
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 21. 9. 2006. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v září 
4.9.1890 vyvrcholila veliká povodeň na řece Vltavě. O 

půl šesté ráno toho dne se zřítil jeden z pilířů Karlova mostu 

8. 9. 1944 odpálili Němci poprvé raketu V-2. 
Dosahovala rychlosti téměř 6000 km/hod a měla mnohem 
ničivější účinky než její předchůdkyně raketa V-1. Nacisté 
jich na Velkou Británii vypálili přes 3000 ! 

9. 9. 1908 byla v českých zemích poprvé oficiálně 
použita daktyloskopie a zároveň zrušena starší metoda 
antropometrie, která spočívala v proměřování jednotlivých 
částí těla 

11. 9. 2001 došlo k nejrozsáhlejšímu teroristickému 
útoku v dějinách. Do dvou výškových budov Světového 
obchodního centra v New Yorku narazila unesená dopravní 
letadla. Obě budovy se zřítily, zahynuly tisíce osob. Za 
útokem stál saúdskoarabský terorista Usáma bin Ládin 

13.9.1959 dopadl na Měsíc první předmět vytvořený 
člověkem – sovětská sonda Luna 2 

15. 9. 1847 se v pražských ulicích rozsvítilo 
200 plynových lamp. Veřejné osvětlení plynovými lampami 
bylo ve stejném roce zavedeno i v Brně 

19. 9. 1783 vzlétli v balonu první tvorové – kohout, kachna a ovce. Letu přihlíželi i král Ludvík 
XVI. A královna Marie Antoinetta. Po osmi minutách „ osádka“ přistála asi tři kilometry od Versailles 

20. 9. 1946 se v jihofrancouzském letovisku Cannes konal poprvé mezinárodní filmový 
festival. Během dalších let se z něj stal nejprestižnější evropský filmový festival. Hlavní cena, Zlatá 
palma, je žádanou trofejí pro nejlepší producenty, režiséry, herce aj. 

23. 9. 1875 se rozjela pražskými ulicemi poprvé koněspřežná tramvaj. Trasa vedla od Národního 
divadla do Karlína 

25. 9. 1957 byl v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy spuštěn první československý 
jaderný reaktor 

29. 9. 1966 v sanfranciském parku Candlestick vystoupili naposledy živě Beatles 
 

 

Všem dětem školou povinným přejeme šťastný start  
do nového školního roku! 
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Léto pluje po obloze 

Ve svém velkém hvězdném voze 
Shovívavě na nás kývne 
Ospale si při tom zívne 
A než se jen ohlédneš 

Je tu podzim 
To mi věř 

 
 

 
mem 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Ordinace MUDr. Vančové 

Od 1.8.2006 ordinuje v 
Trhové Kamenici MUDr. Zuzana 
Vančová. Vzhledem k tomu, že 
pacienti MUDr. Bláhy se 
nestávají automaticky 
pacienty MUDr. Vančové, je 
třeba, aby se v průběhu měsíce 
září zaregistrovali, pokud budou 
navštěvovat tuto soukromou 
ordinaci praktického lékaře. 

Dále upozorňujeme na změnu ordinačních hodin:  

PO 7.30. – 13.00 hod. 

ÚT 7.30. – 12.00 hod. 

ST 7.30. – 9.30 hod.,13.00 – 17.00 hod. 

ČT 7.30. – 12.00 hod. 

PÁ 7.30. – 12.00 hod. 

 

Kominík 

Čištění komínů proběhne v 
měsíci říjnu. V příštím čísle bude 
uveden přesný termín. Závazné 
objednávky můžete ještě 
podávat na obecním úřadě v 
průběhu měsíce září.  

 

Volby  

Ve dnech 20. a 21. října 2006 se budou v naší 
obci konat souběžně volby do zastupitelstev obcí a do 
Senátu Parlamentu ČR. 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

 

Přejeme všem jubilantům, kteří v 
měsíci září oslaví svá kulatá životní výročí, 
hodně zdraví, radosti a životní pohody.  

