
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 21. 2. 2007 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohlédnutí za uplynulým 20. stoletím 

Toto století se označuje někdy za nejpokrokovější, za století obrovských protikladů a extrémů, také stoletím dvou 
tváří atd.   

Století jsme rozdělili do několika témat: Jaké opravdu bylo 20. století? Století válek Století nezávislých 
států Století vědy Století techniky Století informací Vývoj elektroniky a výpočetní techniky  Vývoj 
techniky záznamu informací Století kosmonautiky Století médií a stříbrného plátna Století sportu 

Jaké opravdu bylo 20. století? 

Bylo opravdu stoletím neomezených možností? Počátkem století veřejnost myslela optimisticky, byla zde i 
sebedůvěra a obrovské nadšení. Lidé si uvědomovali možnosti vědy a techniky a cítili, že jsou silou schopnou 
změnit svět. Doba elektřiny, automobilů, vzducholodí, bezdrátové telegrafie atd. byly ty šťastnější. Avšak byly zde i 
méně šťastné doby ba i strašné ve formě válek, kterou člověk těžko předpoví na desetiletí dopředu, například že se 
v prosperující Evropě objeví hnutí jako nacismus či komunistický režim. 

Konec hladovějícím lidem hlavně v zemích třetího světa? V roce 1900 se objevily zprávy o hladomoru v Indii a 
o 50 milionech mrtvých hladem a podvýživou. Ve světě se zvedla vlna solidarity, i německý císař Vilém II. přispěl 
400 tisíci markami. Lidstvo zároveň bylo přesvědčeno, že hladomor je přežitkem minulosti a že nadcházející století 
bude obdobím hojnosti pro všechny.  Opak byl a je pravdou. Rozdíl se mezi chudými a bohatými prudce zvýšil. Mezi 
důvody, které to zapříčiňují patří i údajně korupce místních elit, které zpronevěřují poskytnutou pomoc ve svůj 
vlastní prospěch. 

Lidé jako anarchisté a revolucionáři, co se dokázali prosadit a své vize většinou úspěchem uskutečnit byli 
považováni za diktátory a své vize za diktatury. Například vítězství bolševické revoluce v Rusku, nastolení 
nacistické diktatury v Německu, Itálii a v Japonsku. Tito lidé oslepeni mocí strhli lid své země do neštěstí, a ten 
plný nenávisti s nimi udělal krátký proces. Třeba s italským „ducem“ Benitem Musolinim, kterého oběsil. 
V Německu se nacistický vůdce Adolf Hitler vyhnul zodpovědnosti sebevraždou, nebo předseda Státní rady 
prosovětské Německé demokratické republiky Erich Honeckner utekl do SSSR. 

Charakteristickým znakem byl i prudký nárůst počtu lidí „masové století“. Od roku 1901 se obyvatelstvo více než 
ztrojnásobilo, tato exploze postihla hlavně země třetího světa. V roce 1987 vědci oznámili, že na zemi žije 5 miliard 
lidí, koncem 20. století byl počet odhadován asi na 6 miliard. 

Konečným naším problémem je rostoucí věk obyvatelů Západu. Například v Německu dosahovalo v roce 1910 ze 
100 obyvatel jen 5 osob věku vyššího než 65 let a koncem století se zvýšil na 15 osob. To je způsobeno klesajícím 
počtem narozených dětí a prodlužováním délky života Němců. Mužská populace narozená mezi lety 1901 až 1910 
mohla počítat s průměrným věkem 44,8 roku, v roce 1990 se dožívali muži již 72,2 let. Ženská populace na 
počátku století počítala s délkou života 48,3 roku, v devadesátých letech 78,7 roku. To je prý způsobeno tím, že 
muži jsou vystavováni větším stresům než ženy. 

MK 

 

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na veřejné zasedání 
zastupitelstva městyse, které se bude konat ve čtvrtek 1. února 2007 
v 19.00 hodin v kulturním domě. Bližší informace jsou uvedeny v rubrice 
„Z činnosti zastupitelstva.“  

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice            •••• ročník 36            • únor 2007             •••• číslo 2 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Důležité upozornění!!!! 

Doporučujeme občanům, aby v současné době 
nenavštěvovali lesy v okolí Trhové Kamenice, které 

byly v uplynulých dnech 
zasaženy silnými větry. Zvláště 
je třeba se nezdržovat v 
místech kalamity, kde hrozí 
nebezpečí úrazu. Do 
ohroženého prostoru patří 
i oblast v okolí studánky za 
fotbalovým hřištěm. Žádáme 

o dodržení těchto bezpečnostních opatření 
i v místech, kde se kalamita zpracovává. 

 

Upozornění lékaře 

Doktorka Vančová upozorňuje, že dne 2. 2. 2007 
nebude ordinovat. Současně bude zavřena i lékárna 
v Trhové Kamenici. 

 

Městská policie 

Na území naší obce již působí Městská policie 
Hlinsko, se kterou byla uzavřena veřejnoprávní 
smlouva. Policisté se budou zaměřovat hlavně na 
zákaz volného pobíhání psů a jiného domácího 
zvířectva, neoprávněné 
užívání obecních pozemků, 
na dopravní přestupky, 
zejména na rychlost a 
nedovolené parkování a dále 
na čistotu a pořádek v naší 
obci.  

Městská policie zde 
nebude vykonávat jen 
službu, která dohlíží na dodržování obecních předpisů 
a vyhlášek, ale samozřejmě, že se na její pracovníky 
může obrátit každý občan naší obce. 

 

Stavební práce 

Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový stavební 
zákon (183/2006), který našemu úřadu odebral 
pravomoc ve věcech povolování drobných staveb, 
stavebních úprav atd.. Se svými žádostmi se již 
obracejte na Městský úřad Hlinsko, stavební 
odbor, Adámkova ul. (bývalá budova soudu, 
2. patro), do jehož kompetence rozhodování ve 
věcech stavebních spadá.  

V případě výměny střešní 
krytiny (např. eternit za eternit) 
a výměny oken, kdy nedochází 
ke změně vzhledu, není třeba 
ani ohlášení. 

Stavební komise, která byla 
zřízena při našem úřadě, bude 
plnit funkci iniciativního a 
poradního orgánu v investičních 

akcích našeho městyse. 

 

Pečovatelská služba 

Od 1. 1. 2007 dochází ke změně v oblasti 
sociálních věcí. Nový zákon č.108/2006 se mimo jiné 
dotýká i poskytování pečovatelské služby. Především 

se jedná o změny administrativní. Klientům je 
pečovatelská služba poskytována i nadále na základě 
uzavřené písemné smlouvy. Došlo k rozšíření nabídky 
pečovatelských úkonů a k úpravám úhrady. 

Pečovatelská služba se poskytuje občanům 
v místě jejich trvalého bydliště, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. 

