
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 25. 5. 2006 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v květnu 

1. 5. 1890 se konaly první manifestace mezinárodního dělnického 
hnutí. Dělníci v Evropě a USA požadovali osmihodinovou pracovní dobu 
a zlepšení životních podmínek. 1. květen byl vyhlášen Svátkem práce. 

1. 5. 1931 slavnostně otevřel americký prezident Herbert Hoover v 
New Yorku mrakodrap Empire State Building, který byl s výškou 381 
metrů více než 40 let nejvyšší budovou světa. 

1. 5. 1953 bylo v Československu zahájeno televizní vysílání. 

2. 5. 1926 se divákům poprvé představil Hurvínek. Loutku vyřezal 
Gustav Nosek jako překvapení pro tvůrce Spejbla Josefa Skupu. 
Hurvínek se objevil na jevišti úplně nečekaně a Spejbl i pan Skupa ho 
ihned přijali mezi sebe. Své jméno získal později, nejdříve mu říkali 
„Spejblblátko“. 

5. 5. 1922 namontoval teprve osmnáctiletý Američan George Fost do 
dveří auta první autorádio na světě. O pět let později začala firma 
Storage Battery ve Philadelphii s průmyslovou výrobou autorádií. 

8. 5. 1886 ohlásil americký lékárník John Pemberton nový výrobek – 
sirup Coca –Cola. Z léku pro povzbuzení se stal nejoblíbenější 
osvěžující nápoj 20. století. 

9. 5. 1816 vznikla nejstarší dochovaná fotografie. Jejím autorem 
je Francouz Joseph. N. Niepce, který v Paříži vytvořil pomocí přístroje 
camera obscura snímek, ve kterém je matně vidět výhled oknem z jeho 
pracovny. 

12. 5. 1941 byl v Berlíně uveden do provozu zřejmě první funkční digitální počítač na světě. Postavil 
jej německý inženýr Konrád Zuse. 

13. 5. 1908 byl v Čechách zahájen provoz na prvních dvou veřejných autobusových linkách, z 
Pardubic do Lázní Bohdaneč a do Holic. Vozy dodala mladoboleslavská firma Laurin a Klement. 

16. 5. 1929 byla v Hollywoodu americkou Akademií filmového umění a vědy udělena první vyznamenání 
zvaná Oscar. Ceny byly udělovány za vyjimečný přínos filmu a postupem času se staly jedním z 
nejprestižnějších ocenění. 

18. 5. 1841 vyplul na svou první zkušební plavbu do východního cípu Rohanského ostrova k libeňskému 
jezu první český kolesový parník Bohemia. 

19. 5. 1947 představila americká firma Polaroid fotoaparát, který během několika okamžiků po 
zmáčknutí spouště vytvořil fotografii. 

23. 5. 1956 vystoupil první Evropan Švýcar Jurg Marmet na nejvyšší horu světa Mount Everest. 

27. 5. 1844 bylo mezi Washingtonem a Baltimore navázáno spojení pomocí Morseova telegrafu. První 
telegrafovaná věta na světě zněla „What hath God wrought“ (Co Bůh stvořil).
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Jardo, Láďo, Pepíku … 
nes brambory ze sklípku 
Do tepla je klíčit dej  
v dubnu, květnu nasázej 
A až přijde jejich čas 
nes brambůrky v sklípek zas.... 
 

 
 

mem 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Pouť 

Pouť v Trhové Kamenici se koná opět na náměstí 
7. května 2006. Již od úterý 2. května 2006 bude 
částečně omezen provoz na 
náměstí –autobusové 
zastávky budou přesunuty 
tak, jako v minulém roce. 
Od pátku 5. května 2006 
od 17.00 hodin do pondělí 
8. května 2006 do 20.00 
hodin bude náměstí pro 
automobily zcela uzavřeno. 

 

Turistická rozhledna 

V sobotu 6. května zahajuje turistická 
rozhledna na Zuberském kopci svůj provoz. Poprvé v 
letošním roce můžete vystoupit na 39 m vysokou 
plošinu rozhledny. Prvního návštěvníka čeká malý 
dárek. 

Rozhledna bude otevřena v květnu a v červnu 
o víkendech od 10 do12 hod. a od 13 do 16hod. 
V pondělí 8. května bude otevřeno. 

 

Očkování psů  

Ve středu 17.května 2006 
proběhne povinné očkování psů 
proti vzteklině. 

 

 
Hluboká 17.00 hodin 
Zubří 17.15 hodin  
Trhová Kamenice (u čekárny na náměstí) 17.30 hodin 
Kameničky 18.15 hodin  
Rohozná 18.40 hodin 

Cena za vakcinaci jednoho psa je 80,-Kč. 

 

Volby 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
se budou konat ve dnech 2. a 3. června 2006. 

Volební místnost bude 
na náměstí přímo na 
obecním úřadě. Při 
volbách může volič 
hlasovat na voličský 
průkaz vydaný obecním 
úřadem v místě jeho 
trvalého pobytu. 
Voličské průkazy se 
budou vydávat až od 
18. května 2006.   

 

Poděkování 

Sdružení Krajina je občanské sdružení, které 
přispívá ke zlepšení stavu naší přírody, krajiny a 
životního prostředí. V roce 2005 se podařilo této 
organizaci mimo jiné zajistit pokosení cenných 
přírodních luk na přírodní památce Zadní rybník, 
Mlýnský rybník a Rohlík. To je ale jen část činnosti, 
která se týká Trhové Kamenice. Do péče o louky se 
zapojilo přibližně 75 brigádníků a 100 dobrovolníků, 
kterým toto sdružení děkuje za pomoc a porozumění. 

Sdružení uvítá všechny, kteří mají chuť 
spolupracovat s touto organizací a přiložit ruku k 
dílu. Kontakt: www.sdruzenikrajina.cz, tel. 566 521 
259. 

 

Vyšetření vody ze studní zasažených 
povodněmi v souvislosti s lokálními záplavami 
na území ČR 

Dojde-li k plošnému zaplavení studní, které jsou 
určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou, 
bude odběr a vyšetření vzorků vody zajišťovat 
bezplatně místně příslušný zdravotní ústav za 
splnění následujících podmínek: 

1) Jedná se o jediný zdroj pitné vody – doloží 
uživatel potvrzením od obecního úřadu, ve 
kterém obecní úřad potvrdí uživateli, že studna 
v dané lokalitě byla v roce 2006 zasažena 
povodněmi a že se jedná o jediný zdroj pitné 
vody pro objekt. 

2) Povodňová situace skončila. 

3) Uživatel již provedl sanaci studny ( vyčištění, 
dezinfekci, odčerpání vody po dezinfekci) – 
doloží uživatel prohlášením.  

4) Uživatel objedná bezplatně odběr a rozbor 
vzorku vody na místně příslušné KHS nebo u 
Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích. 