 

 

50 let Zdeňka Jůnová, Trhová Kamenice 

60 let Josef Morávek, Kameničky 

Jindřiška Zárubová, Trhová Kamenice 

70 let Dagmar Kučerová, Trhová Kamenice 

75 let Ludmila Kmentová, Trhová Kamenice 

Vladimír Dienelt, Trhová Kamenice 

85 let Morávková Irena, Trhová Kamenice 

 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

Letní tábor 

Jako již tradičně uspořádala naše škola 
ve spolupráci s DDM Hlinsko dětský letní tábor 
ve Svratouchu. Třetí červencový týden se vydalo 
56 dětí na cestu kolem světa společně s londýnským 
gentlemanem Phileasem Foggem. Počasí bylo 
na cestu jako stvořené. Celý týden jsme cestovali, 
poznávali zvyky a tradice navštívených zemí, 
překonávali nástrahy detektiva Fixe a zažívali spoustu 
dobrodružství. Willy Foggovi jsme pomohli zachránit 
princeznu, objet svět, vyhrát tím uzavřenou sázku 

a to vše za pouhých sedm dní. Díky zahraničním 
zpravodajům londýnského tisku The Times jsme měli 

každé ráno možnost připomenout si v ranních 
novinách události uplynulého dne. V každém vydání 
byl připraven pro věrné čtenáře zajímavý rébus. 
I fotoreportéři zachytili naše putování objektivy svých 
fotoaparátů. Pokud budete mít zájem, můžete si 
prohlédnout tyto snímky i archiv táborového vydání 
deníku The Times na internetových stránkách školy. 

Díky slunečnému počasí a bezvadné partě lidiček 
jsme si tábor báječně užili a těšíme se na další ročník. 

 

Zahájení školního roku 

Dva měsíce volna jsou za námi. Děti se už jistě 
těší, jak se podělí o své zážitky a dojmy z prázdnin 
se svými spolužáky. 
Slavnostní zahájení nového 
školního roku 2006/07 se 
uskuteční ve školní jídelně 
4. září 2006 v 8 hodin. Poté 
se žáci se svými třídními učiteli 
sejdou ve třídě. Na první 
školní den si vezměte s sebou 
přezůvky a psací potřeby.  

Nové prvňáčky a jejich 
rodiče přivítá paní učitelka Věra Mokrá v prvním patře 
v první třídě.  

Školní družina bude pro všechny zájemce 
v provozu do 15.30. 
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FARNÍ OKÉNKO 
"Léta Páně 1419 večer před svatým 

Bartolomějem zemřel slovutný Beneš z Kocůrova otec 
Přibyslava opata Luckého zde pochován modlete se 
za nej." Tento nápis na náhrobním kameni v kostele 
zná asi každý obyvatel naší obce. A možná by leckdo 
chtěl vědět více o události, osobách a  časech, o nichž 
se zde mluví. Že krátce nato krajem táhla husitská 
vojska, to víme.  Chceme-li znát přesné datum 
Benešovi smrti, stačí, když v kalendáři nalistujeme 
svátek sv. Bartoloměje - a to je 24. srpna. 
O samotném vladykovi  máme informací málo a to se 
týká i jeho syna Přibyslava. Pozornost tedy můžeme 
zaměřit jedině na klášter, jehož byl opatem. Jednalo 
se o nejstarší znojemský klášter, který patřil už od 
roku 1190 premonstrátům. Založen byl knížetem 
Konrádem Otou u řeky Dyje na louce pod městem 
a po celá staletí patřil k nejvýznamnějším na Moravě. 
V době zřízení pražského arcibiskupství /1344/ 
a zřízení litomyšlského biskupství se opat Jan 
z Louky, který patřil k okruhu osob blízkých Karlu IV., 
stal prvním litomyšlským biskupem. /V souvislosti se 
zřízením litomyšlského biskupství  se též zachovala 
listina, kde se uvádí, že k němu patříl i náš kostel 
sv. Filipa a Jakuba/.  

Premonstráti v Louce u Znojma později překonali 
řadu těžkých období. V době Přibyslavově to byly 
husitské války, kdy došlo k rozboření románských 
budov . Obnoveny byly v pozdní gotice. V době 
reformace klášter zpustl, byl také vyrabován 
švédskými vojsky. Pozdější velkolepou barokní 
přestavbu ukončilo zrušení kláštera Josefem II. roku 
1784. Objekty později sloužily jako kasárna. 

