jarní šaty oblékala, 
Písničku z klokočí, 
Kdo se se mnou zatočí? 

 

Připravujeme na duben 
o Kabaretní vystoupení v MŠ  
o Velikonoční tvoření  
o Čarodějnice v MŠ  
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FARNÍ OKÉNKO 
Minulý měsíc  měla ve Slatiňanech přednášku 

sestra Františka Olexová OFM, misionářka v JAR. 
Kongregace Školských sester sv.Františka, jak už 
název napovídá, se zabývá vyučováním a výchovou 
dětí, ale katastrofální situace v oblasti Jižní Afriky, 
kde se nachází misijní centrum sv.Jana /Saint. John 
Care centrum/ přinutila sestry, aby se staraly o 
osoby, postižené AIDS. Vlivem velkého počtu 
umírajících dospělých lidí je v oblasti na 3 000 sirotků 
a tak se často dospívající mladí lidé musí starat o své 
mladší sourozence. Bohužel jsou často nakaženy i 
děti, které se obvykle dožívají jen pěti až sedmi let. 
Dospělí muži odcházejí z chudého venkova do měst 
za prací, ale promiskuita s tím spojená situaci jenom 
zhoršuje.  

Praktikování původních přírodních kultů v 
kombinaci s morální ochablostí západní kultury 
přispívá  více ke škodě věci než k užitku. 

Pro řeholní sestry, které většinou pocházejí z 
Indie a Ameriky /sestra Františka pochází ze 
Slovenska/ nebylo snadné zvyknout si na zdejší kraj. 
Vyskytují se tam hadi a škorpióni, takže sestra je 
zvyklá podívat se před spaním pod postel a vyklepat 
boty před nazutím, což dodržuje i zde v Evropě. 

Na druhou stranu ale obyvatelstvo má velmi 
živou a dynamickou víru. Na nedělní bohoslužbu 
přicházejí lidé z míst vzdálených až 13 km. Na 
katolické bohoslužby chodí někdy  i protestanti, 
pokud je jejich sbor ještě ve větší vzdálenosti. Děti se 
rády aktivně zúčastňují mše svaté, např. v průvodu s 
obětními dary. Jedna holčička, která měla špatně 
vyvinuté nohy v důsledku AIDS, velmi ráda nosila 
páteru Johnovi brýle. Držela je vysoko nad hlavou, 
aby je všichni viděli. Jednou však byly brýle v 
pouzdře. Malá začala plakat a nebyla k utišení, dokud 
pan farář brýle nevyndal. Potom je opět velmi 
důležitě nosila za ním zdvižené nad hlavu.  

Jeden chlapec toužil před smrtí ještě vidět sníh, o 
němž mu sestra vyprávěla, že se na něm děti v 
Evropě kloužou. A tak mu při návratu z dovolené 
letadlem vezla speciální termosku se sněhem. Jenže v 
Africe zjistila, že sníh roztál. Aby chlapce nezklamala 
a neztratila kredit v očích dětí, jela do města k 
řezníkovi a vyžádala si trochu ledu z mrazícího boxu a 
potom jeepem honem zpět do misie. Každému z dětí 
potom udělala na čele „sněhový křížek“. 

Jindy sestry jely do buše, kde v osamělé chatrči 
zemřela žena, aby její tělo převezly k pohřbu na 
hřbitov u misie. Náhle se za nimi objevili dva muži, 
podle zevnějšku uprchlíci z Mozambiku a blížili se k 
sestrám. Jedna z nich se na ně duchapřítomně 
obrátila a požádala je, aby pomohli s naložením 
nebožky do auta. Všimla si přitom, jak přitom 
jednomu z nich vypadl z ruky ostrý nůž… Teprve když 
vše skončilo a sestry nastoupily do auta, rozklepaly 
se tak, že řidička nemohla ani nastartovat vůz. 

Útěchou pro sestry však je, že už v několika 
případech děti, které se narodily HIV pozitivní, byly 
po opětovném vyšetření shledány jako negativní. Pro 
sestry je to důkaz o tom, že alespoň někdy dokáže 
imunitní systém nad nemocí zvítězit a také 
„bonbónek“ od Pána Boha, že jejich práce není 
marná. A těší je také, když umírající odcházejí na 

věčnost připravení a klidní a mnozí z nich se dokonce 
těší, že budou jako andělé kolem milého Ježíše.  

 

Velikonoce, které budeme zakrátko slavit, nám 
připomínají nejen to, že Pán vstal z mrtvých, ale také 
jeho příslib, že ti, kdo za ním jdou se svým křížem, 
spolu s ním dojdou věčné slávy a budou na věky 
zpívat vděčné „Aleluja“! 

Pavel Čtvrtečka 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Všichni už netrpělivě 

očekáváme slunečné jarní 
dny a někteří z nás na sobě 
možná po dlouhé zimě 
pozorují známky jarní 
únavy. Někdo může mít 
pocit, že je často unavený, 
bez nálady a energie, 
opakovaně nemocný a 
snadno všechno chytne – jak se říká, má sníženou 
imunitu. 