Kontakty na zdravotní ústav 
Pardubice 466 019 501-3 
Ústí nad Orlicí 465 352 020, 465 352 010 
Svitavy 461 573 850 
Chrudim 469 689 179, 469 688 636 

Kontakty na kraj.hygienu: 
Pardubice 466 531 930 
Ústí nad Orlicí 465 524 321 
Svitavy 461 533 402 
Chrudim 469 688 632 

 

Dobrovolnické centrum 

Dobrovolnické centrum pro region Hlinsko 
Fokus Vysočina nabízí bezplatnou službu lidem 
nemocným, osamělým či postiženým. Smyslem 
dobrovolnictví je pomoci těmto lidem aktivně 
naplnit jejich volný čas. Dobrovolník může zajistit 
nákup, doprovod na procházku, k lékaři nebo na 
úřad, nebo si s vámi jen popovídá. Dobrovolník se 
věnuje této činnosti ve svém volném čase a zcela 
bez nároku na finanční odměnu. 

V případě zájmu o naše služby nebo chcete-li se 
stát dobrovolníkem kontaktujte prosím tel. č. 
469 311 572, mobil 774 151 489 – H. Chmelíková,  
e- mail: dobrovolnicke.centrum-
hl@fokusvysocina.cz 

 

Inzerát 

Nabízím 
k pronájmu nebo 
odkoupení stánek – 
ovoce a zelenina, který 
je umístěn na náměstí 
v Trhové Kamenici. 
Kontakt: tel. č. 469 
333 428 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE 
• ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání 
hospodaření obce a svazku obcí pro 
plynofikaci – závěrečný výrok bez závad 

• byla zahájena realizace sociálního zařízení v 
muzeu, kde předpokládaná výše nákladů bude 
cca 350 tis. Kč /245 tis. Kč bude pokryto z dotace 
krajského úřadu/ 

• byl projednán odvoz kontejnerů firmou 
EKO Hlinecko a příprava pozemku za č.p. 54, 
který bude sloužit pro ukládání odpadu   

• schválen nákup protipovodňových pytlů 
/možnost získání dotace/ 

• od 1. dubna přijati 3 pracovníci na veřejně 
prospěšné práce a 1 zaměstnanec do 
trvalého pracovního poměru pro pěstební 
práce v lese a správu obecního majetku 

• byla přislíbena dotace z POV na dovybavení 
víceúčelového hřiště u ZŠ ve výši cca 70 tis. 
Kč,která bude použita na vybudování umělého 
osvětlení, případně na nákup laviček a stojanů 
pro kola 

• snaha o získání dotace z povodňových fondů 
na opravu poškozené lávky u fotbalového 
hřiště 

• premierovi a ministru zdravotnictví byl zaslán 
dopis od starosty obce o znepokojení vyvolaném 
současnou situací ve zdravotnictví a vývojem 
situace obzvláště v oblasti lékárenských služeb, 
což se dotýká i naší obce. V odpovědích na tento 
dopis o potřebnosti lékárny v Trhové 
Kamenici, jednak z ministerstva zdravotnictví a z 
kanceláře předsedy vlády, bylo ujištění, že vláda 
nemá zájem malé lékárny likvidovat, ale je 
možné, že vzhledem ke změně legislativy může 
dojít k redukci jejich množství. 

• v letošním roce se budou vyvíjet větší aktivity 
v lokalitě Svárov, snaha o odkup pozemků 
a návrh projektu obecní části 

Zapsala: Ing. Dostálová Iva 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Přejeme všem jubilantům, kteří v 
měsíci květnu oslaví svá kulatá 
životní výročí, hodně zdraví, 
radosti a životní pohody. 
 
50 let Miroslav Klepetko, Trhová Kamenice 
60 let Petr Rejholec, Trhová Kamenice 
70 let František Růžička, Trhová Kamenice 
 
 

 
ZEPTALI JSTE SE NÁS 

Vážení spoluobčané, 

do schránky důvěry přišel příspěvek na téma 
„Prázdniny“, který zde v plném rozsahu 
zveřejňujeme: 

Prázdniny?!?!? 

Každý si pod pojmem prázdniny představí něco 
jiného. Děti školou povinné je vítají, učitelé jistě 
nezůstávají pozadu. Ale pro řadu rodičů jsou dny 
školního volna neřešitelným problémem. Nepočítám-li 

dobu hlavních prázdnin, které představují v 
letošním roce 42 pracovních dní, ve školním roce 
2005/2006 mají žáci zdejší základní školy za sebou 
již 15 dní volna (podzimní, vánoční, pololetní a jarní 
prázdniny + 1 ředitelské volno „z provozních 
důvodů“) a v dubnu ještě bude 1 ředitelské volno 
též z provozních důvodů a 2 dny velikonočních 
prázdnin. Celkem tedy 18 dní během školního roku, 
nenajdou-li se další provozní nebo technické důvody 
k ředitelskému volnu. Každý člověk, který má 
ukončené základní vzdělání, si dovede spočítat, že 
rodiče, mají-li v tom nejlepším případě 50 dní 
dovolené, nemohou pokrýt veškeré, po revoluci 
vymyšlené, prázdniny a ředitelská volna, též 
s ohledem na to, že ne každý zaměstnanec si může 
vybírat dovolenou podle volna ve škole. 

Bylo by slušností a rodiče by jistě uvítali řešení 
provozních důvodů v době prázdnin, kterých je víc, 
než je zdrávo, nebo aby škola zajistila na tento den 
žákům náhradní program, jak tomu bylo počátkem 
prosince.  

A vzhledem k tomu, že školství (včetně platů) 
je hrazeno z kapes daňových poplatníků, by bylo 
přínosem, kdyby ve dnech školního volna v průběhu 
školního roku, alespoň pro 1. stupeň, fungovala 
celodenní družina včetně stravování (oběd). Věřím, 
že by o to byl mezi rodiči velký zájem a jistě by 
souhlasili i s finanční spoluúčastí na nákladech. 

Děkuji každému, kdo se nad tímto článkem 
alespoň zamyslí. 

Martin Pilný 

 

O odpověď jsme požádali vedení Základní 
školy v Trhové Kamenici, kterou na tomto 
místě též otiskujeme. Názor na oba příspěvky 
už přenecháváme hlavně rodičům našich žáků. 

 

Chtěla bych reagovat na příspěvek pana 
Pilného, který nazval „Prázdniny“. K radosti dětí 
prázdninových dní po revoluci skutečně přibylo. 
Není však v kompetenci ředitele školy určovat jejich 
počet. 

Podle paragrafu 24, odstavec 5 zákona 
561/2004 Sb., ministerstvo školství stanoví 
prováděcím právním předpisem podrobnosti o 
organizaci školního roku, druhy, délku a termíny 
školních prázdnin. Podle téhož paragrafu, odstavec 
2, může však ředitel školy z organizačních a 
technických důvodů vyhlásit pro žáky dalších 5 
volných dnů ve školním roce. Platné právní předpisy 
neukládají řediteli školy zajistit ve dnech ředitelem 
vyhlášeného volna náhradní program pro žáky. 
Povinností je sdělit vyhlášení volných dnů včas, aby 
se rodiče a žáci mohli na tuto skutečnost připravit. 