S louckým klášterem je spojena řada zajímavostí, 
například premiéra pěstování okurek na Znojemsku 
v závěru 16. století v klášterní zahradě. Na počátku 
18.století pak v louce působil slavný konstruktér 
bleskosvodu Prokop Diviš. 

Dnes je většina budov prázdných, volají po 
opravě. Kostela Panny Marie a sv. Václava se po více 
než dvou stoletích znovu jali dva premonstráti. 
Některé části se již podařilo rekonstruovat, ale byly 
by potřebné ještě mnohé investice. Jako všude však 
i zde záleží především na aktivitě lidí, jaký osud bude 
tato památka mít v budoucnosti.  

Z pramenů zpracoval Pavel Čtvrtečka 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Pozvánky do Trhové Kamenice 

Na září jsem pro vás 
připravili výstavu 
„Z pohádky do pohádky“. 
Oprášili jsme staré loutky z 
divadélka v Trhové Kamenici, 
které už dlouho neviděly 
dětský smích a které se těší 
na vaši návštěvu. Výstava 
potrvá do 29. 9. 2006 

a bude otevřena: út – pá 10-12, 12.30-16 
hod.a so,ne 13-16 hod. Výstavu připravila paní Olga 
Doubalová.  

 

Druhá pozvánka se týká cestování. V pátek 
15. září v 18.30 hodin vás zveme na cestopisnou 

besedu s promítáním diapozitivů, 
tentokrát o turistice a potápění v 
Chorvatsku. 

 

Setkání s neobvyklými 
hudebními nástroji se uskuteční v pátek 

22. září 2006 v 18.00 hod. 
Pozvání přijal Zdeněk Melichar, 
který se zabývá muzikoterapií a 
ukáže nám, jak hudba a hudební 
nástroje působí na člověka. 
Nezapomeňte si vzít polštářek na 
sednutí.  

Všechny akce se konají v budově muzea 
 

Tělovýchovná jednota Sokol Trhová Kamenice zve 
všechny občany k účasti na V. ročník „Běhu 
Terryho Foxe,“ který pořádáme v sobotu 9. září 
2006 ve 14:30 hodin u sokolovny. 

Podpora a šíření myšlenky 
tohoto běhu, cílený boj proti 
rakovině podporou výzkumu této 
zákeřné nemoci u nás i ve světě, 
osvěta a propagace zdravého 
životního stylu spojuje všechny 
příznivce „Běhu T. Foxe.“  

Pořadatelský tým se těší na 
Vaši účast. 

Výbor T. J. Sokol 

 

PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2006 

1. září 
v 19hod. 

Madagaskar 

Film USA, od tvůrců Shrek 
a Příběh žraloka. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

8. září 
v 19hod. 

Libertin 

Širokoúhlý film V. Británie. 
V hlavní roli Samantha 
Morton a John Majkovič. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

15. září 
v 19hod. 

Za plotem 

Film USA.Animovaná 
pohádka. 

Ml. příst. 
Od 15ti let 
Vst. 
20/40,-Kč 

22. září 
v 19hod. 

Rychle a zběsile: 
Tokijská jízda 

Film USA. Širokoúhlý. 
V rychlosti je krása. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

29. září 
v 19 hodin 

Star Wars III: Pomsta 
Sithů 

Film USA.Žánr sci-fi. Ať tě 
síla provází! Širokoúhlý 
film. 
 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 
Filmy označené jako „ŠUP“ jsou filmy širokoúhlé. 
 

Připravujeme na říjen: 

6. 10. Garfield 2 

13. 10. Shrek 2 

20. 10. Rozchod 

27. 10. Miami Vice 
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POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

V sobotu 9. září se ve skanzenu na Veselém 
Kopci v čase od 10.00 h do 15.00 h slaví 
„POSVÍCENÍ“. Kromě ukázek tradičních jídel 
a obyčejů se můžete v rámci kulturního 
doprovodného programu těšit na vystoupení 
folklorního souboru Kohoutek z Chrudimi, pěveckého 
Sboru paní a dívek a Mužského pěveckého sboru 
z Litomyšle. 