Pečovatelská služba se v Trhové Kamenici 
poskytuje od roku 1996. V současné době máme 20 
klientů. Pravidelně tuto službu využívá 14 klientů. 
Mezi nejvíce využívané terénní služby patří dovážka 
obědů, nákupy a různé pochůzky. 

O pečovatelskou službu se žádá na úřadě 
městyse, kde se můžete u paní L.Němcové 
informovat o podmínkách poskytování pečovatelské 
služby.  

Přímou obsluhu 
pečovatelské služby provádí 
proškolená pečovatelka paní 
Pavlína Hovorková, která 
zajišťuje kromě terénních 
služeb i služby v DPS (domě 
s pečovatelskou službou). 

Naším cílem je poskytnout našim seniorům služby 
v jejich přirozeném domácím prostředí, a tím 
usnadnit a zajistit jejich klidné a důstojné stáři. 

 

Kominík 

Na úřadě městyse jsou opět přijímány 
objednávky na čištění komínů, a to na měsíc duben. 

 

Zemina 

Odložená zemina, která se nachází za hřbitovem 
a u rozhledny, bude postupně použita k úpravám a 
rekultivaci terénních úprav v naší obci. Tento materiál 
nám byl zdarma nabídnut firmou, která za úplatu 
zeminu na tato místa vyvážela. 

 

Poplatky 

• Termín pro úhradu poplatku za psa je do 
15. února. Výše poplatku je 50,-Kč za jednoho 
psa a 120,-Kč za druhého a dalšího. Každý 
držitel psa je povinen svého pejska přihlásit na 
úřadě, kde obdrží známku, která je dobrým 
identifikačním znakem, při nalezení zatoulaného 
pejska. 

• Poplatek za Trhovokamenický občasník je 
v letošním roce ve výši 50,-Kč. Úhradu 
proveďte do 10. února 2007. 

• Poplatek za odpad je ve výši 420,-Kč za 
povinnou osobu nebo rekreační objekt. Termín 
úhrady je do 31. května 2007. 

Od poplatku jsou osvobozeny: 

� děti narozené od 1. 1. 2006 do 
31. 12. 2007 

� rodiny se třemi a více dětmi do 18 let 
platí pouze za dvě děti 
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Pohyb obyvatel v roce 2006 
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T.Kamenice 717 7 5 23 11 731 
Rohozná 77 1 1 2 1 78 
Kameničky 23 0 1 1 2 21 
Petrkov 5 0 0 1 0 6 
Hluboká 19 0 1 1 0 19 
Zubří  10 0 0 0 0 10 
Polom 1 0 0 0 0 1 
              
CELKEM 852 8 8 28 14 866 

Průměrný věk obyvatel je 41 let. 

 

Přehled provozní doby lékařů a Úřadu 
městyse v Trhové Kamenici 

 
 PROVOZNÍ DOBA  
   
 Úřad městyse tel. 469 333 101 
pond ělí 7.00-11.30 12.00-17.00 hod.  
úterý 7.00-11.30 12.00-15.30 hod. 
středa 7.00-11.30 12.00-17.00 hod.  
čtvrtek 7.00-11.30 12.00-15.30 hod. 
pátek 7.00-11.30 12.00-14.00 hod. 
   
 Pošta tel. 469 315 150 
pondělí 8.00-11.45 13.00-16.00 hod. 
úterý 8.00-11.45 zavřeno 
střada 8.00-11.45 13.00-16.00 hod. 
čtvrtek 8.00-11.45 13.00-16.00 hod. 
pátek 8.00-11.45 13.00-16.00 hod. 
   
 Knihovna  
pondělí 15.00-17.00 hod.  
středa 16.00-19.00 hod.  
   
 Sběrný dv ůr  
středa 14.00-17.00 hod  
sobota 9.00-11.30 hod.  
   
 Lékárna tel.469 333 625 
pondělí 8.00-13.00 13.30-14.30 hod. 
úterý 8.00-12.30   
středa 8.00-12.30 13.00-16.30 hod. 
čtvrtek 8.00-12.30 13.00-14.00 hod. 
pátek 8.00-12.30   
   

 Lékař pro dosp ělé tel. 469 333 203 
pondělí  7.30 - 13.00   
úterý 7.30-12.00   
středa 7.30-9.30 13.00-17.00 hod. 
čtvrtek 7.30-12.00   
pátek 7.30-12.00   
   
 Dětský léka ř tel. 469 333 113 
pondělí   12.45-dle potřeby 
čtvrtek 9.30 - 12.00 13.00-14.00 hod. 
   
 Stomatolog tel. 469 333 110 
pondělí 8.00-12.15 13.00-15.30 hod. 
úterý 8.00-12.15 13.00-15.30 hod. 
středa 8.00-12.15 13.00-15.30 hod. 
čtvrtek 8.00-12.15 13.00-15.30 hod. 
pátek 7.45-12.30   
   
 Gynekolog tel. 469 333 113 
středa 10.00- 12.45 hod.  

 

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – LEDEN 2007 
• Většinou se lidé snaží žít v pěkném prostředí 

a proto udržují a zlepšují své okolí. Bohužel 
jsou také lidé tzv. vandalové, kteří stále něco 
ničí, tak jako opět nedávno někdo poškodil 
pěknou obrubu v místě před mostem u 
domu paní Čermákové. Nevíte, kdo to byl? 

• V úterý 23. ledna hasiči zasahovali v tzv. 
domě hrůzy u mostu. Není to poprvé. Oheň 
byl zneškodněn zavčas. Požár pravděpodobně 
založily děti, a tak opětovně VARUJEME na 
nebezpečí, které hrozí 
dětem, které přes veškerý 
zákaz do tohoto domu 
vstupují. Části domu se 
propadají. Majitel objektu 
několikrát zabezpečil 
vstupy do budovy, ale 
vždy byly poškozeny. 
Apelovali jsme také na rodiče, aby se 
zajímali, kde jejich děti tráví svůj volný čas a 
domluvili jim. Obrátili jsme se proto také na 
policii. Vniknutí do objektu lze posuzovat jako 
vloupání do cizího objektu a ohrožování 
zdraví a života. Tak jako jsme se obrátili na 
základní školu, tak ještě jednou žádáme 
rodiče, aby upozornili děti na možné 
ohrožení jejich života. 