Ve dnech školních prázdnin si pedagogičtí 
pracovníci čerpají řádnou dovolenou nebo plní 
povinnost dalšího vzdělávání formou samostudia, 
danou zákonem 563/2004 Sb., paragraf 24. 

V letošním školním roce byly vyhlášeny dva dny 
ředitelského volna. Učitelé se z nich rozhodně 
neradovali. Mají před sebou náročný úkol, kterým je 
vytvoření vlastního školního vzdělávacího 
programu, podle kterého bude zahájena výuka od 
školního roku 2007/08. Tyto dva dny ředitelského 
volna byly využity právě k přípravě ŠVP.  Kromě 
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toho ve svém volném čase absolvuje každý učitel 
řadu školení a seminářů, které je na tuto práci 
připraví. 

Na dny ředitelského volna bylo rodičům nabídnuto 
umístit děti z prvního stupně do školní družiny. Této 
možnosti 12. dubna využili rodiče osmi dětí. Ne vždy 
je zájem o umístění dětí tak velký, aby mohla být 
družina v provozu. Pokud by se zájem zvýšil, bylo by 
možné chod družiny v některých dnech prázdnin 
zajistit. 

Každý učitel na naší škole, kromě svých 
pracovních povinností, vykonává pro děti spoustu 
dalších aktivit. Na škole funguje řada zájmových 
kroužků (angličtina, výuka hry na kytaru a na flétnu, 
výtvarné kroužky, keramický, pěvecký, dramatický, 
přírodovědný, kroužek, kroužek mladých rozhodčích). 
Děti mají možnost třikrát týdně navštívit počítačovou 
učebnu s připojením na internet, dvakrát týdně je 
otevřena školní knihovna. S dyslektickými žáky 
pracuje kvalifikovaná paní učitelka. Zájemcům 
o studium na středních školách je nabídnuta příprava 
na přijímací zkoušky. Veškeré nadstandardní aktivity 
pro žáky jsou bezplatné a učitelé je vykonávají nad 
rámec svých povinností. Můžete se informovat, jak to 
funguje na jiných školách, abyste měli možnost 
srovnání.  

Každoročně nabízíme rodičům možnost umístit 
jejich děti na letním táboře. Jelikož došlo ke změně 
lokality, mohou se tábora účastnit i žáci mladšího 
školního věku. Kapacita umožňuje uspokojit opravdu 
všechny zájemce. Termín konání letošního běhu je 
od 15. do 22. července, cena 1500 Kč. Funkci 
táborových vedoucích zde vykonávají v době své 
dovolené a bez nároku na mzdu někteří učitelé. Není 
to věc slušnosti. Tábor pořádáme pro naše žáky, aby 
mohli strávit část prázdnin v přírodě a v kolektivu 
svých spolužáků. 

Doufám, že je tento příspěvek do schránky 
důvěry myšlen pouze jako úvaha rodičů nad tím, kam 
umístit své dítě v době školních prázdnin. Bylo by 
mylné se domnívat, že práce učitele končí za dveřmi 
třídy. 

Mgr. Miroslava Pšornová, ředitelka školy 

 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

Duben bývá plný překvapení. Zdá se, že počasí se 
konečně umoudřilo. Příroda se pomalu začíná 
probouzet z dlouhého zimního spánku. U nás ve škole 
zavládla již na počátku tohoto měsíce velikonoční 
atmosféra. O výtvarné výchově děti připravovaly 
výzdobu ( vajíčka, perníčky, slepice s kuřátky apod.), 
povídaly si o Velikonocích, o tradicích, zvycích 
a pověrách. Všichni se na tyto svátky velice těšili. 

Na začátku školního roku paní učitelka 
Mgr. Božena Dibelková vyhlásila soutěž, ve které žáci 
měli za úkol vyrobit postavičku z plastů. Ve čtvrtek 
6. dubna. proběhlo hlasování o nejlepšího 
"PLASŤÁKA". Na prvním stupni  se  na prvním místě 
umístila 2.třída, na druhém místě 5.třída a na třetím 
místě 1.třída. Na druhém stupni zvítězila 6.třída. 
Druhé místo obsadila 8. a 9. třída. 

Výsledné pořadí : 
1. místo - 2. třída - 45 hlasů - žirafa 
2. místo - 5.třída - vodnická rodina a 6. třída - 
plastová postava - 24 hlasů  

3. místo - 8. a 9. třída -  plastové postavy -16 hlasů 
Všem třídám, které se na zhotovování "plasťáků" 

podílely, patří veliký obdiv a chvála za dobře 
vykonanou práci. 

7. dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili 
jednodenní exkurze. První zastávkou byl krásný 
zámek v Náměšti nad Oslavou. Starobylé náměstí 
malebného městečka rovněž stálo za zhlédnutí. 
Hlavním cílem však byla jaderná elektrárna. 
Cesta do Dukovan vedla přes most vodní nádrže 
v Malešicích. Každý chtěl zastávku, ale nešlo to. 

Přesný čas vstupu do objektu musel být dodržen. 
Prohlídka vymezených prostor elektrárny splnila své 
očekávání. Profesionální průvodci odvedli velmi 
dobrou práci. Žáci byli po celou dobu poutavě 
a srozumitelně seznamováni s provozem 
jednotlivých pracovišť. Model jaderného reaktoru po 
zavedení chodu zapůsobil snad na každého. Někteří 
jednotlivci si vyzkoušeli i jednoduché pokusy. 
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Všichni účastníci si rozhodně rozšířili své vědomostní 
obzory a na tuto akci budou určitě dlouho vzpomínat. 

Tři žáci 5. třídy se pod vedením Mgr. Věry 
Vukčevičové zapojili výtvarné soutěže pořádané 
k 40. výročí  "Večerníčka", která se konala v KD 
v Zaječicích. Z celkových 17 škol obsadila Barbora 
Kudláčková ve své kategorii 1. místo s prací "Pat 
a Mat" a 3. místo v téže kategorii si zasloužil Jaroslav 
Hron s prací "Maxipes Fík". Vítězům blahopřejeme. 

Děti ze školní družiny se zúčastnily sluníčkové 
soutěže na téma „Dopravní prostředek, kterým 
chci cestovat“. Z poslaných devíti obrázků byly 
oceněny dva. Žáci Kristián Vávra a Bára Polánská ze 
druhé třídy obdrželi ceny od redakce časopisu 
Sluníčko ve formě knihy a CD s pohádkami. 

Pravidelná zájmová činnost v kroužku mladých 
rozhodčích přinesla úspěch. Žák deváté třídy Luboš 
Kořínek je pravidelně obsazován jako fotbalový 
rozhodčí v rámci Okresního fotbalového svazu. Jeho 
mládí, talent a především nadšení jsou předpokladem 
dalšího výkonnostního růstu. 