Hlinecký Betlém se může pochlubit sezónní 
výstavou od 22.července do 29.října POVĚSTI 
Z HORÁCKA 

Do 10.září potrvá ve výstavní síni Městského 
muzea a galerie v Hlinsku výstava děl Viléma Riedela 
v rámci 47.ročníku Výtvarného Hlinecka. Tamtéž si 
obdobně do 10.září si můžete prohlédnout výstavu 
obrazů Františka Kavána.  

Od 29.září vás v Městském muzeu a galerii 
přivítají se zcela novou 
výstavou BROUCI 
A MOTÝLI. Expozice je 
připravena ze soukromé 
sbírky pana Oldřicha Černého 
z Hlinska a bude doplněna 
obrazy Jana Kobyláka (oleje), 
Jiřího Doležala (pastely 

a suchá křída) a Simony Brantlové (akvarely a 
kvaše). Výstava bude přístupna do 5. listopadu 
denně Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h a So – Ne  13 – 17 h 

 

Pojďte s námi za kulturou 

V pátek 1. září bude v amfiteátru pivovaru 
Rychtář v Hlinsku opravdu živo. V rámci 
RYCHTÁŘ OPEN AIR zde vystoupí hudební skupiny 
Škwor, Motouz … a další. 

Do 10.září potrvá výstava 
Ladislava Vaška v prostorách 
hlinecké Orlovny „Hlinecko z 
žabí a ptačí perspektivy“. 
Otevřeno je od úterý do neděle 
9 – 12 a 13 – 16h. 

Od středy 27. září od 17.00 h 
ožije Komorní divadlo v Hlinsku 
mládím a prvními nesmělými krůčky 
tanečníků při jejich první lekci kurzu 
tance a společenské výchovy  

 

FOKUS Vysočina za podpory města Hlinska 
pořádá v rámci celorepublikové akce Týdny pro 
duševní zdraví koncert, do kterého se zapojí v 
sobotu dne 23. září a v Komorním divadle v Hlinsku 
od 15 hodin vystoupí skupiny SAXER Hlinsko, SWING 
CLUB Vysoké Mýto, JAZZIBABA Hlinsko, ROBERT FREI 
NO GROUP Hlinsko. Symbolické vstupné: 20,- Kč 

 

Na měsíc říjen jsou předběžně připravovány 
následující pořady :  

- V úterý 3. října v 18.00 hodin v Komorním 
divadle v Hlinsku - uvádí divadelní společnost Háta 
Olgy Želenské komedii POSTEL PRO HOSTY. 

- Ve stejných prostorách v pátek 6. října 
předvede své umění dechová hudba Hlinečanka se 
svými hosty. Koncert začíná v 18 hodin.  

- Druhou polovinu měsíce října, konkrétně 
16. října v 18.00 hodin zaujme návštěvníky 
Komorního divadla v Hlinsku – Podzimní módní 
přehlídka p. Horské. 

 

Ostatní 

Do společenského domu je na pátek a sobotu 
22. a 23. září soustředěn prodej z druhé ruky. 
Pořádá klub žen Hlinsko. 

 

ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM 
… a je před námi září. Jsem zvědavý, co všechno 

bude zářit, zatím se nám za okny venku naskýtá 
pohled uplakaného času. Přesto zde máme něco málo 
námětů a pár tipů na to, co bychom neměli v tomto 
období opomenout. 

- Při utváření architektury okrasné 
odpočinkové zahradě se musí dát do souladu prvky 
stojící na zahradě samostatně, jako solitéra s 
utvářením volných či přísně definovaných seskupení 
rostlin a doprovodných prvků. Okrasné trávy se v 
našich zahradách prosazují jen zvolna. Chybí zde totiž 
tradice v jejich pěstování. V současné době existuje 
na trhu mnoho desítek až stovek druhů kultivarů 
okrasných trav. Jsou mezi nimi jednoleté druhy, 
jejichž klasy a laty zdobí záhony i suchá aranžmá, ale 
také druhy vytrvalé. Vysazujeme je do krátce 
střiženého trávníku samostatně nebo v malých 
skupinách. Barevné kombinace nám dovolují 
podmalovávat naši zahradu od všech odstínů zelené 
přes modrou až po stříbrnou či zlatavý nádech 
suchých rozevlátých trsů.  