• Ve dnech z 18. na 19. ledna se i Trhovou 
Kamenicí prohnal orkán Kyrill. V naší obci 
naštěstí nedošlo k vážným úrazům či škodám. 
Škody na obecním majetku se stále ještě 
zjišťují. Byla poškozena střecha na č.p. 56 a 
okapový žlab na základní škole. Pracovníci 
městyse odstraňovali v pátek popadané 
stromy z cest. Co se týká lesů ve správě 
městyse, nejvíce byly poškozeny lesy 
v oblasti u Petrkova. Jakého stupně 
dosahoval vítr v Trhové Kamenici nevíme, ale 
dle zpravodajství okolo 145km/h. Pro 
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zajímavost předkládáme část Beaufortovy 
stupnice síly větru:  

 
ČERSTVÝ VÍTR - 8,0-10,7 m/s, 29-38 km/h, 

listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách 
se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny 

SILNÝ VÍTR - 10,8-13,8 m/s, 39-49 km/h, vítr 
pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, 
používání deštníků se stává nesnadné 

PRUDKÝ VÍTR - 13,9-17,1 m/s, 50-61 km/h, 
vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je 
obtížná 

BOUŘLIVÝ VÍTR - 17,2-20,7 m/s, 62-74 km/h, 
vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř 
nemožná 

VICHŘICE - 20,8-24,4 m/s, 75-88 km/h, vítr 
působí menší škody na stavbách (strhává komíny, 
tašky ze střech) 

SILNÁ VICHŘICE - 24,5-28,4 m/s, 89-102 
km/h, vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací 
stromy, působí větší škody 

MOHUTNÁ VICHŘICE - 28,5-32,6 m/s, 103-117 
km/h, vyskytuje se velmi zřídka, působí velké škody 
na domech, lesích 

ORKÁN - nad 32,7 m/s, nad 118 km/h, ničivé 
účinky. 

 

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA 
Záměr městyse Trhová Kamenice 

• prodej části pozemkové parcely č. 1614/29 
v k.ú. Trhová Kamenice panu Josefu Pilařovi st., 
bytem Trhová Kamenice, Nerudova čp. 139 za 
cenu 35,- Kč/m2, 

• pronájem nebytového prostoru v suterénu 
v domě čp. 56 v Trhové Kamenici panu 
Janu Svobodovi, bytem Trhová Kamenice, ul. 5. 
května čp. 56 za cenu 140,- Kč/m2 a rok. 

Uvedený převod nemovitostí bude projednán 
v zastupitelstvu městyse na prvním veřejném 
zasedání po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty 
zveřejnění. 

Občané se mohou k záměru vyjádřit a předložit 
své nabídky po dobu zveřejnění, tj. 15 dnů. 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
městyse 

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse se koná 
ve čtvrtek 1. 2. 2007 v 19.00 hodin v kulturním 
domě. 

Program:  

1. Zpráva o činnosti 

2. Rozpočtové opatření 2006 

3. Rozpočet na r. 2007 

4. Vyhláška o pořádku a směrnice pečovatelské 
služby 

5. Pronájem a prodej  

6. Různé a rozprava 

 

INFORMACE Z KRAJE 
• Rada Pardubického kraje se rozhodla podpořit 

mladé včelaře a schválila pravidla pro 
poskytování neinvestičních dotací především na 
základní vybavení. „Účelem dotace má být 
podchycení zájmu mladých za účelem rozšíření 
včelařské základny a zvýšení počtu včelstev v 
kraji. Jde to ruku v ruce se zlepšením opylovací 
služby včelstev na kulturních či planě rostoucích 
rostlinách. Včelařů totiž v poslední době ubývá, 
což by se v budoucnu mohlo negativně projevit 
nejen na naší přírodě či výnosech plodin a úrodě 
obecně, ale i na hodnotách včelích produktů 
v podobě medu a vosku,“ řekl radní Petr Šilar. 
Žadatelem musí být občan Pardubického kraje, 
který chce včelařskou činnosti provozovat osobně 
a nikoli jako prostředník a který může prokázat 
svou způsobilost k činnosti, na kterou podporu 
žádá. U včelařství pak musí „vydržet“ nejméně tři 
roky. Maximální výše dotace je 15 000,- Kč a 
zájemci si o ni musejí požádat do 30. března 
2007. Podrobnosti jsou k dispozici na odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje.  

• V Nemocnici Chrudim bude zrekonstruováno 
oddělení ARO a rehabilitační oddělení, lékárna a 
sklad materiálu a také tzv. křídlo B a urologická 
ambulance včetně havarijního průjezdu.  

• Název akce „Den D“ je ocenění dobrovolníků 
Pardubického kraje, jejíž cílem je ocenit 
vybraných 10 dobrovolníků z Pardubického kraje 
a zviditelnit jejich práci. Vybraní dobrovolníci 
obdrží originální sošku anděla a hodnotné ceny. 
Dobrovolník je fyzická osoba, která bez nároku na 
odměnu dělá činnost prospěšnou druhým lidem 
v oblasti zdravotní, sociální, ekologické, 
humanitární, kulturní a duchovní. Cena se udílí 
jednou ročně. Navrhovatel může přihlásit 
maximálně 2 dobrovolníky, které sám vysílá, 
přijímá od nich dobrovolnou pomoc, nebo má 
o jejich zásluhách informace. Přihláška k 
nominaci musí být odeslána do 23. února 2007 
poštou (platí podací razítko pošty) na adresu: 
SKP-CENTRUM, Bělehradská 513, 530 09 
Pardubice, nebo v elektronické podobě e-mailem 
na adresu: leos.malina@skp-centrum.cz 

 

 

RŮZNÉ 
Nabídka 

Daruji pěkná, roztomilá 
štěňátka světlé barvy (bílá, 
rezavá). Tel.: 469 333 599.  

 

 

Inzerát 

Prodám parcelu ppč. 214/2 – 600m2 na rohu 
ulice Spojovací a Podzahrady (bývalí majitelé 
Balogovi). Tel.: 736629111, 777336424. 
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BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Hodně zdraví, radosti a životní pohody přejeme 

našim jubilantům, kteří v měsíci únoru 2007 oslaví 
svá kulatá životní výročí. 

60 let Stanislav Navrátil, Trhová Kamenice 

Soňa Chvojková, Trhová Kamenice 

70 let Ludmila Červinková, Kameničky 

80 let Marie Rohlíková, Trhová Kamenice 

85 let Josef Doubal, Trhová Kamenice 

93 let Marie Nováková, Trhová Kamenice 

 

NOVÍ OBČÁNCI ROKU 2006  
Daniel Kolář, Rohozná 

Veronika Bočková, Trhová Kamenice 

Tomáš Šafář, Trhová Kamenice 

Tereza Dlouhá, Trhová Kamenice 

Valérie Pilařová, Trhová Kamenice 

Terezie Švejdová, Trhová Kamenice 

Veronika Jehličková, Trhová Kamenice 

Marek Tichý, Trhová Kamenice 

Eva Bačkovská, Trhová Kamenice 

 

VZPOMÍNKA NA TY, KTEŘÍ NÁS V ROCE 
2006 NAVŽDY OPUSTILI 

Vladimír Dibelka, Trhová Kamenice 

Josef Filip, Trhová Kamenice 

Jiřina Hanzíková, Trhová Kamenice 

Daniel Balog, Rohozná 

Božena Břízová, Kameničky 

Alena Kopecká, Trhová Kamenice 

Miroslav Svoboda, Hluboká 

Eva Bačkovská, Trhová Kamenice 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Školní družina 

Mladší žáčci naší školy mají po skončení 
vyučování možnost navštěvovat školní družinu. 
Činnost dětí ve školní družině je zaměřena na 
vyplnění volného času. Děti sportují na školním 
hřiště, chodí na vycházky do okolí, získávají nové a 
nové poznatky z přírody a účastní se různých soutěží. 

