
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 23. 8. 2007 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohlédnutí za uplynulým 20. stoletím 

Toto století se označuje za nejpokrokovější, za století obrovských protikladů a extrémů, také za století dvou 
tváří atd. Na této stránce se budeme tento rok postupně zabývat jednotlivými tématy, která byla již zmiňovaná 
v únorovém čísle. 

Nyní podrobněji o „ století informací, elektroniky a výpočetní techniky.“ 

Informace je význam, který je přisouzen nějakým datům. Za informaci považujeme také podněty a vjemy 
přijímané a vysílané živými organismy. Je jedním ze základních pojmů kybernetiky. Nositelem informace je signál, 
který umožňuje získání informace, její přenos na dálku, uchování v paměti zpracování stroji, zejména počítači. 

Hybnou silou rozvoje informačních technologií byly v minulosti války a obchod. Mocní lidé si byli vědomi 
hodnoty informací a někdy se je bohužel snažili tajit. I přes režimy ve 20. stol. je právě minulé století označováno, 
že vedlo k demokratizaci informací, hovoří se o informační společnosti. 

Nejmenší jednotkou informace je bit. Jeden bit lze reprezentovat jednou číslicí dvojkové 
soustavy (1 nebo 0). Skupina 8 bitů se nazývá byte (bajt). 

Nyní něco o událostech okolo informací  

1911 redakce deníku The Times poslala první telegram kolem světa (šel 16 minut). 

18. 5. 1923 zahájeno pravidelné vysílání rozhlasu v Československu. 

1925 skotský inženýr John L. Baier uskutečnil první veřejné předvádění jednoduché 
televize v Londýně. 

1927 Američan Vannevar Bush  zkonstruoval první použitelný elektronický počítací 
stroj. 

1946 John Wiliam Machly a  John Presper Eckert dokončili ENIAC (první digitální počítač, taktovací 
frekvence 100 kHz, obsahoval 17 468 vakuových elektronek, hmotnost 30 tun. 

1958 Jack Kilby postavil u firmy Texas Instruments první skutečný integrovaný obvod. 

1971 ve firmě Intel byl vyroben první mikroprocesor (Intel 4004) – obsahoval 2300 prvků a měl výkon 
jako legendární ENIAC 

 

Nakonec některé zajímavé zákony 

Moorův zákon  „Hustota integrovaného obvodu nebo kapacita paměti se zdvojnásobuje každých 18 měsíců, 
neboli zečtyřnásobuje každé tři roky. 

Rockův zákon  „Investice do nových zařízení na výrobu čipů se zdvojnásobuje každé čtyři roky. 

Manchorův zákon  „Počítač, který právě potřebuješ, stojí vždycky $5000. 
MK 

 

 
Všem čtenářům trhovokamenického občasníku přejeme příjemné 

prožití nastávajícího léta, času dovolených a prázdn in! 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice        •••• ročník 36      • červenec, srpen 2007      •••• číslo 7 
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INFORMACE Z ÚŘADU 
• Opět připomínáme občanům, kteří mají starší 
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů 
vydané před 31. prosincem 1998, že si musí 
zažádat o nový 
občanský průkaz, jelikož 
jim bude 31. prosince 2007 
končit platnost 
dosavadního občanského 
průkazu, ačkoli v něm mají 
vyznačenou platnost „bez 
omezení“.  

• Úřad městyse nabízí k odprodeji za 
symbolickou cenu 3 ks monitorů. Jedná se o 

17 palcové monitory. 
Zájemci se mohou 
informovat přímo na 
úřadě městyse. 
Nabídka potrvá do 
konce měsíce 
července.  

• Informace o vypouštění odpadních vod pro 
domácnosti si můžete upřesnit na info@env.cz, 
tel.č. 267 122 313. 
Podrobné informace 
k vypouštění vod na 
vodoprávních úřadech a na 
www.zanikpovoleni.cz.  

 

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – ČERVEN 2007 
• Rekonstrukce veřejného rozhlasu je 

dokončena. Během měsíce června a v první 
polovině července probíhá zkušební provoz, proto 
nám oznamujete veškeré nedostatky hlášení, 
které budou dle možností odstraněny. 

• Na základě písemných žádostí byly zájemcům 
přiděleny stavební parcely na výstavbu 
garáží u sokolovny. 