19. dubna 2006 začal na naší škole pro žáky 
1. – 6. třídy krátkodobý tanečně-pohybový kurz 
„Diskotaneční“ pod vedením profesionálního učitele 
Taneční školy Bohemia Chrast Bohumila Černého. 
Proběhne celkem 10 tanečních hodin. Kurz se koná 
v prostorách naší školy; končí 17. května. 

Ve čtvrtek 20. dubna. 2006 se fotbalové 
družstvo 2. stupně naší školy zúčastnilo kvalifikačního 

kola fotbalového turnaje „Coca-Cola Školský 
pohár 2006“ v Prosetíně. Za soupeře jim byla ZŠ 
Prosetín a ZŠ Včelákov. Kluci vybojovali skvělé první 
místo a postupují tak do dalších vyřazovacích kol 
turnaje. 

V pátek 28. dubna se poprvé pro žáky 4. třídy 
uskuteční kurz dopravní výchovy. Děti se seznámí 
s dopravními předpisy a naučí  se to, co by měl znát 
každý účastník silničního provozu. Na závěr svého 
snažení si čtvrťáci prakticky ověří své dovednosti 
a znalosti na dopravním hřišti v Chrudimi. 

Blíží se měsíc květen. Školní rok se pozvolna 
přibližuje ke svému konci. Žáci se těší na školní 
výlety, během nichž vždy zažívají spoustu 
dobrodružství a krásných zážitků. O jejich průběhu 
Vás budeme informovat v příštím čísle. 

Na závěr  Eliška Holubová z 5. třídy vybrala pro 
chytré hlavy dvě jarní hádanky. 

Pod modrou oblohou 
leží mi u nohou, 
sedí se mnou, stojí, utíká, 
nikdy ani slůvko neříká. 
 
Ránem letí jako šíp, 
doletí však mnohem dřív. 
Políbí Tě na líčko, 
vstávej, vstávej holčičko. 
 

Mgr. Lýdie Karská 

 
 
FARNÍ OKÉNKO 

Před rokem jsem se s hlineckými turisty 
zúčastnil výletu, při kterém jsme v Třebíči navštívili 
impozantní románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa, 
zapsanou v seznamu UNESCO. Vyprávěl jsem 
turistům o benediktinech, autorech stavby a o jejich 
přínosu evropské kultuře. Připomněl jsem, že k 
odkazu jejich zakladatele, sv. Benedikta z Nursie, 
se přihlásil i nově zvolený papež, který přijal jméno 
Benedikt  XVI. Jeden z účastníků pochodu začal 
poněkud bez souvislosti obviňovat papeže  v době 
II. světové války, že prý mlčel ke zločinům 
nacismu. Tento pán asi nevěděl, že Pius XI. po 
uzavření mnichovského diktátu odmítl přijmout 
Adolfa Hitlera a při generální audienci v Castel 
Gandolfo solidarizoval církev s pronásledovaným 
židovským národem slovy: „My křesťané jsme 
duchovně semité.“ 

Ale chtěl bych se vrátit k Benediktu XVI. od 
jehož zvolení nástupcem svatého Petra 19.dubna 
uplynul rok.  

Při pohřbu nezapomenutelného Jana Pavla II., 
přenášeném do celého světa, vedl obřady německý 
kardinál Josef Ratzinger, dosavadní prefekt 
Kongregace pro nauku víry. 

O necelý měsíc později se sám stal papežem. 

Narodil se 16.dubna 1927 v malé vesnici Martkl 
am Inn v Horním Bavorsku. Po studiích byl 
vysvěcen na kněze a stal se profesorem teologie a 
poradcem na II.vatikánského koncilu. Po návratu 
do Německa přednášel v Tübingenu. Jedna z jeho 
nejvýznamnějších knih, Úvod do křesťanství, byla 
za totality tajně rozšiřována i v Československu. V 
roce 1977 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem v 
Mnichově-Freisingu a pak i kardinálem. Karol 
Wojtyla si po zvolení za papeže v roce 1978 vybral 
bavorského kardinála za prefekta Kongregace pro 
nauku víry. 

Po smrti Jana Pavla II. se stal 265. nástupcem 
sv. Petra, apoštola, jemuž Ježíš po svém 
zmrtvýchvstání svěřil službu pastýře svého stáda. 
První zahraniční cesta Benedikta XVI. vedla do 
rodného Německa na Světový den mládeže. 

Jeho první encyklika nese název Deus caritas 
est, Bůh je láska. Srozumitelně a hluboce 
vysvětluje  podstatné jádro křesťanské víry, mluví 
dokonce o Božím erosu k člověku, o Boží dávající se 
lásce. 

O letošním velikonočním požehnání Urbi et orbi 
pronesl pozdravy v mnoha jazycích, mezi nimiž 
nechyběla čeština. 

Pavel Čtvrtečka 

(Stín) 

(Sluneční paprsky) 
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LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Redukční dieta 

S počátkem jara se častěji setkáváme s reklamou 
na nejrůznější přípravky podporující 
hubnutí. Není pochyb o tom, že 
obezita je faktor, který může 
významně zvyšovat riziko vzniku 
dalších chorob, jako jsou 
onemocnění srdce a cév, cukrovka 
nebo poškození přetěžovaných 
kloubů a křečové žíly. Z hlediska 
příznivého ovlivnění zdravotního 
rizika má význam i snížení tělesné 
hmotnosti o 5-10%. Nemá ovšem 
smysl snižovat váhu rychle, neboť 
radikální diety obvykle vedou k jo-jo 
efektu – čím rychleji váhu snížíte, 
tím rychleji ji zase naberete zpět. 
Cílem redukční diety by měla být 
taková tělesná hmotnost, kterou 
budete schopni dlouhodobě udržet. 

Základem každé redukční diety 
musí být změna stravovacích návyků. Celkový denní 
příjem energie by měl být v přibližné hodnotě 1500 
kcal (6000kJ) rozložený do 5-6 menších porcí pestré 
a vyvážené stravy. Tělesná 
aktivita zvyšuje efektivitu 
dietních opatření, je proto 
potřebné zvýšit množství 
pohybu v každodenním 
životě, stačí delší procházka 
ve svižnějším tempu, plavání 
či jízda na kole. K častým 
komplikacím redukčních diet patří intenzivní pocit 

hladu, který by měl ale během 3-
4 dnů ustoupit. Lze mu předejít 
konzumací vlákniny, 
např. glukomananu, 
galaktomananu či psyllia 
a ispaghuly. Vláknina také 
pomáhá vyřešit další komplikaci, 
kterou je zácpa. Nezbytný je 
dostatečný příjem tekutin ve 
formě vody či neslazené 
minerálky, popřípadě bylinných 

čajů s mírně laxativním účinkem. Redukční dietu také 
přirozeně může provázet počáteční únava. 