Každý měsíc odebírá školní družina časopis 
„Pastelka“, který je plný her a soutěží. Mezi 
nejoblíbenější patří „Středověk“. Děti se pomocí 
otázek a kvizů dozvědí něco o životě v období 
středověku. Další oblíbený časopis je „Sluníčko“. 
Tam si děti zvolily soutěž „Permoníci“. Nakreslily svou 
představu „Permoníka“. Soutěž vyhrál Petr Sýs ze 
2. třídy. Byl odměněn knihou a i ostatní účastníci 
dostali cenu útěchy – samolepku.  

Na podzim proběhlo sportovní odpoledne „Míč je 
můj kamarád“. Děti si zde prověřily své sportovní 
dovednosti v různých soutěžích. Naučily se nové hry 
s létajícím talířem „Frisbee“ a kroužky „Ringo“. 

V prosinci se konalo „Čertovské odpoledne“, ve 
kterém děti uplatnily svoji fantazii při výrobě čertů 
z přírodnin. Dále jsme vyráběli malé andělíčky pro 

návštěvníky adventního koncertu v kostele Svatého 
Mikuláše a drobné dárky pro naše blízké. Ve středu 
20. prosince proběhla ve družině vánoční besídka 
s nadílkou. Děti se radovaly z nových dárků, které 
našly pod stromečkem. Hry, autíčka, panenky a jiné 
hračky děti využívají při odpočinku a relaxaci.  

Také o pololetních prázdninách nebudou naši 
žáci zahálet. Zúčastní se výletu do Hradce Králové, 
kde navštíví Planetárium a Obří akvárium. 
Doufám, že se jim výlet bude líbit. 

Lucie Tichá, vychovatelka školní družiny 

 

Den otevřených dveří a nejen ten 

11. ledna měli všichni zájemci možnost 
prohlédnout si prostory naší školy a nahlédnout do 
vyučovacích hodin při Dni otevřených dveří. Nejvíce 
návštěvníků bylo na prvním stupni. 

Ve středu 24. ledna proběhl na naší škole zápis 
do první třídy. Budoucí prvňáčci se octli v pohádce 
O třech medvědech. V pohádkovém lese na ně čekaly 

úkoly, které prověřily jejich školní zralost. Odměnou 
bylo dětem setkání se třemi medvědy, kteří jim 
předali upomínkový list a dáreček vyrobený dětmi ze 
školní družiny. V září usedne do školních lavic 19 
prvňáčků. 

Ve čtvrtek 25. ledna vyrazili páťáci s paní 
učitelkou Divišovou do Chrudimi na besedu 
„Duhová Bublinka“. 
 

FARNÍ OKÉNKO 
Ani se to nezdá, ale je to už měsíc, co jsme 

vstoupili do nového roku. Měli jsme mnoho 
příležitostí, jak to prožít: doma u televize, v nějakém 
větším městě s ohňostrojem, v hospůdce či na 
horách, kde to ale letos vypadalo spíš na přelom zimy 
a jara. Anebo úplně jinak. Třeba bez alkoholu a účastí 
na pouti. Královéhradecký biskup Dominik Duka 
zahajuje občanský rok vždy bohoslužbou na nějakém 
poutním místě diecéze. Letos o půlnoci se spolu s 
poutníky modlil v kostele Panny Marie Bolestné na 
návrší severního výběžku Svitavské pahorkatiny na 
Homoli. Barokní kostel nedaleko hradu Potštejn byl 
postaven na přelomu 17. a18. stol.,v době, kdy 
poutní místa vznikala jako houby po dešti – Luže, 
Králíky, Podlažice /též kaplička na Zubří/. 153 schodů 
má připomínat modlitbu růžence, ale tentokrát kluzké 
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schody osvětlené jenom měsícem poutníky rozjímat 
nenechaly.  

V homilii se Otec biskup zamýšlel nad atmosférou 
v naší společnosti charakterizované neschopností 
politiků dohodnout se na vládě, nad situací rodin, kde 
vidíme vysokou rozvodovost a také nad náboženským 
životem v naší zemi. Mnozí lidé věří, „že nad námi 
musí něco být“. Ale pokud je člověk „někdo“, tak v 
řádu bytí nad ním nemůže být „něco“ ale pouze 
„někdo“. Posláním církve je, aby věrohodně o tomto 
„Někom“ vydávala svědectví. Proto je i letošní rok 
vyhlášen za rok katecheze – snahy o vyšší 
náboženskou vzdělanost, která začíná /ale zdaleka 
nekončí/ výukou dětí při náboženské výchově. 
Kultura našeho národa se opírá o sv. Václava, 
vychovaného babičkou sv.Ludmilou, která přijala 
křesťanství od sv. Cyrila a Metoděje. A 
nejvýznamnější pokus „katechizovat“český národ v 
10. století byl dílem sv. Vojtěcha, i když nebyl 
pozitivně přijat. 

Právě svatý Vojtěch, od jehož mučednické smrti 
uplyne 1010 let, byl vybrán za patrona katecheze 
naší diecéze v letošním roce. Při příležitosti jeho 
svátku proběhnou oslavy v sobotu 28. dubna v Libici 
nad Cidlinou a chystá se též národní vlaková pouť na 
místo jeho prvního hrobu v Hnězdně. 

Na závěr vyprošoval Otec biskup na přímluvu 
Matky Boží, Panny Marie požehnání do nového roku. 

Pavel Čtvrtečka 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Každý bude jistě souhlasit s tím, že kvalitní 

spánek má pro člověka a jeho zdraví zásadní 
význam. Spánek nejenže přispívá k pocitu svěžesti a 
pohody po celý následující den, ale také v dlouhodobé 
perspektivě ovlivňuje celkovou kondici. Potřeba 
spánku je velmi individuální, uvádí se, že zdraví 

dospělí prospí 5-9 hodin 
denně. Spánek začíná tzv. 
non-REM fází, kdy je mozková 
aktivita utlumena, svaly 
uvolněny, klesá krevní tlak i 
dechová frekvence. Z tohoto 
hlubokého spánku se obtížněji 
budíme. Po stádiu non-REM 
přichází REM-fáze, která je 

označována podle rychlých pohybů očních bulbů. Při 
ní je mozková aktivita podobná bdělému stavu, 
mohou se vyskytnout záškuby svalů a v této fázi zdají 
sny. Během normálního celonočního spánku se za 
sebou vystřídá 5-6 cyklů. Je-li spánek přerušován, 

zkracuje se REM-fáze a to má za následek 
vyčerpanost, neklid a zvýšenou podrážděnost během 
dne. 