• Proběhla kontrola hospodaření v MŠ a ZŠ. 
Kontrolu provedla finanční komise, která tuto 
činnost provádí jednou za čtvrt roku. Nebyly 
nalezeny závady. 

• Rozšířili jsme veřejné osvětlení před řadovými 
domky v ul. 5. května a dále se uvažuje 
o prodloužení vedení ke hřbitovu. 

• Během měsíce června prováděli pracovníci úřadu 
údržbu naší obce. Byla provedena druhá část 
rekonstrukce chodníkových svodů v ul. Husova 
a úprava zeleně. 

• Na krajském úřadě byla provedena registrace 
pečovatelské služby, což znamená, že můžeme 
tuto sociální službu i nadále našim spoluobčanům 
poskytovat. 
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POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová 

Kamenice se koná ve středu 27. června 2007 
od 19.00 hodin v sokolovně. 

Program: 

1) Zpráva o činnosti 

2) Závěrečný účet městyse a svazku obcí 
T.Kamenice a Vysočina za rok 2006 

3) Plnění rozpočtu k 31.5.2007 

4) Rozpočtové změny 

5) Prodej a pronájem pozemků 

6) Různé a rozprava 

 
ZEPTALI JSTE SE NÁS 

Vážení spoluobčané, 

ve středu 20. 6. 2007 se konal pracovní seminář 
zastupitelstva obce. Dnes budeme odpovídat na tři 
z vašich příspěvků, které jste vhodili do schránky 
důvěry: 

1) Prosím vysvětlete nám vaše záměry s ubytováním 
starších občanů, např. v domech s pečovatelskou 
službou. Sami vidíte, že v obci je početná řada 
starších lidí, kteří by tuto pomoc potřebovali. Jako 
je to třeba v Nasavrkách, nebo na Slavíkově, o ty 
lidi se tam umí postarat a neberou je jako 
odložené. Určitě na to jsou dotace od státu, ale to 
určitě vy jako naši zástupci víte. DPS v TK ve 
srovnání s ostatními je jako chudý příbuzný, 
kapacitně také nevyhovuje. Čekat na smrt 
obyvatele, aby se uvolnilo místo pro jiného je 
ostudné . Prosím zařaďte do programu také 
nějaké záměry co se týká rozšíření, přistavění 
pečovatelského domu. 

Odpověď zastupitelstva: 

V první řadě chceme ujistit pisatele dotazu, že v 
žádném případě nikdo z nás nebere staré lidi jako 
odložené. Samozřejmě asi i my cítíme, že dnešní 
doba vyznává spíše tzv. kult mládí, který se nás valí 
z nejrůznějších druhů médií. K tomu bych řekla, že 
tyto názory jsou silně krátkozraké a je třeba myslet 
na starší generaci přibližně jako na své rodiče, kteří 
by měli mít zajištěné důstojné podmínky k životu. 
V DPS Trhová Kamenice je kapacita 11 lůžek. Dá se 
říci, že v době svého vzniku a ještě nějaké následné 
byla vyhovující. Pravdou je, že potřebných občanů 
o ubytování, či o poskytování dalších služeb přibývá. 
V současné době kancelář OÚ eviduje čtyři žádosti 
o umístění do DPS. Na pracovním semináři 
zastupitelstva jsme se dohodli postupovat dvěma 
směry. Jednak nabídnout občanům žijícím ve svých 
domovech rozšířenou nabídku pečovatelských služeb, 
tak , aby neměli pocit bezmoci ve své situaci. Druhým 
směrem je pak skutečně myšlenka přístavby 
stávajícího DPS, případně hledání jiného vhodného 
objektu. Zastupitelstvo zařadí problematiku realizace 
možnosti přístavby do rozpočtu pro další období. 

 

2) Dne 18 .6. 2007 jsem se byl v obci Polom podívat 
na stav místního kostela. Můžete dostat 
sponzorský dar na jeho opravu? 

Odpověď zastupitelstva: 

Kostel v obci Polom je majetkem církve, nikoliv 
obecním. Církev sama patrně nedisponuje prostředky 
potřebnými k jeho opravě. Podle dostupných 
informací stát kostel prohlásil kulturní památkou, ale 
na jeho opravu rovněž nepříspívá. 