- Tajemné javory v 
zahradě. Naše domácí javory, 
ať již klen, mléč či babyka jsou 
nám opravdu všední, i když i 
mezi nimi bychom našli velmi 
zajímavé kultivary. V 
zahradách nás však častěji 
zajímají japonské javory 
dlanité. Poměrně drobné listy 
rozmanitých tvarů a mnoha barev vnášejí do zahrady 
orientální prvek. Nabídka je na trhu opravdu veliká. 
Sázíme je na světlé místo chráněné před poledním 
sluncem. Půda musí být mírně kyselá a propustná. 
Odolávají našim zimám, ale nebezpečné je předčasné 
jarní probuzení a následný mráz. 

- Od nepaměti se u nás pěstují jiřinky. 
Intenzivně se jimi zabývají zahradníci i šlechtitelé. 
Existují drobné nádobové kultivary i dvoumetroví 
obři. Z barev chybí jediná, modrá. Co jiřinkám ještě 
chybí, je vůně i mrazuvzdornost. Proto jejich hlízy 
musíme každoročně, jakmile první mráz spálí nať, 
vyrýt a uložit. Na jaře je opět vysadíme na slunečné a 
před větrem chráněné místo. Na půdu nejsou jiřinky 
náročné. 

Tip na měsíc září : 

- Mech v trávníku zpravidla signalizuje kyselou 
reakci půdy. Trávník vyhrabeme, prořežeme ostrými 
hráběmi a rozhodíme mletý vápenec. 
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- Ještě naposledy vyplejeme záhony s 
jahodníkem a rostliny přihnojíme. 

- Sklep před uložením ovoce nebo zeleniny 
vybílíme vápnem a vydezinfikujeme dostupným 
způsobem ( sirné knoty, Lastanox … ) 

- Opět začnou hrozit ranní mrazíky. 
Choulostivé rostliny přeneseme do bytu nebo do 
skleníku. 

 

SLOUPEK HISTORIE 
Pokračování z minulého čísla …. 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola II. 
Kronika o K. V. Raisovi a jeho 

přátelích 
Kantor komediant 

Říkej si co chceš, nejlépe je v klenutém čeledníku 
staré hospody. Scházívají se tu tkalci i vlasaři, sedláci 
i baráčníci, staří vojáci i dřevaři z knížecích lesů a 
tady se dovíš, co nového. Co píše Karel Linhart, co ve 
Vídni krejčuje, s kterou hauzernicí šel letos na vlasy 
Pilný Baron a po kolikáté už jel k neodbytným 
věřitelům do Ameriky obchodník Reitmann. Příjde-li 
sekerník Pekař, bude vypravovat své neuvěřitelné 
historie o tikání tajemných hodin v ležáckém mlýně a 
o rarášku v mlýnici svídnického klepáče, ale to až 
bude mít za sebou pět šest sklenic medlešického, 
jinak je s ním řeč rozumná. To nejraději vykládá o 
zámeckém pánu Janu Nevolovi ze Svobodných Hamrů 
a o jeho věrném kamarádu srbském generálu 
Františku Alexandru Zachovi. Ti že jeho bytelnou 
práci chválí a posílají ho na Balkán, tam že mu budou 
za jeho dovednost platit, ať jim věří, oni že tam dole 
za Dunajem kolik let strávili a vědí, že právě takové 
dobré řemeslníky jako je on, Pekař, tam potřebují. 
Sekerník rád sedá u velkého stolu blízko kuchyňských 
dveří, říkají o tom stolu žertem, že není menší než 
„zuberská náves“. A hned za ním zalézají do kouta 
železná kamna. Na tomhle místě je nejživěji. 