Nespavost nebo-li insomnie je stav, který je 
vnímán buď jako nedostatek spánku nebo jeho 
špatná kvalita, třeba neschopnost usnout, opakované 
noční probouzení, případně časné ranní vstávání.  

Příčinou nespavosti 
může být stres, starosti, 
konfliktní mezilidské vztahy, 
dalšími důvody mohou být 
bolesti, svědění, pálení žáhy, 
srdeční potíže i celá řada 
dalších.  

Významnou roli hraje 
tzv. spánková hygiena, mezi její hlavní zásady patří 
zvolit si pro spánek vhodné prostředí, ložnici dobře 
větrat, v posteli nepracovat, nejíst, netelefonovat, 
nesledovat televizi. Samozřejmě před spaním nejsou 
vhodná těžká jídla, káva či silný čaj, cigarety ani 
alkohol. Pravidelné cvičení nebo procházky spánek 
zlepšují, ale ne těsně před ulehnutím.  

Užívání léků usnadňujících usínání by mělo být 
pouze krátkodobé a na doporučení lékaře. Zásadní při 
léčbě nespavosti by vždy mělo být poznání a 
odstranění její příčiny, například s využitím 
relaxačních technik, psychoterapie nebo 
prostřednictvím úpravy životosprávy. 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

HASIČI INFORMUJÍ 
Rok 2006 byl pro nás významný především 

130. výročím založení našeho sboru. K tomuto 
jubileu jsme se pokusili uspořádat skromnější oslavy. 
I přes slabší účast ostatních pozvaných sborů se akce 
zdařila. 

Naše zásahová jednotka se podílela na likvidaci 
požáru osobního automobilu na náměstí v Trhové 
Kamenici, hospodářského objektu ve Vítanově a 
autobusové čekárny v Tobolkách. Ve dvou případech 
jsme vyjížděli odstraňovat následky dopravní nehody. 

Rovněž nemohu nevzpomenout 10. výročí úmrtí 
našeho dlouholetého člena Františka Pátka a letos 
tomu bude již deset let, co nás opustil Václav 
Žemlička. Čest jejich památce. 

6. ledna 2007 se konala výroční valná hromada 
SDH Trhová Kamenice, kde byla naše dosavadní 

činnost oceněna ústředím Sdružení hasičů Čech, 
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Moravy a Slezska a to propůjčením Čestného 
praporu SH ČMS. 

Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům i 
spoluobčanům za pomoc a popřát, aby naši pomoc 
využívali co nejméně. 

Jan Dostál, velitel 

 

PROGRAM KINA ÚNOR 2007 
2. února 
v 18hod. 

Ďábel nosí Pradu 

Širokoúhlý film USA. Džob, 
pro který by miliony žen 
zabíjely. Komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

9. února 
v 18hod. 

Spláchnutej 

Britský film. Od tvůrců 
filmu „Shrek“ a 
„Wallce§Gromit.“ 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

23. 
února 
v 18hod. 

Dobrý ročník 

Širokoúhlý film USA. Každý 
jednou dospěje …možná. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Plesová sezóna pokračuje… 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v 
Trhové Kamenici Vás srdečně zve na 

SPOLEČENSKÝ PLES  

který se koná v pátek 
16. února 2007 od 
20.00 hodin v místním 
kulturním domě. 

K tanci a poslechu 
hraje skupina Music Team 
pana Petruse. 

Vstupné 60,- Kč. 
Tombola. 

Pokud si chcete zajistit 
stůl na plese předem, přijďte ve čtvrtek 15. 2. od 
15 -16 hod. do KD. 

 

A také něco pro děti 

Na neděli 25. února, prosím, neplánujte rodičům 
žádnou jinou činnost či povyražení, ale vezměte je s 
sebou do Sokolovny v Trhové Kamenici. Zde mají 
totiž ve 14.00 h sraz všichni malí čertíci, vodníci, 
loupežníci, princové a princezny, víly, ježibaby, 

strašidélka i tvorečkové k zulíbání z celého 
kamenického i vzdálenějšího okolí na karnevalovém 
odpoledni. Zahrajeme si 
nějaké hry, zatancujeme 
si a večer nám jistě 
budou utahaní rodiče 
lépe spát. 

Pořádá kulturní komise 
spolu s nadšenci 

 

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE 
Celoroční přehled předpokládaných 

zábavných akcí pro děti a dospělé v Trhové 
Kamenici: 
• Dětský karneval 
• Loutkové představení pro děti 
• Velikonoční odpoledne 
• Divadelní a muzikálová představení v Praze 
• Aquapark Liberec 
• Pohádkový les 
• Na lidovou notu – posezení s dechovkou či 

cimbálovkou 
• Drakiáda 
• Tématický zájezd  
• Sezónní a tematické výstavy v muzeu v Trhové 

Kamenici 
• Besedy a přednášky z oblasti zájmu, poznání, 

cestování apod. v muzeu v TK 

 

TIP NA VÝLET S DĚTMI 
Masopustní rejdění si můžete užít : 

3. února na Veselém Kopci od 10.00 do 1.00 h 

4. února v Hlinsku – Blatně od 8.00 h 

10. února v Hamrech od 7.30 h 

17. února ve Vortové od 8.00 h a Studnici 

 

Liberecký aquapark 

V minulém čísle Občasníku jsme se domlouvali na 
možném výletu do libereckého aquaparku v 
zábavném Centru Babylon. Počet přihlášených zatím 
ještě nenaplňuje celý autobus, proto prodlužujeme 
termín možného přihlášení ještě pro další zájemce 
do 20. února. Hlaste se u Josefa Janotky 
(tel.469 333 280). 

 

Děti, pozor !!! 

Ještě jednou se podívejte do aktuálních pozvánek 
– karneval už je na spadnutí!! 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
V pondělí 12. února 2007 od 18.00 hodin se 

v Komorním divadle v Hlinsku představí Václav 
Postránecký ve svém pořadu „Jak se učí 
herectví“. Zábavným pohledem návštěvníkům 
přiblíží radosti a úskalí herecké práce. 

 

Na úterý 27. února 2007 má zadán sál hlinecké 
orlovny zábavný pořad Zdeňka Izera a Petra Freunda 
„Dnes vás baví holohlaví“. Začátek je v 18.00 
hodin  

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

Pro všechny, kteří jsou přihlášeni na zájezd do 
prahy na muzikál Golem, oznamuji, že vstupenky 

s dopravou jsou zajištěny a 
zaplaceny. Budete je mít k dispozici, 
jak je pravidlem, v autobuse na svá 
jména. Odjezd je v sobotu 17. 
února 2007 v 11.10hod. z náměstí v 
Trhové Kamenici (z Hlinska od 
stadionu vyjíždí autobus v 
11.00hod.). Dále nám BBS Hlinsko 
oznámilo, že ještě není zcela 
naplněné požadované množství míst 

právě na tento muzikál a je tedy ještě možnost 
přibrat další zájemce. 