Imunitní systém organismu je vlastně souhrn 
široké škály obranných reakcí lidského těla na 
přítomnost choroboplodných zárodků, které do 
našeho organismu stále vnikají. Je to komplikovaná 
soustava spolupracujících orgánů,  mezi které patří 
kostní dřeň, lymfatické uzliny, mandle, kůže, plíce, 
brzlík a slezina. Činnost imunitního systému se dá 
zjednodušeně vyjádřit tím, že jeho jednotlivé složky 
mají za úkol identifikovat případné choroboplodné 
mikroorganismy, lokalizovat je a poté zlikvidovat, 
navíc si také musí „ pamatovat“, jakým způsobem 
byla tato likvidace provedena (tzv. imunologická 
paměť) a v neposlední řadě musí rozeznat látky tělu 
vlastní, se kterými přichází celý život do styku – tzv. 
imunologická tolerance. Když toto rozlišování 
„vlastního“ od „cizího“ selže, vznikají autoimunitní 
onemocnění, při nichž organismus vytváří protilátky 
proti vlastním bílkovinám. 

Pokud například proniknou do tkání lidského těla 
bakterie, jejich přítomnost „přiláká“ jeden druh 
leukocytů (bílých krvinek) takzvané granulocyty, 
které obklopí cizorodou částici a pohltí ji do svého 
těla. Tam jsou potom „stráveny“ prostřednictvím 
enzymů, které jsou v nich obsaženy. Tento děj bývá 
provázen zvýšeným prokrvením, zrudnutím, otokem, 
zahřátím, souhrnně projevy zánětu. Horečka tedy 
bývá jedním z dějů zapojených do kaskády imunitních 
dějů v organismu a proto někdy není účelné ji 
okamžitě tlumit, tím vlastně brzdíme naše tělo v 
rozvoji imunitní reakce. 

Jak tedy můžeme svému tělu nejsnáze pomoci v 
boji proti infekcím a jarní únavě? V tomto předjarním 
období se nabízí možnost zvýšit přísun vitamínů i 
minerálů prostřednictvím doplňků stravy a překlenout 
s jejich pomocí období, než bude dostatek domácí 
zeleniny a ovoce. Jedná se především o takzvané 
antioxidanty, tedy vitamíny A, C, E, minerály selen a 
zinek a koenzym Q 10. 

Příroda nám také nabízí širokou škálu takzvaných 
imunomodulancií, tedy látek podporujících imunitu. 
Známé jsou účinky látek obsažených v rostlině 
Echinacea purpurea, dále látek v australském 



Číslo 4/2006 Trhovokamenický občasník  strana 5 

  www.trhovakamenice.cz  

čajovníku (Malelauca alternifolia), pozitivní účinky 
ženšenu i jinanu (Ginkgo biloba). Ale jsou 
znovuobjevovány i další rostliny, jako například 
sporýš lékařský (Verbena officinalis), eleuterokok a 
magnolka čínská (Schizandra chinensis). Výzkum 
potvrdil imunomodulační účinky látek obsažených v 

houbě šií-také (Lentinus edodes), 
tradičně používané v japonské 
medicíně.  

Důležitou roli hraje především 
aktivní přístup k vlastnímu zdraví 
a proto nezapomínejme na osvědčené 
postupy, mezi které patří zdravý 
životní styl, cvičení, pestrá strava, 
pravidelný pohyb na čerstvém 
vzduchu a dostatek odpočinku. 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

PROGRAM KINA DUBEN 2006 
 
7. dubna 
v 18hod. 

Walk the Line 

Širokoúhlý film. 
Hudební, životopisný, 
drama. 
„Láska spaluje.“ 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

14. dubna 
v 18hod. 

Experti 

Česká komedie. 
Od producentů 
Snowborďáků! 
Širokoúhlý film. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

21. dubna 
v 18hod. 

Madagaskar 

Americká komedie. 
„Tohle místo nemá 
chybsona.“ Od tvůrců 
komedií Shrek a Příběh 
žraloka. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

28. dubna 
v 18hod. 

Obchodník se smrtí 

Širokoúhlý akční thriler 
USA. 
Kde je zbraň, tam je chuť 
zabíjet. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Velikonoce se blíží… 

Lyžařský klub pořádá 
velikonoční zábavu, která se bude 
konat v sobotu 15. dubna 2006 od 
20hodin ve zdejším kulturním domě. 
Hraje kapela MAT4. Srdečně Vás 
zveme.  

 
 
POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 

Městské muzeum a galerie v Hlinsku všechny zve 
na výstavu obrazů a loutek Jiřího Šimka ve dnech 
od 7. dubna do 4. června 2006. Výstava je 
uspořádaná k autorovým 70. narozeninám. Otevřeno 
Út – Pá  9 – 12 a 13 – 16 h, So, Ne, svátky 13 – 17h. 

 

V úterý 18.dubna od 18.00 hodin si přijdou na 
své příznivci rockové muziky. „LONG LIVE 

KATAPULT 2006!“ koncert rockové kapely v rámci 
turné 2006 v hlineckém Komorním divadle.  

 

Protipólem na hudebním poli 
by měl být koncert slovácké 
dechové kapely STRAŇANKA ze 
Strání z Uherskohradišťska. Ta 
rozezpívá sál Komorního divadla 
v Hlinsku v sobotu 22. dubna 
od 17.00 hodin. Pořádá Jednota 
Orel Hlinsko. 