V čele nálevní místnosti se bělá ubrus na stole 
menším, říkají mu „učitelský“, a u něho jídají 
každodenní strávníci, páni učitelé Rais, Tichovský a 
Tuláček a s nimi slečna Marie Hrozná, všechno 
členové Macháčkova učitelského sboru. I tady je 
veselo. Prosím vás, však nikomu z té školní chasy 
není více než jednadvacet let! Julius Tichovský jednou 
nepříjde, aby nepřinesl novou anekdotu, kolega 
Tuláček se mu směje, že na ně chodí do redakční 
listárny Palečka, kde pro výstrahu otiskují 
nejnepodařenější vtipy literárních začátečníků. A 
zatím, co se tomu slečna Hrozná srdečně směje, 
probírá se pan Rais vážně řídkou bradkou, která mu 
zatím ještě nedorostla ani k okraji přeloženého 
límečku. Ale jen utichne cinkot příborů, už tenhle 
štíhlý, drobný mládenec vstává. Čekají ho korektury 
úkolů. Má ve své páté třídě dvaaosmdesát děvčat, a 
těch chyb a toho červeného inkoustu, jako planého 
máku. Domlouvají mu, zítra je čtvrtek, času na 
opravy je dost a dost, když je feriální den (volný den 

- z německého Ferien = prázdniny - B.H.), ale nedá si 
říci. To má on asi doma osedlaného Pegasa a ten už 
daktylsky dupe a nemůže se pána dočkat, nic jiného 
to už nebude. 

Rais to nemá domů daleko. Jen přes ulici do 
kupeckého Cellarova domu (Později Petrtýlův dům a 
nakonec byl tento dům asanován. Na jeho místě je 
dnes stánek se zeleninou. - B.H.), kde obývá v 
prvním patře uzounký pokojík, z něhož je pěkný 
výhled na tři panské rybníky a zachumelené selské 
lesy na táhlém vrchu Buchtovce. Diktáty ho nečekají, 
ale chce si něco napsat, nějakou veršovanou pohádku 
pro dětský časopis. Těší se domů, má tyhle chvíle 
rád, když mu na stole voní čaj a dobře táhne dýmka. 
To se vždy dívá za bílými kolečky dýmu, jak se pod 
stropem ztrácejí a za nimi letí jeho myšlenky, luzné 
obrazy jeho básnické fantazie. 

Trhová Kamenice, pohled od mostu - vlevo hostinec „U 
knížete“, vpravo Cellarův dům, 

zcela vpravo Zvárovi 

(fotografie byla sice pořízena v roce 1900, ale ukazuje 
postavení obou zmiňovaných budov) 

Když se rozloučil Rais, zmlká i zvonivý hlásek 
slečny učitelky a za chvíli vstává od stolu i ona. Ani 
ona to nemá daleko. Zůstává hned vedle, v 
jednopatrovém domě zámožného kupce Kacafírka. A 
tak oba veselí kumpáni, Tichovský a Tuláček, osiří. 
Ale i oni se zdvíhají a jdou si sednout na „zuberskou 
náves“, to jako k velkému stolu. Chvilku poslouchají, 
chalupník Šulc vykládá, jak vojákoval v Dalmácii, 
nemůže na ta černá děvčata a ohnivé víno 
zapomenout. Proto mu také říkají Dalmatin, a za 
takové řeči vytahuje Tichovský veliký červený šátek, 
dělá na něm uzel a chvilku něco kutí, a najednou 
hup! - na stole poskakuje hezká panenka - Barča ze 
mlýna! Má nadechnutou blůzku a širokánskou sukni a 
začne se ta osůbka váženému publiku uklánět, že 
chce teď předvést humorný výstup ze šalandy. Veselý 
kantor mluví a mluví. Tu hubuje jako mrzutý mlynář, 
tu se řehtá jako rozpustilý prášek, tu šeptá jako 
roztoužená panenka v náručí mladého mleče a 
nakonec se ta červená persona roztančí jako na sále. 

Od vedlejších stolů vstávají sousedé a tlačí se ke 
kamnům. Je tam už hlava na hlavě a smíchu a 
plácání do kolen není konce. 