 

A ještě jeden muzikál 

Premiérou 6. března 2007 odstartuje divadlo 
Broadway v Praze dráhu novému českému muzikálu 
Angelika. Romantický děj odehrávající se v době 
vlády Ludvíka XIV. mapuje příběh krásné 
Angeliky de Sancé de Monteloup, která je svým 
nechtěným sňatkem s Joffreyem de Peyrac vržena do 
víru královských intrik. Hudba : Michal David, libreto 
: Lou Fanánek Hagen. Režisér Jozef Bednárik pozval 
ke ztvárnění titulních rolí mimo jiné Moniku 
Absolónovou, Petra Koláře, Bohouše Josefa, Petrů 
Janů, Josefa Vojtka a Leonu Machálkovou. 

Ve spolupráci s agenturou BBS Hlinsko 
oznamujeme, že máme k dispozici omezené 
množství vstupenek na představení, které se 
bude konat v sobotu 21. dubna 2007 a na které 
bude do Prahy vypraven autobus. Odjezd se 
předpokládá v obvyklou dobu z náměstí v Trhové 
Kamenici a v každém případě budou podrobnosti 
sděleny v Občasníku. Ceně 420 a 570 Kč je zajištěna 
vstupenka a doprava. Zájemci se mohou přihlásit do 
20. února 2007 u Josefa Janotky (tel. 469 333 280) 

 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 
V minulém čísle občasníku jsme uváděli na 

pravou míru informace, které byly zveřejněny 
v deníku Chrudimsko. I v sobotu 27. ledna 2007 jste 
si mohli o Kamenici přečíst. I tentokrát ale bohužel 
informace, týkající se tentokrát lyžování, nebyly 
pravdivé (…v Trhové Kamenici se bude lyžovat do 
16.30 – z článku vyplývalo, že zde není umělé 
osvětlení). Proto si raději pozorně přečtěte následující 
řádky…. 

 

Lyžařský klub Trhová Kamenice 

oznamuje, že začátek lyžařské sezóny byl 
zahájen v sobotu 27. 1. 2007. 

Provoz vleku za příznivých sněhových podmínek : 

Po – pá 15.00 – 19.00 hod. 

So   8.30 – 19.00 hod. 

Ne   8.30 – 17.00 hod. 

8.30 – 9 00 hod. lyžování zdarma. 

Osvětlení, úprava svahu rolbou, občerstvení. 

Jízdné za deset jízd 60,- Kč 

Informace můžete získat na adrese : 

www.sjezdovkatk.wz.cz 

Pohled na kamenickou sjezdovku 

 

Ski Hluboká  

Provozní doba lyžařského areálu  

Po - Pá 10:00 - 20:00 

So   9:00 - 20:00 

Ne   9:00 - 18:00 

Lyžování při umělém 
osvětlení 17:00 - 20:00.  

Provoz pro skupiny 
upravíme podle dohody.  

Ceník  

V pracovní dny Po - Pá 10h - 14h (mimo školních 
prázdnin) je platná časová jízdenka: 

1 hodina - 60Kč 

Bodové jízdenky:  
10 jízd 90 Kč 
30 jízd 230 Kč 

Zvýhodněné jízdné: DĚTI do výšky 130cm bez 
čepice 

10 jízd 70 Kč 
30 jízd 160 Kč 
 

SLOUPEK HISTORIE 
Ve sloupku historie uvádíme na pokračování 

četbu z díla Františeka Mrkvičky a Bohumila 
Hospodky „Karel Václav Rais v Trhové Kamenici.“ 

Pokračování z minulého čísla …. 

 

Kapitola IV. 
 

Já chtěl Tě vésti k oltáři 
 

Rais na tu chválu zavrtěl hlavou. „Kdyby to jen 
bylo všechno takové, jak říkáš. Tuhle jsem ti přinesl 
posledního Palečka. Jen si v něm přečti redakční 
listárnu.“ 

Dívka přeběhla očima řádky, zatržené červenou 
tužkou. Četla: „Pan K.V.R.: „Krajinský básník“ je 
stářím až šedivý.“ Rozčilila se a na tvářích jí vyskočily 
tmavorudé skvrny. „To je hrozné! Ty mi dáváš číst 
všechno, co posíláš do tisku. Toho Krajinského 
básníka jsem měla také v rukou a zrovna se mi líbil. 
Mrzutí pavouci jsou to, a nic jiného, kdo sedí za 
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redakčními stoly, když je taková podařená humoreska 
nedokáže rozesmát. Měla bych sto chutí jim to 
napsat!“ 

„A co by ti odpověděli! Ať pan K.V.R. píše lépe, a 
my jeho příspěvky rádi uveřejníme, to by ti 
odpověděli. Já se pro to ani nezlobím. Musím ještě víc 
číst a ještě pozorněji se dívat kolem sebe. Jiná cesta 
na Parnas nevede.“ 

Tu pevnou vůli Rais měl. Neubraly mu chuti ani 
další odmítavé posudky. „Panu K. V. Raisovi“ 
oznamovala redakční listárna následující měsíc, že 
mu uveřejní „Anekdotu“ a článek „Z cesty“, ale to 
ostatní že je „buď známé nebo nevhodné“. Na tu črtu 
„Z cesty“ se Karlinka velmi dobře pamatovala a ráda 
se zasmála tomu herci českého divadla, který v 
lázních Sedmihorkách skoupil bábě preclíkářce 
všechno její křehké zboží. Pak házel preclíky po 
stromech. Za pečivo, které se na větvích nezachytilo 
a spadlo, platil té ženské po čtyráku. Jistě se ta 
povídka líbila i ostatním čtenářům. - Zato ji v dubnu 
pohněvalo, že v Palečku odmítli Karlův článek „Ze 
Šumavy“, protože je trochu prázdný. 

Denní slečninou otázkou bylo, co je ve škole 
nového. Důležitými událostmi byly měsíční 
konference. Ani z inspektora piaristy Otomara 
Šťovíčka nebyl takový strach, jako z černého sešitu 
Macháčkova, v němž měl své hospitační poznámky. 
Přísný řídící své učitele při vyučování pilně 
navštěvoval. U někoho se do třídní knihy zapsal za 
jediný měsíc čtyřikrát, u jiného dokonce i devětkrát. 
„Kde ten člověk bere na všechno čas?“ lámal si hlavu 
Julius Tichovský. 