Opět pouze podle dostupných informací církev 
nabízí kostel k prodeji. Pro případného zájemce je 
negativní právě fakt vyhlášení kostela kulturní 
památkou, jako velké omezení při jeho opravách. 
Obecní úřad sám o sobě rovněž nedisponuje 
potřebnými financemi. Pravdou je ale snaha 
o podporu církevního majetku alespoň nějakou částí. 
Obec v minulém roce věnovala na opravu varhan v 
kostele TK částku 30.000,- Kč a v letošním roce by 
měla nastat druhá etapa finančního příspěvku 
v přibližně stejné výši. 

3) Mám dotaz, zda je pravda, že po požáru boudy 
nad benzínkou je zakázáno postavit si jinde jinou 
boudu, např. někde „ u přeďáku“, kde to nikomu 
vadit nebude a ostatní boudy se musí v TK 
zbourat. Obec si zřejmě neuvědomuje, že 
nemůžeme za následek činnosti nějakého žháře, 
tak proč bychom za něj měli pykat? Zdá se totiž, 
že má někdo spadeno na mládež v obci, nejprve 
vystřílené okno v „ domě hrůzy“ a nakonec požár 
boudy nad benzínkou. A všechno je to na nás! Ať 
si tohle úřad „městyse“ uvědomí a přestane činit 
vše ve prospěch toho neznámého žháře 
a nezakazuje jiné boudy! Protože to není fér! 

Odpověď zastupitelstva: 

Zastupitelstvo obce nevydalo žádné nařízení či 
zákaz ohledně stavění různých boudiček. Je ale 
pravda, že nikdy nemůžeme a nebudeme souhlasit 
s poškozováním cizího majetku a nebo narušováním 
jeho uživatelských práv. Co se zastupitelstva týká 
určitě nemáme sklony obviňovat z popisovaných činů 
kohokoliv bez důkazů. Naší mládeži, která se chová 
rozumným způsobem, nechceme nijak 
znepříjemňovat život. Podstatné je, abyste v případě 
stavby boudičky měli souhlas majitele pozemku, 
protože jinak narušujete jeho práva. S tím také 
následně souvisí nějaká pravidla spojená s jejím 
užíváním. Myslíme si, že jde dělat mnoho věcí za 
podmínky dobré vůle ze strany mládeže i dospělých. 

Miroslava Zdražilová 

 

 

INFORMACE MUDR. VANČOVÉ  
Ordinace MUDr. Zuzany Vančové 

upozorňuje, že z důvodu čerpání 
dovolené nebude ordinovat: 

 

� v pátek 29. 6. 2007 (MUDr. Svoboda 
v Nasavrkách) 

� v pátek 13. 7. 2007 (MUDr. Kloferové 
v Miřeticích) 

� od 30. 7. do 3. 8. 2007 (MUDr. Svoboda 
v Nasavrkách) 

� od 20. 8. do 24. 8. 2007 (MUDr. Svoboda 
v Nasavrkách) 

Ve stejnou dobu bude uzavřena i lékárna. 
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KULTURNÍ PAMÁTKY NAŠÍ OBCE 
Šebkova hrobka 

Málo kdo asi ví, že na našem hřbitůvku máme 
velkou vzácnost. Je to Šebkova hrobka, nacházející 
se v levém rohu hřbitova nejblíže k Trhové Kamenici. 
Do seznamu kulturních památek byla zapsána roku 
1998.  

Hrobka z bílého vápence ve tvaru niky 
s mramorovým reliéfem ukřižovaného Krista, Panny 
Marie, sv. Jana a sv. Máři Magdaleny je jedním 
z prvních návrhů architekta Josefa Hlávky z roku 
1857. Reliéf je od F. Melnitského. 

Pomník byl zhotoven ve Vídni pro zemřelou choť 
stavitele a poslance Království českého Františka 
Šebka. A jak se sem dostala? Celou hrobku nechal na 
koňských povozech do Kamenice převézt Šebkův 
švagr Jan Nevole. Udělal to z vděčnosti za dar 
hamerského panství od svého švagra Šebka. 

Osobnost, která se zajímá o život a dílo Josefa 
Hlávky, je režisér a dokumentarista Pavel P. Ries. 
O tom, jak Šebkovu hrobku v Trhové Kamenici 
objevil, napsal: „Nejlepší informační centrum 
v každém neznámém městě najdete v hospodě. 
Přesnost informací je nepřímo úměrná velikosti obce 
– čím je menší, tím jsou informace přesnější. Zde 
byla naprosto přesná – z rodiny Nevolů už tady nikdo 
nežije, na hřbitově pořád něco dělá pan doktor Kolář. 