Efekt dietních opatření mohou podpořit doplňky 
stravy. Některé obsahují rostlinné extrakty 
podporující odbourávání tuků v organismu, zvyšování 
energetického výdeje a odstraňování toxických 
zplodin z těla. Jiné obsahují chrom, který zlepšuje 
využití glukózy v těle. Bohužel zatím neexistují 
studie, které by potvrdily, že také snižuje chuť na 
sladké, jak bývá často uváděno. Další nadějnou 
látkou používanou k podpoře hubnutí je konjugovaná 
kyselina linolová (CLA), která může zřejmě ovlivnit 
novotvorbu tuku v organismu a také rozložení 
tělesného tuku. Častou složkou přípravků 
podporujících redukci hmotnosti jsou již zmiňované 
vlákniny, které lze rozhodně doporučit i pro jejich 
pozitivní vliv na hladinu cholesterolu a tuků v 
organismu, ale i na střevní pasáž a vyprazdňování. 

Pro spotřebitele je často obtížné orientovat se v 
celé šíři sortimentu prostředků na podporu hubnutí. 
Je třeba zdůraznit, že jejich význam je skutečně 

podpůrný a hrají roli pouze jako součást celkových 
dietních opatření. Při vyvážené a správně nastavené 
dietě můžete počítat s úbytkem hmotnosti přibližně 
1 kg týdně, vyšších úbytků docílíte hladovkou, ale 
bez dlouhodobého efektu. Nepodceňujte roli 
motivace, vaše rozhodnutí a pevná vůle jsou 
základním předpokladem úspěchu. 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

PROGRAM KINA KVĚTEN 2006 
5. 
května 
v 19hod. 

Mnichov 

Širokoúhlý film USA. 
V roce 1972 celý svět 
sledoval zavraždění 
jedenácti izraelských 
sportovců na Mnichovské 
olympiádě. Tohle je příběh 
o tom, co následovalo. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

12. 
května 
v 19hod. 

Doba ledová 2 - Obleva 

Film USA. 
A chládek je fuč. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

19. 
května 
v 19hod. 

Růžový panter 

Film USA. 
Ztratil se diamant Růžový 
panter … A nejzmatenější 
detektiv na světě se ho 
snaží najít. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

26. 
května 
v 19hod. 

Mariňák 

Širokoúhlý film USA. 
Film Sama Mendese, 
oskarového režiséra 
„Americké krásy.“ 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Výlet pro seniory 

Na výlet do Nových Hradů na rokokový zámek 
jsou ještě volná místa. Zájezd se koná v úterý 
30. května 2006 a pořádá jej obecní úřad. 

Itinerář:  
9 hod.   odjezd autobusu z náměstí 

10 hod.   prohlídka zámku a zámecké 
zahrady 

12 hod.   oběd  

14-15 hod  návrat do T.Kamenice  

Doprava je zdarma. Vstupné na zámek: 30,-Kč. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. 
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Turistické pochody 

Sokol Trhová Kamenice 
ve spolupráci s obecním 
úřadem vás zvou na turistické 
pochody okolím Trhové 
Kamenice 

14. května 2006 

„CESTA NA VRCHOL“  

Trasa: 6 km, vhodná pro 
děti. V 9.00 hod. hromadný 
start od budovy muzea – 
rozhledna (bude otevřena) – 
kaplička Jana Nepomuckého na 
Zubří (bude otevřena) – 
Hluboká – T.Kamenice. Na 
trase budou připraveny 
sportovní úkoly. 

 

21. května 2006 

„TRHOVOKAMENICKÁ 15“ 

Trasa: 15 km, vhodná pro 
cyklisty. V 9.00 hod. hromadný start 
od budovy muzea – Roveň – nad 
Petrkov – cesta na Vranov – 
Rohozná, okolo rybníků – Kameničky 
– T.Kamenice. 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

Od 8.května až do 9.července si můžete 
v hlineckém Betlémě prohlédnout výstavu prací 
žáků ZUŠ Hlinsko inspirovaných biblickými příběhy.  
Otevírací doba :Denně mimo pondělí od 8–12 a 13–16 hodin.  

 

Pojďte s námi za kulturou 

Na úterý 2. května se připravte na to, že od 
18.00 hodin v Komorním divadle v Hlinsku dostanou 
zabrat vaše bránice vlivem silného předávkování 
humorem . V novém zábavném pořadu s názvem  
„Chcete nás…?“ vystoupí svérázný a nesmělý 
vypravěč všedních historek a vtipů Milan Pitkin, 
herec, kaskadér, moderátor pořadu „Chcete mě“  
Zdeněk Srstka, bavič, zpěvák, imitátor František 
Sysel a zpěvačka, členka divadla Opera Ivana 
Azubuike. 

Ve stejných prostorách Komorního divadla se v 
pátek 19. května od 18.00 hodin rozezvučí koncert 
dechové hudby HLINEČANKA, která si pro tuto 
příležitost pozvala hosta Libora Pantůčka. 

Na neděli 28. května na čas od 14.00 hodin se 
mohou těšit malí i velcí, kdy je v Komorním divadle v 
Hlinsku připraveno pro děti i rodiče zábavné 
odpoledne  „CIRKUS  UP“ – s Václavem Upírem 
Krejčím. 

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

 

Na 2.června se v hlineckém Komorním divadle – 
Orlovně připravuje závěrečný koncert žáků ZUŠ 
Hlinsko a v neděli 4.června si dají též v Komorním 
divadle v Hlinsku dostaveníčko krása a ladnost 

pohybu na svém klání Miss aerobik 2006. Máte se 
nač těšit. 

Sobota 27.května bude 
pro všechny přihlášené 
předznamenána zájezdem do 
Prahy do divadla Broadway na 
muzikál Tři mušketýři. Na 
vědomost se účastníkům tímto 
dává, že autobus zájezdu 
pořádaného cestovní 
agenturou BBS Hlinsko se 
vydá na cestu z Hlinska v 10.00 h a v Trhové 
Kamenici jej lze očekávat 10.10 h. Vstupenky jsou 
zajištěné a všichni je obdrží v autobuse.  

 

V Městském muzeu a galerii v Hlinsku trvá do 
4. června 2006 výstava obrazů a loutek Jiřího 
Šimka. Otevřeno Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 h, 
So, Ne, svátky 13 – 17h. 

 

MKK Hlinsko vyhlašuje datum 5.června jako 
počáteční termín, odkdy se lze zapisovat do kurzu 
tance a společenské výchovy na sezónu podzim 
2006. Přihlášky se přijímají v párech ( chlapci i 
samostatně ). Cena kurzu je 850 Kč.  

Tel. 469 311 101 nebo 731 151 774 

 
ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM NA KVĚTEN 

… ani jsme se nenadáli a je tu opět Máj. Dnes si 
oddechově řekneme pár slov o květeně měsíce 
května.  