 

Na začátek května se mohou těšit všichni, kdož 
se rádi uvolní humorem Milana Pitkina, Zdeňka 
Srstky, Františka Sysla a Ivany Azubuike. Všichni tito 
zavítají do Hlinska 2. května a v 18.00 hodin 
vystoupí ve svém novém zábavném pořadu „CHCETE 
NÁS…?“ Novinka na našich pódiích, pořad, v němž 
lze očekávat ohromnou dávku dobré zábavy. 

Předprodej vstupenek v IC, Husova 41, tel. 469 312 349. 
 

Na sobotu 27.května nechť si všichni zájemci a 
ctitelé českého muzikálu poznačí do kalendáře Praha 
– divadlo Broadway – TŘI MUŠKETÝŘI . Ve 
spolupráci s cestovní agenturou BBS Hlinsko 
připravujeme opětovně zájezd do Prahy na výše 
uvedený známý muzikál Tři mušketýři. Původní český 
muzikál na motivy románu A.Dumase autorů Michala 
Davida, Lou Fanánka Hagena v režii Libora Vaculíka. 
V předpokládaném obsazení přislíbily účast mimo 
jiných : D’artagnan:Pavol Habera, Athos:Josef Vojtek, 
Porthos:Lešek Semelka,Jiří Helekal, Aramis:Jaromír 
Holub, Martin Pošta, Constance:Zuzana Norisová, 
Sabina Laurinová, Milady de Winter: Monika 
Absolonová, Ilona Csáková, a další 

Zájezd bude organizován tak, ,jak je již zvykem, 
že v ceně 420 a 570 Kč je zajištěna vstupenka a 
cesta autobusem do Prahy. Odjezd přihlášených z 
náměstí v Trhové Kamenici bude včas upřesněn 
(předpoklad 10 – 10.30hod). 

Závazné přihlášky nejdéle do 15 dubna přijímá 
pan Josef Janotka tel.469 333 280 

 

Ostatní 

Plavecký bazén v Hlinsku 
pořádá pro děti od 3 do 6 let 
plaveckou výuku – hrátky s 
vodou. 

Výuka bude probíhat v 
rozsahu 10 lekcí, od 
12. 4. 2006 do 14. 6. 2006, každou středu 
od 14 do 15 hodin.  

Cena za 10 lekcí je 350,- Kč. Přihlášky se 
přijímají do 7. 4. 2006 v kanceláři bazénu nebo u 
pokladny. Maximální počet je 20 dětí. 

 

 
ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM NA DUBEN 

… nic naplat jaro je tady, ač mě může mít někdo ( 
kdekdo ) za blázna při pohledu na hromady sněhu 
kolem cest a zatím ještě dostatečnou vrstvu zmrzlé 
vody ( kdysi opěvovaného kyprého sněhu ) na volné 
ploše polí, luk … a pochopitelně i našich zahrad, 
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přesto je jaro tady. A dává o sobě vědět. Sluníčko už 
má svou sílu, i když ta zatím ledy neprolomila. 
V polích, lesích i na zahradě už není to mrazivé ticho 
… slyšeli jste ten trylek ? … a viděli jste jeho autora ? 
… Hned je člověku veseleji, tak nějak přehlédne ten 
sníh kolem sebe a nechá se příjemně přemoci 
myšlenkou, co že všechno na něj čeká, až veškerý 
ten sníh roztaje a oschnou hroudy na záhoncích. 
Vedle hrabání, dorývání a běžných úklidových prací 
na záhonech a trávníku nesmíme zapomenout na 
letos silně zkoušené ovocné stromky. Namrzlé 
případně okusem poškozené větve hladce seřízneme 
ve větevním kroužku a ránu zatřeme balzámem. 

Mrazové desky vyčistíme 
ostrou širokou škrabkou 
a také ošetříme 
balzámem. Nátěr je 
nutné obnovovat. 
Stromy přihnojíme 
kompostem, hnojem 
nebo plným 
průmyslovým hnojivem, 
u mladších stromů 
hnojivo mělce zaryjeme 

a zkypříme zem. Kromě vyhrabání, provzdušnění a 
přihnojení trávníku ( cca 0,5 – 1 kg ledku amonného 
s vápencem na 100 m2 , po 2 – 3 týdnech cca 1 – 2 
kg plného průmyslového hnojiva NPK na 100 m2 ) 
přihnojíme růže a ostatní okrasné dřeviny na 
zahradě. U růží částečně zkrátíme suché a slabé 
výhony. Starší růže se občas vyplatí zmladit až na 
staré dřevo ( neplatí u pnoucích růží ). U tvarovaných 
záhonů máme nyní možnost „umravnít“ jejich kraje 
obrytím a zabránit tak na čas nežádoucímu prorůstání 
drnů do záhonů. Záhony s okrasnými dřevinami je 
vhodné zcela nebo ve vybraných částech krýt černou 
netkanou textilií s navršenou mulčovací kůrou, 
dekorativní štěpkou či oblázky. 
Koncem měsíce přichází čas 
pro výsadbu u nás 
nepřezimujících hlíz jiřin, které 
rozkvétají v létě a na podzim. 
Vysazujeme je po dostatečném 
prohřátí půdy nejdříve ve 
druhé polovině dubna. 
Vyvarujeme se tak vyrašení 
nových výhonů v době, kdy ještě hrozí jarní mrazíky, 
které by poškodily zdárný růst jedinců. Jiřiny 
vysazujeme na stanoviště s celodenním osluněním. 
Dobře rostou ve všech půdách mimo velmi suchých 
nebo naopak přemokřených. Vyžadují vlhčí, 
vyhnojenou zeminu, případně můžeme přihnojit 
uleželým chlévským hnojem. Hlízy sázíme do takové 
hloubky, aby zemina překrývala jejich krček ve vrstvě 
5 - 7 cm. Následně dostatečně zavlažujeme. Před 