Mile nás přivítal sympatický doktor veteriny, dnes 
na penzi, pan Jaroslav Kolář. Byl překvapen, že se 
zajímáme o hrobku rodiny Nevolů. Se zaujetím 
vyprávěl, jak ji dobýval z příšerného houští, jak 
s přítelem a jeho traktorem opatřeným jeřábkem 
vytahovali žulové krycí vrchy propadlé do pohřebiště 
a opravovali původní litinová dvířka. Ne, vůbec 
netušil, že opravuje práci Josefa Hlávky, slavného 
mecenáše a architekta.“ 

Zajímavostí je také to, že materiál, ze kterého je 
hrobka vyrobena, je neustále v dobrém stavu. 
Uvažovalo se, že je z umělého kamene. To ale 
upřesnila Lakonická zpráva: „Jedná se o lumachelu, 
někdy též nazývanou Skořápková brekcie. Je to 
organogenní vápenec, tvořený ve zkoumaném 
případě z 90% schránkami mořských živočichů a z 
10% vápnitým tmelem. Tento poměrně vzácný 
vápenec, vyskytující se v přímořských oblastech, se 
vyznačuje značnou odolností vůči povětrnostním 
vlivům....“ 

 

Vždy, když je zmínka o místním hřbitovu, vybaví 
se mi vzpomínka na pana doktora Jaroslava Koláře, 
který se několik let pečlivě staral o náš hřbitůvek. 
10. července to budou  dva roky, co zemřel a přesto 
je jeho osobnost a práce, kterou pro naši obec 
vykonával, stále přítomna. 

L.N. 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

Hodně zdraví, radosti a životní pohody přejeme 
všem jubilantům, kteří v měsíci 
červenci a srpnu 2007 oslaví 
svá kulatá životní výročí.  

 

50 let Julie Kumpanová, Rohozná 

60 let Jana Břízová, Rohozná 18 

Jozef Budiš, Trhová Kamenice 

70 let Hana Němcová, Trhová Kamenice  

Daniela Dostálová, Trhová Kamenice 

75 let Věra Pirklová, Trhová Kamenice 

Vlasta Velebová, Zubří 

Marie Dvořáková, Rohozná 

Václav Němec, Trhová Kamenice 

80 let Josef Žampach, Zubří 

 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
• Poslední měsíc na naší škole proběhl ve znamení 

cestování. Všechny třídy se postupně rozjely na 
různé výlety a exkurze. 

• Velmi pěkný výlet prožili žáci posledního ročníku 
naší školy. Jeho cílem bylo Berounsko. Od středy 
do soboty využívali všechny dostupné dopravní 
prostředky, aby toho viděli co nejvíce. Absolvovali 
i několikahodinový pochod, navštívili Prahu, byli 
na Karlštejně. Na chvíle strávené se svými 
spolužáky a p.Šibalem, třídním učitelem, budou 
určitě rádi vzpomínat. 

• 7. třída pro změnu poznávala Brno a okolí. 
Paní učitelka Gábrlová připravila pestrou náplň. 
Nechyběla jízda parníkem po Brněnské přehradě, 
návštěva zoologické zahrady, poznávání 
kulturních památek. Všechno muselo být 
promyšlené, protože cestovat vlakem je na 
organizaci opravdu náročné. 

• Naše děti vůbec rády cestují vlakem, proto 
s 6.třídou z Bílku do Chotěboře vyrazila na 
putování kolem řeky Doubravky i paní učitelka 
Šallyová. Objednali si pěkné počasí, a to jim 

opravdu přálo! Bylo přes 30 stupňů, a tak se jim 
u řeky líbilo a mohli si užít i osvěžení.  

• Děti z 1. stupně byly na výletě v Letovicích úplně 
první, a tak v této době v rámci školní práce 
navštěvovaly spíše blízké okolí školy. Velmi 
úspěšné bylo poznávání rostlin, živočichů 
a přírodnin, které bylo ukončeno celoškolní 
soutěží. Větší děti dokonce s paní učitelkou 
Dibelkovou lovily a určovaly vodní živočichy, 
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podařilo se jim chytit i pár malých ryb. Takové 
hodiny přírodopisu jsou úplně jiné než ty ve třídě. 