„Pane učitel“, volá řezník Tláskal, „nechají 
kantořiny a dou k divadlu. Mají obratné ruce a ještě 
lepší pusu, jako prvního milovníka ho vemou i v Praze 
a budou si žít jako pán. Co jich u školy čeká? 
Rváčovský pan řídící Kubát pase po vyučování na 
příkopech krávy. Až oni dostanou ve Všeradově nebo 
ve Ctětíně školu, budou je pást taky.“ 
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„Máte pravdu, pane mistře“, mluví za kolegu 
Tuláček, „našemu Julkovi by spíš slušela 
komediantská čepička než kantorská rákoska. A 
něčím takovým on opravdu bude. Komediantem, to 
ne, ale direktorem, skutečným direktorem.“ 

„Direktorem, a tady u nás v Kamenici?“ nevěří 
Tláskal, „Ale čeho direktorem, prosím jich, čeho?“ 

„Tace collega“ (Z lat.: Mlčte, kolego - B.H.), klade 
Tichovský prst na ústa. 

„Já už ani slovo“, slibuje Tuláček, „však on se pan 
mistr dočká.“ 

A Kamenice se dočkala! 

Tichovského posedla touha po vlastním 
loutkovém divadle. Dověděl se, že kdesi u Příbrami 
jsou na prodej loutky. Byly velké a také dost drahé, 
ale mladý učitel se nezalekl. Něco vynesla sbírka po 
městečku, zbytek dosadil ze svého a figury přivezl. 
Realista Dvořák, který se v Kamenici připravoval k 
externí maturitě na učitelském ústavu, namaloval 
kulisy a začalo se hrát. Tichovský zahájil Oldřichem a 
Boženou od Kopeckého a i pro další představení si 
někde sehnal jeho komedie. Nejdřív Loupežníky na 
Chlumu a Doktora Fausta, pak Pana France ze 
zámku, Kata Morinella a Horia a Glosku. Hrálo se v 
malé místnosti vedle šalandy, která jinak bývala 
otevřená jenom o výročních trzích nebo při tanečních 
zábavách. Tichovský si počínal jako opravdovský 
principál. Jeho představení se líbila. Takové podařené 
výstupy sousedé v Kamenici ještě neviděli. Do toho 
přístěnku se mnoho lidí nevešlo, a tak stávali na 
prahu a vystrkovali hlavy i z nálevní místnosti. Když 
se rozkřiklo, že bude pan učitel Tichovský hrát, nikdo 
mužské doma neudržel. Všechno se hrnulo ke 
„Knížeti“. 

Bylo jednou po takovém zdařilém představení. 
Před hospodou se loučil Rais s krejčovským mistrem 
Látem, který se nedávno vrátil z práce v Německu a 
mladého učitele si pro jeho dobrou kulturní činnost 
vážil. 

„Ještě že tu máme vás, pány kantory“, 
pochvaloval si krejčí, „jinak by bylo u nás jako na 
Polomi. Dříve pořádávali naši ochotníci aspoň nějaké 
to divadlo, ale letos nic, nic.“ 

„Snad až na Vánoce.“ 
„Ani na Vánoce ne. V městečku máme jeden 

jediný sál, tady „U knížete“. Pan starosta František 
Schulz, majitel hostince, sál nepůjčí. Ochotníci 
nepozdravili u vrbiček a je zle. Starostovi synové 
studují, jeden bude profesorem, nějaký vzdálenější 
příbuzný je dokonce spisovatelem, ale starý pán je 
despota zrovna takový, jako c. k. okresní hejtman 
Töply.“ 

„Jsem také z venkova“, vzpomínal Rais, „očpak je 
Bělohrad větší než Kamenice, ale přece je to jen u 
nás jinačí. Ochotníci se mají čile k světu, sám jsem 
jim za studentských let pomáhal, hrál jsem s nimi 
Švandu v Tylově Strakonickém dudákovi. Scény 
máme dvě, národní spolek opatruje dobrou knihovnu 
a pořádáme vlastenecké besedy, jako byla například 
oslava narozenin Josefa Jungmanna. Na takový 
kulturní život jsem z domova zvyklý, že mi tu 
všechno tohle schází. To, co děláme ve škole, ty naše 
besídky a akademie, to jsou zatím jen první nesmělé 
krůčky a jejich hlavní účel je lidumilný. Jednou 
koupíme z čistého výtěžku chudým školákům oděv a 
obuv, jindy pošleme nějakou tu zlatku našim 