vlastní výsadbou můžeme 
silnější trsy hlíz rozdělit tak, aby 
na každém oddělku zůstala 
nejen dostatečně silná hlíza, ale 
i část krčku s dobře vyvinutým 
očkem. Spolu s jiřinami 
vysazujeme také montbrécie, 
mečíky a další hlíznaté i 
cibulnaté květiny kvetoucí v létě. 

Proti tomu ve sklenících a pařeništích se můžeme do 
práce pustit ihned jak to terén a počasí dovolí. Není-li 
nám dána možnost výměny půdy v pařeništi či 
skleníku musíme učinit taková opatření, abychom 

alespoň trochu omezili vyčerpání půdní síly plodinou 
předcházejícího roku přihnojením kvalitním 
kompostem a protože málokdo má možnost propaření 
půdy její očistu od přezimovaných zárodků chorob a 
semen plevelů, je vhodné do půdy zapravit dusíkaté 
vápno v dávce doporučené návodem, a to 2 – 3 týdny 
před předpokládanou výsadbou sadby či 
přímým výsevem zeleniny.  

… ať i na vaši zahrádku, 
zahradu, sad, truhlík či 
květináč zasvítí to pravé 
životadárné jarní sluníčko.  

 

 
 
LYŽAŘSKÝ KLUB TRHOVÁ KAMENICE 

Rádi bychom Vás informovali co letošní závodní – 
lyžařská sezóna přinesla našemu oddílu. 

Svaz lyžařů České republiky, odborný sportovní 
úsek základního lyžování KSL kraje Vysočina pořádal 
již III.ročník Lyžařského poháru Vysočiny/dále 
jen LPV/. Lyžařský pohár Vysočiny je veřejnou a 
náborovou soutěží, zaměřenou na popularizaci 
lyžování a oživení činnosti oddílů lyžování.  

Členové Lyžařského klubu v Trhové Kamenici se 
již druhým rokem účastnili závodů na sněhu - 
sjezdové části, která je jedním z bodů LPV. Sjezdová 
část LPV se skládá z pěti samostatných závodů 

Naši mladí závodníci se v početném poli 
startujících /přibližně 220 závodníků/ neztratili a 
výrazným způsobem přispěli k propagaci sjezdového 
lyžování v Trhové Kamenici. 

Účastí na třech závodech LPV získali nejlepší 
umístění tito závodníci: 2x 3.místo – Roman Kábele 
/ročník 2000/, 1x 3. místo – Radek Rulík/ročník 
2000/, 1x 3.místo – Pavel Kábele /ročník 1990/. 

Naši letošní závodní stáj tvořili: Radek Rulík, 
Roman Kábele, Jan Albrech, Marek Krejčík, Monika 
Doudová, Denisa Kábelová, Veronika Kábelová, 
Jaroslav Švejda, Luboš Rejholec, Jan Rejholec, Jakub 
Rejholec, Michal Rulík, Libor Licek, Lukáš Meloun, 
Anna Melounová, Filip Morávek, Pavel Kábele, Jiří 
Langer. 

Na své si přišli i veteráni LK! 

Samostatným podnikem letošní sezóny byl již 
30 ročník lyžařských závodů o „Štít města 
Chrudimě“, který se již tradičně uskutečnil 
v lyžařském areálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou. Z 
Jablonce jsme si vezli domů 4 medaile. Zásluhou 
Veroniky Kábelové – 1.místo, Denisy Kábelové – 
3.místo, Jaroslava Švejdy – 1. místo a Pavla 
Kábeleho – 1.místo. 

Ani náš oddíl nezůstal pozadu s uspořádáním 
závodů na našem kopci. Ve spolupráci se Základní 
školou v Trhové Kamenici jsme se v sobotu 
4. března.2006 sešli v 9.30h na kopci a s dobrou 
náladou odstartovali dětský závod, po něm byli na 
trať „vypuštěni“ rodiče, o legraci nebyla nouze.  
Výsledky trhovokamenických závodů“ 

Kategorie nejmladší chlapci: 
1.místo Románek Kábele 
2.místo Ráďa Rulík 
3.místo Jakub Mičulek 
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Kategorie nejmladších dívek: 
1.místo Eliška Vaníčková 

Lyžaři 2. a 3. třídy 
1. místo Jára Švejda 
2.místo Honzík Albrecht 
3.místo Marek Krejčík 