• V přírodě probíhají i všechny hodiny tělocviku, 
některé třídy si vyzkoušely i celodenní výuku 
mimo školní budovu. Takovéhle změny jsou vždy 
vítané! 

• Zpestřením školní práce jsou i školní exkurze. 
8. června žáci 6. a 8.třídy navštívili Africké 
muzeum cestovatele Emila Holuba v Holicích a 
zámek Častolovice. 

• Výuku literární výchovy si v žáci 6. třídy 
vyzkoušeli přímo v Muzeu knihy ve Žďáru nad 
Sázavou. 

• Technické muzeum v Brně bylo zase pro děti z 
8. třídy zpestřením hodin fyziky. 

• Děti z 1. a 3. třídy pro změnu absolvovaly 
návštěvu Okresní knihovny v Chrudimi, kde pro 
ně byl připraven zajímavý program. 

• Jednou z posledních akcí bylo pro mladší děti 
profilové představení tanečního souboru Ridendo 
v Hlinsku. 

• Poslední školní týden nás překvapují děti 
s různobarevným oblečením, jednou jsou všechny 
červené, jindy zelené. To má naše družina 
Barevný týden. Stejně pestrý je i program 
družiny. Jsou často venku, využívají školní hřiště, 
chodí na procházky.... 

• Výtvarné práce našich žáků jste určitě zhlédli na 
zdejší faře. Ohlasy byly velmi příznivé, a protože 
se jednalo o prodejní akci, přibylo pár korunek 
i do školní pokladny. Děkujeme všem, kteří se na 
práce našich dětí přišli podívat. 

 

• Závěrem mi dovolte, abych Vám za vedení naší 
školy i všech členů pedagogického sboru a žáků 
naší školy popřála hezké léto plné sluníčka. 

Nový školní rok zahájíme 
v pondělí 3. září 2007 v 8 hodin. 

Mgr. Zdena Netolická, učitelka 

 
 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí za červnem 

Měsíc červen byl plný událostí.  

Celý první týden jsme oslavovali svátek dětí. Děti 
se vydováděly na karnevalu, soutěžily při sportovním 

dnu, do školky zavítali kouzelníci se zábavným 
programem a na hřišti si děti s radostí vyzkoušely 
hasičskou techniku a prohlédly si hasičský vůz. Na 
výlet jsme letos vyrazili do ZOO ve Dvoře Králové, 

kde se všem velmi líbilo. Na závěr nás cesta plná 
úkolů dovedla přes hory a doly ke sladkému pokladu. 

Děti také zakončily letošní předplavecký výcvik 
a na poslední lekci Bejbytanečních ukázaly, co 
všechno se s panem uč. Černým stačily naučit. 

S předškoláky jsme tradičně zavítali do první třídy 

ZŠ, kde nám naši loňští kamarádi předvedli, jak se za 
rok naučili číst, psát a počítat, a také si samy leccos 
vyzkoušely. U slavnostní malé maturity pak děti 
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ukázaly také rodičům, že jsou do první třídy 
připravené a byly slavnostně pasovány na školáky. 

V závěru měsíce se konala poslední besídka na 
rozloučenou, při které jsme si připomněli, co všechno 
jsme ve školce dělali od podzimu do léta. Dětem se 
všechno podařilo a my jim přejeme pěkné 
prázdniny a prvňáčkům hodně štěstí ve školních 
lavicích!  

 

 

FARNÍ OKÉNKO 
V letošním roce se dožívá 80 let pater Vojtěch 

Málek z Brna, představený řádu Milosrdných bratří. 
Pochází ze Slavíkova u Trhové Kamenice. Narodil se 
jako deváté dítě. Jeho matka však brzy onemocněla 
revmatismem a tato nemoc se během více než 
dvaceti let postupně zhoršovala. Chodil jí pro léky, 
později už jen ležela. Zemřela v 75 letech. Tato 
zkušenost jej později přivedla k rozhodnutí ke vstupu 
do řádu, který se věnoval péči o nemocné. Členové 
tohoto řádu skládali slib hospitality a uplatňovali se 
v nejrůznějších zdravotnických zařízeních. Fr. /fráter 
– bratr/ Celestin Opitz provedl r. 1847 v nemocnici 
při pražském konventu operaci při narkóze, jako 
první tohoto druhu na území habsburské monarchie. 