Rododendrony ( pěnišníky ) jsou pro 
nepřebernou paletu barev a tvarů květů 

nejvyhledávanějšími 
jarními okrasnými 
dřevinami. 
Rododendrony se 
v evropských 
zahradách objevily až 
v druhé polovině 
18.století, kdy byly 
dovezeny z Malé Asie. 
Další druhy se do 
Evropy dostaly ještě 

později z Himaláje a jihozápadní Číny. Zprvu na ně 
zahradníci pohlíželi s nedůvěrou, ale postupně se 
pěnišníkům podařilo změnit tvář mnoha zahrad. 
Jejich pěstování není složité, musíme však dodržet 
několik zásad. Vyhovuje jim, polostín a mírně vlhká 
kyselá půda. Přihnojujeme výhradně kyselými 
nevápenatými hnojivy. Nevhodná jsou místa 
vystavená větru a mrazové kotliny. Optimální je 
výsadba pod vzrostlé stromy nebo do jejich 
blízkostí, kam sahá stín korun.  

Rovněž pivoňky 
nekrášlí evropské 
zahrady příliš 
dlouho. Číňané je 
znali a pěstovali již 
tisíc let před naším 
letopočtem. 
Považovali je za 
národní jmění a 
pivoňky se těšily 
ochraně samotného 
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císaře. V Evropě se první křovité pivoňky objevily až 
kolem roku 1800. Kvetou podle lokality a odrůdy od 
konce dubna až do června. Pivoňky vysazujeme na 
slunné popřípadě pohostinné místo chráněné před 
větry. Vyžadují propustnou půdu s neutrální reakcí. 
Svědčí jim občasné přihnojení kvalitním kompostem. 

Příjemné posezení na zahradě nám dává možnost 
načerpat nových sil, uvolnit se, relaxovat. … 

a posezení pod pěkně založenou 
pergolou tento prožitek tím 
více umocňuje. Pergola je velmi 
příjemné a poměrně jednoduché 
zahradní zařízení. Dřevěnou 
konstrukci můžeme nechat 
porůst nejrůznějšími pnoucími 
dřevinami. Vhodný je loubinec, 
který se na podzim krásně 
vybarvuje nebo kiwi. Trubač, 
některý z plaménků, vistárie 
nebo pnoucí zimolez mají krásné 

a výrazné květy. Výběr je nutné řešit s ohledem na 
místní podmínky především mrazové. 

Tip pro měsíc květen :  

• Odstraňujeme odkvetlé květy jarních cibulovin. 
Listy necháme přirozeně zaschnout a zatáhnout. 
Pokud narušují vzhled záhonu přesadíme je s 
větším balem někam do ústraní ( vhodná výsadba 
do košíků pro cibuloviny ). 

• Je ideální období pro zakládání a výsevy nových 
trávníků. 

• V této době můžeme začít s výsadbou 
choulostivých letniček a teplomilných zelenin. 

• Koncem měsíce začneme s letněním pokojových 
rostlin. Opatrně je zvykáme na slunce, aby 
nedošlo k popálení listů. 

 

 

SLOUPEK HISTORIE 
Pokračování z minulého čísla …. 

 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola I 
 

Začátečnická léta K. V. Raise 
Trhová Kamenice sice patřila k soudnímu okresu 

nasavrckému, ale do učitelských schůzí se docházelo 
do Hlinska, kde byl roku 1880 založen Učitelský 
a vychovatelský spolek Komenský. Jeho předsedu 
ředitele Jindřicha Rozvodu Macháček na svého 
dovedného kolegu upozornil. Na předsedovu žádost 
proslovil skromný Rais na jedné okresní učitelské 
schůzi přednášku o vyučování dějepisu, a když byla 
přijata s pochvalou, už se podruhé nezdráhal 
a vykládal o jiných tématech, například o moderních 
proudech v české literatuře. Na ty schůze se vždy 
těšíval a nejraději byl, když na nich přednášel okresní 
starosta Karel Adámek, který se později stal 
zemským a říšským poslancem. Rais obdivoval jeho 

všestranné vzdělání a i to se mu na něm líbilo, že 
hodně cestoval skoro po všech evropských zemích. 
Výsledkem jedné takové konference byl epigram, 
který si cestou z Hlinska do Kamenice Rais složil 
a který zněl: 

Karlu Adámkovi. 

„Osvěta nás vysvobodí“, 

je Tvé heslo svaté - 

„pro tu braňme školu novou.“ 

Buď pozdraven nastokráte! 

Hornímu konci trhovokamenického náměstí 
vévodí barokní svatofilipojakubský kostel. Rais, 
který měl hudbu velice rád, se řídícímu nabídl, že 
zaň bude hrát na varhany. A tak vysedával na 
chladné kruchtě ve všední den i v neděli a běhával 
za něj dokonce i do vzdáleného filiálního kostelíka 
u Svatého Mikuláše. O rorátech mu zalézalo za 
nehty, zábly ho nohy, klouby bolely a tuhly a příští 
rok se mu z toho nachlazení vyvinul těžký kloubní 
revmatizmus, takže musel ulehnout a povolat 
starého pana doktora Antonína Breberu. Lékař 
bydlel na staré poště a byl první rok jeho nejbližším 
sousedem. Rais si dlouho poležel, nemoc byla 
úporná a zlá, hlava mu v horečkách jen třeštila, 
a když se mohl zas postavit na nohy, chodil hrát do 
kostela znova. A jak se sám přiznal, nikdo mu za to 
nikdy ani nepoděkoval. 

K té nemoci hodně přispěl i studený byt, a proto 
se od Linhartů přestěhoval a našel si pěkný, slunný 
pokoj v Schulzově hostinci na dolním konci náměstí, 
kam docházel i na stravu. Ale ani tam dlouho 
nezůstal a přestěhoval se do kupeckého domu 
Cellarova, kde mu pronajali úzký, ale slunný 
pokojík do dvora. Sousedil s jeho třídou. Měl sice 
jen jedno okno, ale výhled z něho byl velmi krásný, 
na rybníky a na stráň Buchtovku za nimi. 

Rais měl tři velké záliby: literaturu, divadlo a 
turistiku. Ještě v Jičíně mu rodiče dovolili, aby si 
z kondic kupoval knihy. A tak si do Trhové 
Kamenice přivezl pěknou knihovničku, v níž měl 
Máj, Slávy dceru, Ohlasy, verše Hálkovy 
a Nerudovy, ale také už i Vrchlického a Sládka. 
I časopisy Vesmír, Osvětu a Lumír odebíral. Z těch 
semínek, která hojná četba zasívala v jeho 
vnímavou duši, už na studiích na nižší reálce klíčíly 
první nesmělé literární pokusy. V Trhové Kamenici 
měl pro vlastní tvorbu podmínky příznivé. Do 
společnosti nechodil a brzo po večeři v hostinci 
chvátal přes náměstí domů, studoval, četl a psal. 

Kamna tiše hučela, v koflíku voněl čaj 
a z dýmky stoupaly drobné obláčky dýmu. Ještě 
veseleji v tom útlém pokojíku bylo, když měl i své 
denní noviny, které mu otevíraly pohledy do 
veřejného života i do důležitých událostí 
zahraničních. Posílal mu ty noviny hostinský 
Adámek z Hlinska, který měl mladého učitele rád 
a přečtené Národní listy mu ochotně obětoval, když 
se od něho jednou dověděl, že v té zapadlé 
Kamenici o světě nic neví. 