Lyžařky 2. a 3. třídy 
1.místo Monika Doudová 
2.místo Kristýnka Vodrážková 
3.místo Alžběta Dubská 

Lyžaři 4. a 5. třídy  
1.místo Dan Horník 
2.místo Martin Osmík 
3.místo Kryštof Vaníček 

Lyžařky 4. a 5. třídy  
1.místo Veronika Kábelová 
2.místo Denisa Kábelová 
3.místo Hana Kasalová 

Lyžaři 6. a 7. třídy 
1.místo Luboš Rejholec 
2.místo Lukáš Meloun 
3.místo Honza Rejholec 

Lyžařky 6. a 7. třídy 
1.místo Míša Licková 
2.místo Eliška Svatoňová 
3.místo Eliška Makovská 

Lyžařky 8. a 9. třídy 
1.místo Anna Melounová  
Nejrychlejším lyžařem závodu byl Luboš 
Rejholec. 
 

 

Děkujeme všem našim mladým závodníkům za 
snahu, dravost a nasazení,  s jakým reprezentovali 
naši obec a lyžařský oddíl. Věříme, že jim stejné 
nadšení vydrží i v příští lyžařské sezóně a přejeme 
mnoho úspěchů. 

Za Lyžařský Klub v Trhové Kamenici Mirka Kábelová 

SLOUPEK HISTORIE 
Pokračování z minulého čísla …. 

 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola I 
 

Začátečnická léta K. V. Raise 
Rais měl tedy domů, do svého rodiště, nejdále. 

Co ho vylákalo z úrodného a krásného Českého ráje 
na Vysočinu, na dnešní Hlinecko, které bylo tehdy 
před 130 lety bez velkého průmyslu a bylo jen krajem 
ustaraných domkářů, vlasařů a tkalců? Vždyť jeho 
původním přáním přece bylo, zůstat po maturitě 
blízko domova, na jičínském okrese. Nikdy, ani ve 
snu ho nenapadlo, že bude muset od rodičů tak 
daleko. Až do Trhové Kamenice pod lesnatý Zelený 
tábor, do městečka s 1200 obyvateli, o němž do té 
doby nikdy neslyšel. To vše měl na svědomí jeho 
jičínský ředitel Ferdinand Macháček. 

Ředitel měl nadaného a skromného studenta 
velmi rád a nejednou mu prokázal svou přízeň. Ve 
třídě sedával Rais hned pod katedrou a po hodině 
odnášíval řediteli knihy do kanceláře. Často se s ním 
Macháček rozhovořil velmi srdečně a jednou mu slíbil, 
že mu poradí, až bude čas žádat o učitelské místo. 

A bylo to někdy v květnu nebo červnu 1877, tedy 
nedlouho před maturitou, když s ním zas o tom 
zapředl rozhovor. Kandidát se přiznal, že chce zůstat 
na domácím okrese jičínském, aby měl blízko k 
rodičům, k nimž lnul něžnou synovskou láskou. A tu 
se ho jal ředitel přemlouvat, aby žádal do Trhové 
Kamenice na Chrudimsku. Pověděl mu, že je tam 
řídícím učitelem jeho bratr Václav Macháček, který z 
vesnické dvoutřídky, kterou v roce 1872 zdědil po 
Josefu Sequensovi, za pět let vytvořil čtyřtřídní školu 
s pobočkou, v níž se pracuje už podle nových 
školských zákonů, v duchu novodobé, pokrokové 
pedagogiky. 

 „Bratr je energický a přísný správce“, dodával 
ještě ředitel, „je to výborný hudebník, jenž i 
komponuje a vydal dokonce zpěvníky pro obecné 
školy. U něho se něčemu naučíte. Vy jste člověk 
nadaný a bylo by škoda, kdybyste se na našem 
Jičínsku dostal na nějakou zapadlou školu, kde byste 
nic nezískal. Já Trhovou Kamenici znám, býval jsem 
tam na Chrudimsku i na Pardubicku okresním školním 
inspektorem. Radím vám dobře a mám na mysli jen 
váš prospěch.“ 

Bylo to pro Raise hořké zklamání, byl by nejraději 
běžel někam do polí, lehl na mez a plakal. Místo 
přívětivé školy uprostřed ovocných sadů někde v 
srdci Českého ráje má se stát jeho působištěm 
odlehlé městečko, o němž neví, kde vlastně je. Jen 
jedno jméno znal v těch končinách na moravském 
pomezí, a to byl věhlasný národohospodář Karel 
Adámek, o němž už za studií leccos pochvalného 
slýchával. Ředitel připojil k tomu svou poznámku, že 
Adámek, hlinecký okresní starosta, je upřímným 
přítelem učitelstva i školy. 
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Brzo potom byl kamenický Václav u svého 
jičínskoho bratra na návštěvě. Ředitel mu Raise 
představil. Řídící byl rád, že mu bratr vybral tak 
nadaného a bystrého kandidáta. Rozhovořil se se 
svým příštím kolegou velmi srdečně, a když mu 
podával ruku na rozloučenou, dodal: „Na brzkou 
shledanou v Kamenici pod Zeleným táborem.“ 

Dne 28. června 1877 se Rais podrobil na 
učitelském ústavu v Jičíně zkoušce dospělosti a 
komise mu vydala vysvědčení se samými výbornými. 
A nyní si už mohl podat žádost o první učitelské 
místo. Poslal ji, jak slíbil, okresnímu školnímu 
inspektorovi Šťovíčkovi do Chrudimi. V srpnu mu 
došel dekret, jímž byl jmenován zatímním 
podučitelem v Trhové Kamenici s ročním služným 350 
zlatých, které mu mělo být od 1. ledna 1878 zvýšeno 
na 400 zlatých. 