Za druhé světové války byl řád nacisty zrušen. 
V roce 1946 se provincie dává dohromady a vše se 
znovu rozbíhá. O Milosrdných bratřích špitálního řádu 
svatého Jana z Boha, který žil v 16.století, se Vojtěch 
dozvěděl z časopisu Neděle. A vstoupil k nim do 
noviciátu.  

Do řádu ovšem povolává Bůh, ale člověk dává 
souhlas. Po ročním noviciátu následovala ještě 
profesionální příprava v oblasti zdravotnictví a věčné 
sliby /slavná profese/. V letech 1949 – 51 ovšem 
absolvoval vojenskou službu. 

V roce 1950 se řeholní řády staly terčem útlaku 
ze strany komunistického režimu. 

Bratři byli zatýkání a 2 zemřeli ve vězení. 

Jiní byli odsouzeni třeba na deset let a po 
propuštění již nemohli být v řeholním domě, ale 
museli si nalézt civilní zaměstnání.  

„Vystudoval jsem SZŠ jako lékárník. Byli jsme 
v Praze Na Františku v Nemocnici Milosrdných bratří, 
začínal jsem u lůžka nemocných jako rehabilitační 
pracovník. Zde jsme pracovali do šedesátého roku, 
kdy jsme jako řádoví ošetřovatelé obdrželi výpověď. 

Po krátkém pobytu ve Šluknově a Vidnavě jsem 
se dostal do Milešova u Lovosic. 

Mělo to tu výhodu, že jsem šel do komunity 
35ti řeholních sester, které také musely opustit své 
řeholní domy. Udržovali jsme tedy řeholní život. Bylo 
tam ale mnoho práce. Sestry musely dělat vše samy 
– v kuchyni, prádelně i u nemocných. Já jako jediný 
muž jsem přepravoval nemocné. 

Byla to tzv. „2. interna“ léčba dlouhodoběji 
postižených z litoměřické nemocnice /třeba po 
mrtvici/. Tam jsem byl 8 let. 

Třikrát jsem se hlásil na bohosloví, ale údajně 
jsem „nesplňoval předpoklady“. Možnost studovat se 
otevřela v roce 1968 a na kněze jsem byl vysvěcen 
v roce 1973. 17 let jsem potom působil jako diecézní 
kněz na Plzeňsku.“ 

V roce 1989 zdecimovaná řádová provincie mohla 
konečně svobodně vydechnout a pustit se do práce. 

V r.1990 bratři nastoupili do Letovic, v řádovém 
domě jich bylo 12 . I jejich řád však téměř nemá 
dorost a v současné době je pouze šest bratří, žijí 
v Brně a v Letovicích. 

Pavel Čtvrtečka 

 

 

 

PROGRAM KINA 

ČERVENEC 2007 

6. 
července 
v 19hod. 

Rocky Balkoa 

Film USA. Nic nekončí, 
dokud to doopravdy 
nekončí. Drama 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

13. 
července 
v 19hod 

Madagaskar 

Film USA. Tohle místo 
nemá chybsona. Od 
tvůrců filmu Shrek a 
Příběh žraloka. Pohádka.  

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

20. 
července 
v 19hod 

Morbit 

Film USA. Už jste někdy 
opravdu udělali velkou 
chybu? Komedie.  

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

27. 
července 
V 19hod 

Sunshine 

Film USA. Širokoúhlý. 
Slunce umírá. Sci-fi.  

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 

PRÁZDNINOVÉ POZVÁNKY 
Výstavy na faře 

Výstava obrazů paní Marie Kolářové 

Proběhne 24. 6. 2007 – 22. 7.2007. Vernisáž 
výstavy proběhla v sobotu 23. 6. 2007. 

 

Dřevořezby, olejomalby a keramika 

Výstava začínajícího řezbáře Jaroslava Sejfrta z 
Markovic, obrazy malíře Martina Petříka a keramika z 
dílny Aleny Effembergerové ze Svidnice. Uskuteční se 
24. 7. 2007 – 1. 8. 2007 

 

Výstava ke 130. výročí příchodu spisovatele 
K.V. Raise na trhovokamenickou školu 

Výstava pro Vás bude připravena od 4. 8. 2007 
do 14. 9. 2007. Vernisáž se koná v pátek 3. srpna 
v 17 hodin. Vystoupí žáci ze ZŠ Trhová Kamenice. 