Rais začal psát verše pro děti podle vzoru 
Svatopluka Čecha a několik z nich mu Budečská 
zahrada zveřejnila. První jeho tištěnou prózou byl 
fejeton „Na horách“ vydaný v Poslu z Budče. Tento 
učitelský časopis zmužile bránil novou pokrokovou 
školu. Črta Na horách podává neveselý obrázek 
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chudého života na Vysočině a zvláště soucitně mluví 
o drobných školáčcích. Je to jakoby úvod do jeho 
příští literární práce, v níž je tolik oddané lásky 
k trpícím a odstrkovaným lidem. V malých, 
schýlených chatkách je smutno, život je těžký 
a klopotný, jen ta příroda je tu na horách nádherná. 
Pohled na rozvlněné kvetoucí pole, na skupiny bříz 
v lukách, na ztracené cesty v polích a pastvinách jsou 
turistovi náhradou za chmurný dojem lidské bídy. 
První úspěchy povzbuzovaly mladičkého 
začátečníka, aby pokračoval, a tak příspěvků 
v časopisech přibývalo a nadšený autor se po 
honorářích zpočátku ani nesháněl. 

Místem, kam si z městečka zaběhl nejdříve, byl 
kopec Zubří, na němž se svatojánská kaplička s výše 
639 metrů dívá do lesnaté pahorkatiny. K východu je 
překrásný pohled na Trhovou Kamenici, na jih je 
vidět až k moravskému pomezí. Pod Zubřím se vine 
polní cesta k Možděnici a tou Rais často vyprovázíval 
kolegu Jana Košvance, jehož znal z jičínských studií 
a který tu jeden rok učiteloval. Co se tu na těch 
polních cestičkách nabloudili, co se navzpomínali a co 
se napředli smělých snů do lákavé budoucnosti! Na 
jihozápadě se už za hradbami lesů hlásí Chotěbořsko. 
Tam v těch končinách objevil až na samotném obzoru 
modravou siluetu borovského kostelíka. Ten náladový 
obrázek od zuberské kapličky měl jistě před očima, 
když později psal dětem výchovnou knížku „Čtení 
o Karlu Havlíčkovi“. Té velké a hrdinské postavy 
z našich národních dějin si Rais vždycky vážil, a když 
ho Macháček pozval, aby s jeho rodinou chodil na 
večerní procházky, rád nabídku přijal, protože se 
těšil, že se od něho něco doví o pražské vlastenecké 
společnosti. Řídící se za svých studií stýkal 
s Václavem Klimentem Klicperou, s Petrem Fastrem, 
s panímámou Náprstkovou a jinými osobnostmi 
našeho veřejného života 50. let 19. století. A tehdy 
vyučoval hře na klavír Zdeňku Havlíčkovou a jejího 
„ctitele“ hraběte Václava Kounice. Sirotek po 
brixenském mučedníkovi bydlel u tety Jarošovy, 
Havlíčkovy sestry, a do jejich bytu Macháček 
docházel. Zdeňka, hezké a bystré desetileté 
děvčátko, bývala vážná a zamyšlená, jindy však 
překypovala dětskou čtveračivostí. Někdy prosila 
učitele, aby ji omluvil a hrál sám, že ho bude jen 
pozorně poslouchat. A tu se často stávalo, že 
uprostřed hry odešla potichu do vedlejšího pokoje 
a už se nevrátila. Jednou si dodal odvahy a vešel za 
ní. Klečela u stolu, před sebou měla otevřené album 
s fotografiemi rodičů a opírajíc osmahlé čelo do dlaní 
usedavě plakala. 

Na procházku chodívali oba přátelé Mlýnskou 
uličkou kolem Kabeláčova mlýna a Předního rybníka 
pěšinkou v lukách k Zádušní borovince. Vpravo 
stoupala stráň až k mohutnému zalesněnému chlumu 
Táboru a pod ním si v koších starých vrb do ticha 
padajícího večera polohlasně hučela Chrudimka. 

O literární práci svého kolegy se Macháček brzo 
dověděl a roku 1879 mu svěřil zvlášť významný úkol. 
V Hlinsku žil na zasloužilém odpočinku stařičký 
Havlíčkův učitel Antonín Línek. Toho roku mu bylo 80 
let. Hlinecké učitelstvo mu uspořádalo velkolepou 
oslavu. Vetchému starci se při ní dostalo tolik 
upřímných projevů úcty a lásky, že dojetím ani 
nemohl poděkovat. Pěvecký sbor mu zazpíval 
kantátu, kterou na Raisova slova zkomponoval 
a nacvičil Václav Macháček. Měla tento text: 

Velezasloužilému učiteli Antonínu Línkovi na 
důkaz úcty a vděčnosti. 

Ty, jemuž v službě národa 
vykvetly šediny, 

ze srdce příjmi jarý zpěv 
vděčné své družiny. 

 
Když ještě zhouby krutý dech 

po českých nivách vál, 
Tys zlatá slova v mladinká 

srdéčka rozséval. 
 

Tys první lásku k vlasti vlil 
ve Havlíčkovu hruď. 

Ty, učiteli navěky 
nejkrasším vzorem buď. 

 
Tys učiteli českému 

na příklad nebem dán. 
Příteli, otče, v dnešní den 

buď námi požehnán! 
 

A ještě jedno nikde netištěné veršování. Jednou 
v září překvapila řídících dcera Žofinka svého 
učitele prosbou, aby jí napsal blahopřání, které by 
otci o jmeninách přednesla. A tak Rais své milé 
a dobré žákyni složil tyto veršíčky: 

Letí roky a sny mladé 
zvolna, zvolna plynou z duše, 

ach, ta doba dovádivá 
zmizí a víc nepřikluše. 

 
Ale na Tvém srdci, otče, 
srdce vždycky pookřeje, 
vždyť to Tvoje srdélenko 
takou péčí, láskou hřeje. 

 
Hřeje, hřeje, otče drahý, 
dovol dceři svojí malé, 
ať se za vši lásku, péči 

k srdci Tvému vine dále. 
 

Ať dnes tiskne ústa svoje 
ke Tvé drahé, milé tváři, 

by nám dlouho, dlouho kvetli 
tihle sladcí snové jaří. 

 

Své první literární příspěvky podepisoval Rais 
buď jen zkratkou KR nebo pseudonymy 
K. H. Horský a Prokop Bodlák. Pod tímto posledním 
jménem můžeme nalézt v chrudimském časopise 
Posel z východních Čech z roku 1880 svěže a vtipně 
psaný delší fejeton. Je nadepsán „Malebné cesty po 
Čechách“ a autor v něm vypravuje o výletě 
kamenické učitelské družiny podle Chrudimky do 
střítežského pralesa a pak dále k Lichnici, tyčící se 
nad Čáslavskou rovinou. 