studentům v Chrudimi nebo v Hradci na přilepšenou. 
Já se vám, pane mistře, přiznám: já už delší čas 
přemýšlím o něčem takovém jako máme tam u nás 
pod Zvičinou. O vzdělávacím spolku, který by pořádal 
pěkné divadelní hry, nacvičoval hudební a pěvecké 
akademie a pěstoval společenský život slušnými plesy 
a výlety. Ale ten můj spolek by především musel mít 
knihovnu, aby se naši lidé naučili číst a aby si naše 
národní písemnictví zamilovali.“ 

„Pane učiteli, tohle tu v Kamenici dávno 
potřebujeme. Aby se našim lidem rozsvítilo v hlavách, 
aby nevěřili na bílou paní v Obůrce, aby neběhali k 
zázračnému mastičkáři Šantrůčkovi do Ždírce, když 
tu přece máme doktora studovaného, a aby nenosili 
šesťáčky Pětivokému na Pumberka, aby jim hádal, 
kdo jim pobral na poli hlávky zelí nebo kdo se jim 
vloupal do komory. Vzdělávací spolek, to ano, a vy, 
pane učiteli, se o to musíte pokusit. Umíte krásně 
promluvit, jste spisovatelem a v učitelském sboru 
máte silnou oporu. Já mám z té krásné myšlenky 
velkou radost. Jestli se rozhodnete, tuhle je moje 
ruka, sám vám do toho spolku přivedu několik svých 
známých.“ 

Oba přátelé se rozešli se slibem, že té znamenité 
myšlence usnout nedají. A tak se toho zimního večera 
roku 1880 zrodila Vzdělávací beseda Neruda v Trhové 
Kamenici, nejčilejší kulturní spolek na celých 
Železných horách v 80. letech 19. století. 

V nádvorním okně Raisova úzkého pokojíku se tu 
noc dlouho svítilo. Na stole se bělely čtvrtky čistého 
papíru, ale mladičký básník se tentokrát pera ani 
nedotkl. Chtěl sice něco napsat do Budečské zahrady, 
ale ten rozhovor s mistrem Látem mu nešel z hlavy. 
Uvelebil se na studentském kufru u kamen, chutě 
pokuřoval a proklepával a obracel ten svůj nápad se 
vzdělávacím spolkem ze všech stran. Takový už byl 
jeho zvyk, že se do žádného díla nepouštěl dřív, a to 
ani ne do žádného fejetonu nebo povídky, dokud si 
všechno podrobně nepromyslil. 

Druhý den ráno seděl za varhanami jako na trní. 
A jen jak kaplan Pitter odešel od oltáře, seběhl se 
schodů a rovnou do školy. Nahlédl do kuchyně. 
Přivítala ho paní Macháčková, žena pomalé, silné 
postavy 

„Hledáte manžela, pane učiteli? Račte za ním 
nahoru. Je už ve třídě.“ 

Také ho to mohlo napadnout. Řídící byl svým 
učitelům vzorem i v tom, že byl v učebně ne čtvrt 
hodiny před vyučováním, jak to ukládají předpisy, ale 
celou půlhodinu. A vcházel do dveří místo o půl 
deváté už v osm. Rais zaklepal. Na síň vyšel pán 
důstojného zevnějšku, rovné, silné postavy, 
energický čtyřicátník. Nad vysokým čelem světlé, 
vlnité vlasy, pečlivě pěšinkou rozdělené, na šedých 
očích pronikavého pohledu skřipec, na bradě 
prošedivělé vousy, zastřižené do špičky. Podivil se 
kolegově příchodu. Na kamenické škole nebývalo 
zvykem, aby učitelé přicházeli se svými záležitostmi 
před ranním vyučováním. Na to je  polední přestávka 
nebo hodiny odpolední. 

„Copak máte, pane kolego, naléhavého?“ zeptal 
se řídící. 

Rais se omluvil, mohl přijít až po vyučování, ale 
nedá mu to, musí se svěřit. A pověděl, na čem se 
včera ustanovil…. 

Pokračování příště …. 