Z prvního svého 
jmenování neměl 
mladičký učitel žádnou 
radost a lítostivě byli 
dojati i rodiče. Hned 
druhý den se vypravil na 
cestu, aby se představil 
a po svém působišti se 
porozhlédl. Macháčkovi 
ho přijali velmi srdečně, 
řídící ho všude provedl, 
všechno ukázal a i o byt 
se mu postaral. Najali 
mu ho v prvním 
poschodí domku Karla 
Linharta (Dnes dům paní 
Nevečeřalové. - B.H.). 
Ale všechna ta ochota a 
laskavost nestačily 
odstranit nepříjemný 
dojem, který si Karel 
Rais z té návštěvy domů 
odnášel. Pořád měl před 

očima ten chudý a zapadlý kraj, a třebas měl svou 
drsnou, svéráznou krásu, byl přece tak odlišný od 
jeho bohatého domova v Českém ráji. To nedlážděné, 
hrbolaté náměstí, prostičká selská stavení na něm a 
těsná a nedostačující školní budova, to všechno ho v 
mysli doprovázelo celou cestu až do Lázní Bělohradu. 
V duchu si umiňoval, že v Trhové Kamenici 
nenastoupí, že dekret vrátí, panu řediteli vše vysvětlí 
a bude se ohlížet po místě v rodném Jičínsku. Rodiče 
vidouce jeho odhodlání nenaléhali. 

Leč tu znovu zasáhl Ferdinand Macháček. Dopsal 
svému oblíbenému žákovi, znovu uváděl všechny 
přednosti a výhody bratrovy výborně řízené školy a 
ubezpečoval, že si zvykne a bude i tam spokojen. 
Zkušený ředitel dobře předvídal. Rais ho konečně 
poslechl, místo v Železných horách přijal a strávil tam 
nakonec půl páta roku. A když se pak s Kamenicí 
loučil, odcházel nerad. 

Před zahájením školního roku, který začínal dne 
15. září, se nejmladší člen trhovokamenického 
učitelského sboru na bratrově selském vozíku 
přistěhoval. I tatínek ho doprovázel, aby pak mohl 
doma mamince zevrubně vypravovat. Bálať se o 
milovaného syna v té dálavě nemálo. Byl ten den v 
městečku výroční trh; však má od nich Trhová 
Kamenice i jméno. Když odpoledne oba muži zas 
odjížděli, šel s nimi Rais daleko až za Rohoznou a při 

loučení slzeli oba, otec i syn. Pak se Karel vracel 
starou silnicí k městečku a hruď mu zalévala studená 
rezignace. 

V těch 70. letech předminulého století měla 
Trhová Kamenice na dobré učitele opravdu štěstí. 
Především to byl řídící učitel Václav Macháček sám, 
který za mlada pobýval na varhanické škole a kromě 
školních písní skládal i několikahlasé sbory a taneční 
kousky. Jeho pomůcky pro vyučování mluvnici, 
počtům, čtení a zpěvu znali po celém okrese. 
Vystavoval je na školských přehlídkách a byl za ně 
odměněn několika čestnými diplomy a asi dvanácti 
pochvalnými uznáními. Školu nakonec rozšířil na 
pětitřídku s pobočkou, postaral se i o její přístavbu a 
v této organizaci zůstala pak škola beze změny celých 
dalších 40 let. Jeho sbor byl už zkoušen podle nových 
zákonů, byli to samí mladí a nadšení lidé a z nich už 
od samého začátku obrátil na sebe pozornost svých 
představených i celé veřejnosti Karel Rais. 

Macháček přidělil Raisovi 4. třídu dívčí. Měl ji v 
jihozápadním cípu náměstí, v bývalém Cellarově 
domě (Později Petrtýlův dům, který byl nakonec 
asanován. - B.H.). Chodilo do ní 65 dívek od 11 do 14 
let, třída byla přeplněna, ale druzí učitelé mívali dětí 
ještě více. Vždyť 100 až 120 žáků ve třídě nebývalo 
tehdy v Trhové Kamenici nic neobvyklého! Raisova 
děvčata chodila do školy velmi nepravidelně. Měla 
sice svého mladičkého učitele velice ráda, na školu se 
těšila, ale musela často zůstat doma, musela 
pomáhat rodičům, hlídat menší sourozence, pracovat 
na poli, pást dobytek. Hned první den jich 9 scházelo, 
druhý den jich nepřišlo do školy už 24 a jednou v 
říjnu jich ve starých lavičkách místo 65 sedělo pouze 
19! To byla nesmírně závažná překážka úspěšné 
pedagogické práce Raisovy. Skoro každý den měl 
před sebou jiné tváře a stejnou látku musel často 
vykládat několikrát. Tím se opožďoval a musel užívat 
vší své obratnosti, aby osnovy včas probral. Na to 
přísný řídící stále dohlížel. 