Ale toho roku se Rais odvážil vskutku smělého 
podniku: vydal si vlastním nákladem sbírečku 
veršů. Byly to samé epigramy. Knížečka byla 
drobného formátu a jmenovala se „Trny“ a byla 
věnována českému učitelstvu. V těch kratičkých 
básničkách vyjadřoval tužby a bolesti české 
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pokrokové školy. Tepal její odpůrce a s uznáním psal 
o jejích přátelích. Epigramy byly vtipné a měly 
dobrou literární úroveň, jak ukazují následující 
příklady: 

Místním školním radám 
Proč nedáte do konkursu 

vždycky přímo v čele, 
že vám třeba muzikanta, 

a ne učitele? 
 

Obráncům 
Adámek a Čelakovský. 
Čelakovský - Adámek. 

Když ti mluví, dají hánci 
lživá ústa na zámek. 

 
Zbožný vzdech 

Adámků, dej, Bože, kopu. 
Kopalů však méně. 

Ach, pak se to s českou školou 
bude lepšit denně. 

 

Páter Kopal byl nepřítelem nové školy a Posel 
z Budče upozorňoval na jeho zpátečnické pletichy. 
Mladičký Rais už tehdy vážně přemýslel o naléhavých 
otázkách politických a stavovských. 

Po dvouleté úspěšné učebně výchovné činnosti 
v Trhové Kamenici se podrobil zkoušce učitelské 
způsobilosti pro školy obecné. Přihlásil se k ní do 
Českých Budějovic. Když se na tu cestu chystal, 
požádal ho řídící, aby jim tam koupil hliněný džbán na 
pivo, raději nějaký větší. Jeden takový už doma měli 
a říkali mu „káča“. Rais vybral v Budějovicích tu 
největší nádobu, kterou v tom hrnčířském krámě 
vůbec měli, a cestou po nádražích i ve vlaku zažil s ní 
nejednu rozmarnou příhodu. Po letech, když už dávno 
a dávno působil v Praze, si na „káču“ vzpoměl a tu 
cestu vylíčil v humorné povídce, která má stejné 
jméno: „Káča“. Památný džbán, vysoký skoro 50 cm, 
je prý stále v Macháčkově příbuzenstvu dobře 
opatrován. Rodina, o níž ve své črtě spisovatel 
vypravuje, však nejsou Macháčkovi, ale Kutílkovi 
z Krásného u Nasavrk. 

Na jih od Trhové Kamenice je v idylickém 
údolíčku Chrudimky bývalá hornická osada Svobodné 
Hamry. Raisovu pozornost poutala ta dědinka už 
dávno. V hamerském zámku, jako v nějakém tusculu, 
žili dva staří přátelé Jan Nevole, majitel toho panství, 
a vysloužilý srbský generál František Alexandr Zach. 
Oba patřili k nejznámějším a nejrázovitějším 
postavám českého veřejného života ve 40. letech 
19. století. 

Nevole byl rodákem z Vísky u Chotěboře. Jsa 
důvěrným spolupracovníkem Pernerovým, byl 
hlavním navrhovatelem nynějšího Masarykova 
nádraží v Praze. Představení oceňovali jeho odbornou 
zdatnost a spolehlivost. V Praze byl jedním 
z nejpřednějších členů vlastenecké družiny, která se 
scházela ve Fastrově kavárně, kde probírala naléhavé 
úkoly politické a kulturní. Nevole to byl, kdo navrhl, 
aby se společnost u Fastrů postarala o řádné 
vydávání všech spisů J. K. Tyla, a aby mu byl za ně 
vyplácen náležitý honorář. Pokladníkem byl Nevole 
sám. To přátelství se zakladatelem novočeské 
dramatické literatury pak trvalo až do Tylovy smrti. 

Když mladé srbské knížectví potřebovalo 
inženýra, který by budoval státní stavby, byl 
Palackým a Šafaříkem navržen Jan Nevole. Takové 
důvěře se mezi našimi vlastenci těšil! Nevole 
nabídku přijal. Při besídce na rozloučenou mu jeho 
pražští přátelé zazpívali sbor, jehož jedna sloka zní: 

Sláva Tvá je naše sláva, 
Ty jsi Čechů vyslanec. 

Tvoje vlast nová buď zdráva! 
Zůstaň Čech a vlastenec! 

 

Nevolův dům v Bělehradě se stal střediskem 
české kolonie. Nejvýtanějším hostem byl František 
Alexandr Zach, velitel důstojnické akademie. Intriky 
rakouského konsula, který vlasteneckému staviteli 
nepřál, způsobily, že byl ze státní služby propuštěn. 
Když pak jeho choť sdědila po svém bratrovi 
velkostatek Svobodné Hamry u Trhové Kamenice, 
rozloučil se Nevole s Balkánem a ujal se jeho 
správy. 

František Alexandr Zach byl rodákem 
brněnským. Jeho všeslovanský zápal a bratrský cit 
k národům, které zápasily za svobodu, ho odvedly 
od jeho původního právnického povolání mezi 
polské revolucionáře. Později se zúčastnil 
Slovanského sjezdu a svatodušních bouří v Praze 
a pomáhal Slovákům proti Maďarům. Ve Francii se 
důkladně vzdělal ve vojenských naukách a nato se 
stal v Srbsku prvním velitelem důstojnické 
akademie. Na tureckém tažení přišel o nohu. Vrátil 
se tedy do vlasti a často pobýval u svého věrného 
druha ve Svobodných Hamrech. Nevolova 
staročeská domácnost nahrazovala starému 
mládenci vlastní rodinu. 

V prostém zámečku prožívali oba vlastenečtí 
přátelé idylu svého životního podzimu. Zach 
sedával rád v parku, kde měl své oblíbené místo 
„Jenerálku“. Starosvětský obrázek jejich 
venkovského zátiší vykreslil Rais ve své povídce 
„Špačci“. Za Zachem docházela bohatá 
korespondence, noviny z mnoha evropských zemí, 
sjížděli se sem četní přátelé. Zvláště srdečně býval 
vítán František Ladislav Rieger, který sem přijížděl 
z nedaleké Malče, aby se se zkušeným generálem 
poradil v naléhavých politických otázkách. Nevole 
a Zach byli skutečnými mecenáši vesnické chudiny 
a měli ruku štědře otevřenou i pro všechny kulturní 
spolky na Hlinecku. Jejich jména žijí ve 
vzpomínkách hamerských sousedů dodnes. 

K té tiché vesničce nad Chrudimkou mezi 
březovými hájky se Rais vrátil ještě ve svých dvou 
dalších pracích: v historické povídce „Jak hráli 
o králi Václavu“ a v horském obrázku „Pro číslo“. 
První prózu napsal podle zápisků vlasteneckého 
správce na hamerském panství a vylíčil v ní 
poddanské poměry na Vysočině na sklonku 
18. století. I do Železných hor pronikaly tehdy 
ohlasy buditelského snažení a představitelem 
vlasteneckého ruchu byl dřevíkovský sládek 
v panském pivovárku Štětina. Do tohoto rámce 
zasadil Rais příběh o tragické lásce sládkova 
studenta Ivana k direktorově záletné dceři. 

Pokračování příště …. 

 