Macháček někdy jmenoval, koho svou kritikou 
myslí, jindy jméno zamlčel, ale každý uhodl, koho má 
na mušce. Když žádal, aby učitel nepsal dětem do 
sešitů poznámky „darebo“ nebo „hanebné“, zdvihl 
ruku kolega Vincenc Stýblo a hájil se, že na jiných 
školách takový zvyk vídal. - „Zapíše-li učitel do třídní 
knihy žáka, že běhá po učebně nebo chodí bez 
dovolení ven, dává sám sobě vysvědčení, že má 
vzornou nekázeň“ - horlil jindy pan řídící, a k tomu 
pedagogickému poklesku se přiznala slečna Hrozná. 
„Opisování textu početního cvičení, přičemž vyučující 
jen volně prochází mezi lavicemi, je mařením drahého 
času“, vytýkal jindy Macháček a Tichovský hned 
věděl, že to patří jemu. „Živější temperament učitele 
je poloviční záruka úspěchu“, poučoval jindy, „ale 
mluví-li kolega, jako by měl za půl hodiny umřít, 
omrzí mládež i sebe.“ - „Pozoroval jsem, že se v 
některé třídě tvoří kasty žáků oblíbených a skupiny 
odstrčených, a to trpěti nebudu! Učitel musí být 
dětem vzorem i svým chováním. Nedůstojno jest, 
má-li při výkladu ruku v kapse nebo dokonce 
zakládá-li je za zády. Netrpme dětem, aby se 
shromažďovaly u kamen, mohlo by se stát neštěstí.“ 
Snad každá porada byla sbírkou takových pokynů a 
příkazů, které plynuly z dlouholeté zkušenosti 
výborného metodika, jakým kamenický řídící učitel 
Václav Macháček beze sporu byl. Někdy poněkud 
přestřelil, jako třeba s těma rukama za zády, ale 
vcelku by nedělaly nečest žádnému cvičenému učiteli 
na pedagogiku. 

„To o těch kamnech platilo na mne“, vypravoval 
Rais po konferenci Karlince, „protože já přespolním 
děvčatům, když mi přicházejí v těch svých 
zvypíraných šatečkách mrazem zkřehlé, dovoluji, aby 
se jen ohřála. Vždyť místo botek běhá mnohá z nich 

ještě teď v lednu ve dřevácích. Anebo odpoledne: 
snědí si ten svůj krajíček chleba nebo křesnou 
placičku se zapečenými křížalami, nasytí si žaludek a 
spokojeně si v teple schrupnou. Vysvětlil jsem to 
panu řídícímu, ale stál na svém, v Malé Vožici, kde 
před tím působil, se stal takový případ, že žák se u 
rozpálených kamen ohříval, usnul a nebezpečně se 
popálil. Učitel byl pohnán před soud pro zanedbání 
povinné péče. Snad se to v tom městečku stalo, ale v 
tomhle já pana Macháčka neposlechnu“, zpěčoval se 
Rais. 

Přišly vesnické bály v Rohozné, v Hluboké a na 
Dřevíkově a na velká děvčata docházely žaloby, že v 
hospodě tancují. Nejvíc v Rohozné, kde se pořádávaly 
myslivecké plesy, k nimž se sjížděli lesníci snad z celé 
poloviny auerpergského panství. Tam si prý veselí 
adjunkti podávají hezká Raisova děvčata z ruky do 
ruky. Macháček nařídil důkladné vyšetřování, přikázal 
snížit známky z chování a hospodským se mělo 
pohrozit pokutou a dokonce i odnětím koncese. 
Karlinka se o ta mladá děvčata přimlouvala. Některá 
převyšovala o celou hlavu svého pana třídního, ta 
nejstarší měla už své nápadníky a školní knížky si 
schovávala pod zástěrou, aby na ně z Kacafírkova 
chodníku chasa nepokřikovala. Rais tedy hospodským 
dopsal, bálovnicím domluvil, ale v klasifikační poradě 
se o nich nezmiňoval. A pan řídící naštěstí zapomněl. 

Kacafírkův dům (dnes Morávkův) 
 

Od Nového roku 1881 se na kamenické škole 
začalo konečně učit ženským ručním pracem. 
Inspektor Šťovíček poslal Macháčkovi paní Ernestu 
Kellnerovou, vdovu po c. k. setníku. Slečnu zajímalo, 
co její kolegině své žákyně vyučuje. „Mladší háčkují a 
pletou“, referoval Rais, „a starší šijí dětské a ženské 
košile.“ Nemocná pokynula hlavou, paní Kellnerová to 
dělá dobře, jen by měla těm nejstarším stříhat i na 
košile mužské, na každou ta práce čeká a budou je šít 
ještě dřív, než tu výbavičku dětskou. „Jen ať jsou to 
věci praktické“, rozhodně požadoval Rais, „já bych i 
to háčkování vynechal, ale zato by nastávající 
nevěsty musely umět dobře spravovat. Jen žádné 
vyšívání, žádné věncoví z kytiček a žádné ptáčky - to 
je všechno nesmysl.“ 

Přicházely na návštěvu známé dámy, první byla 
slečna Hrozná, přinesla si ruční práci, pochválila 
kolegyni, že dobře vypadá, potěšila a zabavila 
příjemným vypravováním, že obě ani nezpozorovaly, 
že se od vrchu Tábora únorovým sněhem po špičkách 
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krade už navečerní soumrak. Slečna odešla a Karlička 
přistoupila k zrcadlu. Zhrozila se. Ta zežloutlá, 
přepadlá tvář, ty unavené oči, ty nové rýhy kolem 
fialových úst, ta drobná, ostrá brada! A teď si v mysli 
vybavila obrázek hezké, mladé ženy, která před 
chvilkou z jejího pokoje odešla. Mezi kolegyni, která 
zdravím jenom kvetla, a svou vyhublou postavičku 
postavila Karla. Kdyby si měl jednu z nich vybrat - 
kterou by si zvolil? Ji ne, jistojistě ji ne, ubožačku 
nemocnou, sehnutou, s propadlou hrudí, z níž se co 
chvíli dutě ozývá namáhavý kašel, na krku se jí ostře 
rýsují všechny žíly a šaty visí na ní splihle a jsou 
samý záhyb. Hrozná úzkost jí projela, ztratila zdraví, 
přišla o zaměstnání, pozbyla všeho, všeho, a nakonec 
jí osud vezme i to nejdražší, co kdy měla, jejího 
Karla! Dopotácela se k loži, padla na ně těžce a 
usedavě se rozplakala. Vzpamatovala se. Za chvíli 
příjde Rais, nesmí ji tak vidět, zčervenalá víčka ji 
ještě víc hyzdí. Umyla se chladnou vodou, usedla do 
křesla a snažila se tvářit co nejklidněji. 