Jinou přítěží byla chudoba děvčat. Jediným 
průmyslem tu bylo tehdy vlasařství a to právě v 
Raisových dobách procházelo obdobím první krize. 
Desetník byl tehdy na Kamenicku už slušný peníz. 
Žákyně neměly na sešit, neměly na čem kreslit, 
nemohly si koupit učebnice. Pan učitel musel 
nejednou sáhnout do vlastní kapsy a koupit jim 
nejnutnější potřeby sám. Ale přitom musel šetřit, 
utrácet nesměl. Nasavrcký berní úřad mu z měsíčního 
hrubého platu 29 zl. 16 kr. strhával něco na daně, za 
byt platil 2 zl. měsíčně, za posluhu Toničce Vařečkové 
2 zl. 50 kr. a za stravu v Schulzově hostinci 19 zl. 
Velkou položkou byl i otop, protože pokoj byl 
zbytečně velký, byl obrácen k severu, a proto v něm 
zažil dost zimy. 

Žákyně si rozdělil do dvou oddělení. Jejich 
počáteční vědomosti ho mnoho nepotěšily. Několik 
dívek v první skupině teprve slabikovalo, psalo 
těžkopádně, spíše jen dovedlo něco neuvědoměle s 
tabule opsat. Chování nebylo zlé, děvčata 
nevyrušovala, nezlobila. A jak by také neposlouchala! 
Jejich pan učitel uměl vykládat tak zajímavě a 
poutavě, že někdy ani skoro nedýchala. Nikdy 
neimprovizoval, vždy byl na hodinu dokonale 
připraven. Metodický postup si zaznamenával do 
zvláštního sešitu, jak se tomu naučil již v Jičíně. A ty 
přípravy si schovával. Však se mu později velmi 
dobře hodily. 
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S děvčaty, z nichž nejedno bylo větší a silnější 
než jejich droboučký pan učitel, jednal Rais vlídně a 
přátelsky. Líbil se jim, byl hezkého, oduševnělého 
obličeje, měl bohaté vlasy a malý knírek, brzy mu i 
bradka narostla. A co je nejvíce okouzlovalo, byly 
jeho překrásné, zářivé oči. 

Nejtišeji bylo v učebně v hodinách dějepisu. Rais 
vykládal oblíbený předmět vroucně a s vlasteneckým 
zápalem. Děvčata se národním dějinám učila ráda a 
ještě dlouho, dlouho po letech, když už měla své 
vlastní domácnosti, jako Lojza Pekařová nebo 
Františka Látová, ba když už jim napadalo do vlasů i 
jíní stařeckých let, ještě tehdy na staré báje a pověsti 
vzpomínaly a myšlenky na Raisovy hodiny kouzlily 
vždy na jejich už vrásčitých tvářích záře tklivých 
úsměvů. Školní zprávy jim pan učitel vydával dvakrát 
za každý měsíc a Františce Látové, Žofii Macháčkové, 
Aloisii Pekařové a Emilii Schulzové psával vždy jen 
samé jedničky. 

 

Žáci K.V. Raise ze školních let 1877 - 1882 na slavnosti 
dne 10. června 1928. Stojící zleva: Líbal, Antonie Cellarová,  
Nováková, ?, Linhartová Veruna, industriální učitelka 
Šulcová Ema, Dibelková, Feniková, Pejchová, Zábský ‘z 
Podzahrad’, Hospodka Václav, Hospodka Josef. Sedící zleva: 
Desenský, Solničková, ?, Mrkvičková, řídící učitel Macháček, 
?, ?, ?, ? 

Raisova třída sousedila zasklenými dveřmi s 
bytem pensionovaného důchodního Jana Bureše, a 
tam míval Rais ještě jednu posluchačku. Starý, už 
mrzutý pán žil u své dcery Karly, industriální učitelky, 
která byla o rok starší než její „soused“. Postavou 
byla stejně tak drobná jako on, svižná, čerstvá, vždy 
usměvavá. S lidmi to uměla, ráda si pohovořila a pro 
každého měla přátelské slovo. Byla to dívka sčetlá a 
slušně vzdělaná, ale pro učitelství literní formální 
aprobaci neměla. Hodlala si ji doplnit studiem 
soukromým. 

Karlička byla tedy oddanou posluchačkou 
Raisovou. Mívala méně hodin než on, vracívala se 
domů dříve a kolegův procítěný přednes - a Rais byl 
znamenitým řečníkem, který dovedl vtipně promluvit 
i spatra - ji nejednou přivábil, že přišla po špičkách až 
k prahu a naslouchala. 

V Trhové Kamenici bylo dost hezkých děvčat, ale 
Raise neupoutala žádná, ač sám budil zájem u 
nejedné krasavice. Sblížil se se svou kolegyní a 
„sousedkou“ a s ní si rozuměl nejlépe. Měli oba stejně 
dobré, citlivé srdce, stejnou zálibu v literatuře, 
stejnou touhu po ještě hlubším vzdělání. Sousedé, 
vidouce je na procházkách k Zubří, k rybníkům nebo 
k Rohozné, usmívali se na ně a přáli jim, jaký že to z 
nich bude šťastný manželský pár. 

Tou starou silnicí k Rohozné a pak dále k 
okresnímu městečku Nasavrkům chodíval Rais často 
a rád. Kráčíval kolem Charvátova mlýna, pod nímž se 
v olšinách klikatil a blýskal potok, a za vesnicí 
zacházel do panských lesů. Nad Novou Vsí pokaždé 
zůstával stát a dlouho, dlouho se díval do roviny, kde 
mu barevné střechy chalup kynuly v sadech a 
třešňové a švestkové aleje vybíhaly z vesnic vstříc 
bohatým polím. Ten malebný obraz se k severu 
ztrácel a bledl, až nadobro zanikl ve světlé modři 
oblohy. Tam kdesi daleko na severu byl jeho domov, 
tam na něho vzpomínaly dvě hlavy, které ho měly na 
světě nejraději, a na které na kraji tichnoucího lesa 
myslil i jejich syn. 

Dvakrát třikrát do roka muse Rais až do Nasavrk. 
Byl tam berní úřad a sem si učitelé chodívali na 
prvního pro peníze. Úřadem tehdy vládl drsný 
správce Řezáč. K učitelům se choval povýšeně a jinak 
jim neříkal než „pane učitelskej“. Oslovil tak i Raise, 
když do jeho kanceláře vstoupil poprvé. Ale 
nepochodil! Jeho „učitelskýho“ mu pohotový učitel 
oplatil „panem berňovským“. Řezáč si to ponaučení 
vzal k srdci. Od té doby se choval k venkovským 
učitelům o poznání zdvořileji. 

Macháček brzo poznal, jak zdatného 
spolupracovníka ve svém sboru má, a ukládal mu 
pedagogické přednášky v měsíčních konferencích 
nebo metodické ukázky před celým sborem. Ze 
zachovaných protokolů se dovídáme, jaké měl náš 
učitelský začátečník didaktické zásady. Za 
nejdůležitější předmět považoval jazyk mateřský, 
jemuž má každý školský pracovník vyučovat s láskou 
a nadšeně. Že má češtinu rád, má ukazovat na své 
správné a ušlechtilé mluvě, v níž nemá být hrubých 
výrazů. Dětem má popřávat co nejvíce příležitosti, 
aby se cvičily ve vkusném vyjadřování. Všechno 
vyučování mělo mít ráz praktický. 

Své vlastenectví měl učitel ukázat především v 
hodinách dějepisu. Na ten předmět se měl 
připravovat zvláště pečlivě a látku měl podávat 
zpaměti, plynně a dramaticky. Neměl vyučovat 
dějepisu dynastickému, ale nejvíce času měl věnovat 
osobnostem, které vynikly na poli hmotné a duševní 
národní kultury. 

Zásada praktičnosti měla prolínat i hodiny ručních 
prací a kreslení. Rais tu zavrhoval všechno pracné 
vyšívání, všechno háčkování krajek a za pedagogický 
nesmysl prohlašoval všechny věnečky z listoví a z 
růží nebo ptáčky, jimiž tehdejší industriální učitelky 
zdobily práce svých žaček. Našim venkovským 
dívkám stačí - dokazoval Rais - když si dovedou 
nastříhat na košili a když ji umějí ušít. Výborné je 
také, donaučily-li se ve škole spravovat a plést. 

Od učitele vyžadoval, aby byl žákům 
příkladem i svou povahou, aby netrpěl 
donašečství, ramenářství ani vychloubačství, ale 
aby posiloval výchovu k poctivosti, přímosti a 
mravnosti. Děti musí vidět, že všechny členy 
sboru spojuje kolegialita a láska. Přízeň rodičů 
si učitel získá poctivým jednáním, a nikoli 
lichocením a podlézáním. Netrpí ve škole klepy! 
Největší neslušností podle Raise bylo, když 
učitel sbíral klepy o svých kolezích od vlastních 
žáků. 

Pokračování příště …. 

 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Duben 1.4. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315

2.4. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
8.4. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
9.4. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
15.4. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
16.4. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
17.4. Pondělí velikonoční MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
22.4. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
23.4. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
29.4. Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
30.4. Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

Květen 1.5. Pondělí-Státní svátek MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
6.5. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
7.5. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
8.5. Pondělí-Státní svátek MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
13.5. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
14.5. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
20.5. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
21.5. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
27.5. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
28.5. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

Červen 3.6. Sobota MUDr. Zora DvořáčkováHlinsko Husova 64
4.6. Neděle MUDr. Zora DvořáčkováHlinsko Husova 64
10.6. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
11.6. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
17.6. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
18.6. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
24.6. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
25.6. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

Rozpis zpracoval: Václav  M u s i l
                          vedoucí odboru
                          školství a zdravotnictví

Pohotovostní služby jsou od 9.00  do  13.00 hodin.

R o z p i s   p o h o t o v o s t n í c h   s l u ž  e b   s t o m a t o l o g ů

II. čtvrtletí  2006