Vešel. Úzkostlivě pozorovala jeho oči, hádala, co 
se děje v jeho mysli. Upokojila se. Byl usměvavý a 
pozorný jako vždy, hladil jí ruce, musela mu povídat, 
jak se jí vedlo, co celý den dělala. Všechno jako jindy. 
Po nějakém smutku nebo soucitu ani stopy. Toho se 
nejvíc obávala. Jakoby ani nepřišel na návštěvu k 
těžce nemocné. Hovořil vesele a žertoval jako před 
dvěma lety, když skloněni ve velkém Cellarově pokoji 
nad knihou studovali k maturitě. A zůstaly-li přece 
jen nějaké pochyby, kolegyně Hrozná je rozptýlila 
hned při své druhé návštěvě. 

Tentokrát si na pana kolegu Raise stěžovala. 
Macháček zavedl na škole vzájemné hospitace, to 
bylo na okrese něco docela nového, to si jistě přinesl 
z Jičína, kde je jeho bratr Ferdinand ředitelem 
učitelského ústavu - jeden člen sboru vyučuje a 
ostatní s panem řídícím vzadu poslouchají a dělají si 
pilně poznámky, aby po hodině mohli vzorný výstup 
kritizovat. Už se vystřídali všichni, pan Rais předváděl 
hodinu kreslení, Tichovský učil o roztahování těles 
teplem, pan Brebera ukázal, jak nacvičuje píseň a 
když došlo i na ni, vybrala si dějepisnou pověst o králi 
Ladislavu Pohrobkovi a panu Jiskrovi z Brandýsa. 
„Mám ten roztomilý příběh ráda“, přiznávala se, „a i 
dětem se vždy líbí, když vypravuji o tom 
korunovaném kloučkovi, jak vážně poslouchá válečné 
zprávy svého slavného vojevůdce a pak sáhne do 
měšce a hrstkou denárků odměňuje jeho zásluhy. 
Pečlivě jsem se na výstup připravila a směle se 
postavila před Raisovy žákyně v páté B. Hodina měla 
pěkný spád, děvčata se hlásila, já dávala pozor, aby 
mi v jejich odpovědích neuklouzla žádná mluvnická 
chyba, a klidně čekala na kritické hodnocení. 

Přišel konec hodiny, pan Rais děvčata propustil, 
my usedli místo nich do laviček a konference začala. 
Všechno jako na cvičné škole. Nejdřív se kritizuje 
sám vyučující. Já si žádných závažnějších 
didaktických chyb vědoma nebyla, a tak jsem jen na 
sebe pověděla, že jsem snad před lavicemi zbytečně 
mnoho přecházela a že jsem vyvolávala jen žákyně 
lepší a slabých si nevšímala. A teď došlo na pány 
kolegy. Rytířsky se nezachovali. Pan Tuláček mi vytkl, 
že v mém vypravování bylo mnoho nových pojmů, 
které jsem žákyním nevysvětlila. Že děvčata neměla 
správnou představu, komu se v 15. století říkalo 
„pán“ a kdo to byl „almužník“ a co by asi dnes platil 
denár. Pan Brebera mě poučil, že jsem měla vyvěsit 

mapu a na ní ukázat Slovensko, Zvolen, Uhry a tak 
dále. Pan Tichovský slyšel asi dvě pedagogická echa. 
Ale to vše nebylo nic proti tomu, jak se do mne pustil 
pan Rais. 

Už samotné téma se mu nezamlouvalo. Zvolila 
jsem si za výstup to nejlehčí, prostou pověst, a na 
tom se žádná metodická obratnost ukázat nedá. 
Vyučující příběh poví, se žákyněmi ho zopakuje, a to 
je vše. Proč prý jsem si nevybrala aspoň Jiřího z 
Poděbrad? Sám by si rád poslechl, jak bych vykládala 
jeho vnitřní a zahraniční politiku, jak bych 
dospívajícím děvčatům vysvětlila náboženské 
problémy v Evropě v 15. věku, a jak bych hodnotila 
královu státnickou moudrost. Děti prý tendenci celého 
příběhu ani dobře nepochopily. 

To už jsem se neudržela. „Pane kolego“, řekla 
jsem ostře, „já vás měla za lepšího psychologa. Znáte 
přece duševní úroveň svých žákyň. Jsou mezi nimi 
dívky velmi bystré. Myslíte, že ten příběh s penízky 
považovaly za něco vážného, a ne za pouhý nápad 
dětské hlavy? Jen jste si měl všimnout, jak se při tom 
usmívaly. A ostatně i já jsem tu událost podala jako 
starodávnou humoresku.“ 

„Nu, Karlíček uznal, že se unáhlil a omluvil se, 
viďte?“ 

„Vůbec ne. Jen si načechral tu svou hřívu a 
požádal, aby se jeho kritika zaznamenala do 
protokolu. A ten jsem zrovna psala já! Udělala jsem 
mu radost a všechno doslovně zvěčnila. Tak, jak to 
řekl. Za padesát sto let se bude snad někdo probírat 
těmi macháčkovskými kronikami a doví se, jakým 
nelítostným soudcem byl pan učitel a spisovatel Karel 
Rais, když šlo o ubohou kolegyni.“ (Což se také 
opravdu stalo! - B.H.)  

Nemocná se v duchu usmívala. Může být docela 
klidná, z této strany jí nebezpečí nehrozí, její Karel ji 
má rád, i když je jí v tom hlubokém tatínkově křesle 
pouhý raneček. 

Často přicházeli i Macháčkovi, těšili, do jara už 
není daleko, horské slunce to je ten nejlepší doktor, 
zas bude dobře a potom se vrátí do školy mezi ně, 
protože paní Kellnerová je zvyklá na město a v 
Kamenici se dlouho zdržet nehodlá. Někdy zaklepala i 
„paní hejtmanka“, jak se industriálce v městečku 
říkalo, pomalá, silná paní, už hodně prokvetlých 
vlasů, se zlatým skřipcem na šedých, pronikavých 
očích. Nepřišla nikdy s prázdnýma rukama. Jednou 
přinesla na talířku sněhové pusinky, voněly vanilkou, 
jindy výborné pracny a sama se chopila konvice a 
vařila čaj. Karla se nesměla ani pohnout. Její 
medicínou bylo teplo a lipový odvar, ten jí pročistí 
prsa, beztoho ta její nemoc není nic jiného než silné 
nachlazení. 

Rais se u Karličky také občas scházel se svými 
žákyněmi. Přibíhaly se zeptat, jestli něco 
nepotřebuje, vyřizovaly pozdravy, poklidily v pokoji, a 
sotvaže se na zářeckých zahrádkách rozhlédly 
zlatožlutýma očkama první petrklíče, snášely jich celé 
kytice. S těmi jarními úsměvy rozkvetly i Karliččiny 
přepadlé tváře, oči se usmály nesmělou nadějí. Když 
bývala zdráva, mívala pro každého srdečné slovíčko a 
přívětivý úsměv a i teď se o všechno zajímala. Musely 
jí povídat, jak je doma, kdo se už vydal do světa na 
vlasy, kolik dostaly o posledním jarmarku od 
překupnice za háčkované čepečky. 

Pokračování příště …. 