 

Strašidelné sklepení 

Strašidla a strašidélka 

 

Muzeum Trhové Kamenice 

Stálá expozice. 
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Všechny výstavy probíhají v budově muzea na 
náměstí a jsou otevřeny ve stejnou dobu jako 
muzeum. 

Otevřeno: 

červenec, srpen: 

úterý 12.30-16.00 hod. 

středa,čtvrtek,pátek 10.00–12.00, 12.30-16.30 hod. 

sobota,neděle 12.30-16.30 hod. 

 

 
Rozhledna na Zuberském kopci 

Otevřeno: 

červenec, srpen: 

úterý 12.30-16.00 hod. 

středa,čtvrtek,pátek 10.00–12.00,  
    12.30-16.30 hod. 

sobota,neděle    12.30-16.30 hod. 

 

Rozhledny se v posledních letech staly častým 
cílem turistických výletů. Ještě před deseti lety znalo 
a navštěvovalo tyto stavby jen pár zasvěcených 
milovníků dalekých výhledů. Dnes patří mezi 
nejpopulárnější cíle. Vzniklo proto i několik nových 
rozhleden, jako je naše nebo ta pěkná dřevěná 
u nedalekých Českých Lhotic. Rozhledna u Českých 
Lhotic je součástí keltské stezky. Její výstavbu 
zainvestovalo Sdružení Centrum Železných hor. 
Uvidíte odtud Východní Čechy, jak na dlani. Návštěva 
rozhledny stojí určitě za to a pokud si vyšlápnete 
přímo z Nasavrk, kde Keltská stezka začíná, dozvíte 
se i informace o našich Kelstkých předcích. 

 

Znáte nový portál cestovního ruchu Pardubického 
kraje? 

Turistický portál regionu Východní Čechy 
přístupný na adrese www.vychodni-cechy.info byl 
oceněn zvláštní cenou ministra pro místní rozvoj za 
nejlepší turistickou prezentaci na webových 
stránkách. Návštěvníci těchto stránek zde najdou 
bohatou nabídku informací a inspirace pro cesty po 
našem kraji. 

 
PROBĚHLO 

Vernisáž malířky 

V sobotu 23. 6. se v budově muzea uskutečnila 
vernisáž výstavy obrazů pyšelské výtvarnice Marie 
Kolářové. 

Její obrazy barevností i vnitřním nábojem obohatí 
jistě každého návštěvníka. Milým překvapením byla 
přítomnost herce Jana Čenského. 

Po prohlídce se hosté přesunuli do kostela 
sv. Filipa a Jakuba, kde je paní Čermáková seznámila 
s historií tohoto místa. 

Pěknou tečkou za kulturním odpolednem udělal 
Jan Čenský hrou na varhany. 

Prodejní výstava potrvá do 22. července 2007. 

 

Rybářské závody 

Dne 23. 6. uspořádalo rybářské sdružení Chobot 
dětské rybářské závody. Za slunečného počasí 

zasedlo k prutům 18 dětí a za pomocí svých tatínků 
a dědečků ulovilo celkem 22 ryb o celkové délce 
7 metrů 47 cm. 

Nejlepší tři rybáři : 

1.místo Josef Novák - Kubátka 

2.místo Eliška Kyselová - Kamenice 

3.místo Libor Licek - Kamenice 

 
 
POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 

Tip na výlet 

K víkendu 14. a 15. července si v kalendáři 
udělejte poznámku, že se na Veselém Kopci koná 
Veselokopecký jarmark. Nebudou zde chybět 
výrobky lidových výrobců ani doprovodný kulturní 
program ( od 9.00 do 16.00 h ). 
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Pojďte s námi za kulturou 

Již od 26. června a až do 26. srpna 2007 si 
v Komorním divadle v Hlinsku mohou návštěvníci 
prohlédnout společnou výstavu  tvorby 
akademického malíře Václava Zemana a 
profesionálního fotografa Vlastimila Rašky 

 

Do 9. září 2007 je v Městském muzeu a galerii 
v Hlinsku instalována výstava Čeští malíři ve Francii 
v rámci tradičního Výtvarného Hlinecka. 
Otevřeno: Út – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h, 
So – Ne 13.00 – 17.00 h 

 

13. července – v pivovaru v Hlinsku Rychtář 
open air ( Wohnout, Vypsaná fixa, Horkýže slíže ) 

 

Od 21. července do 31. října 2007 se v 
hlineckém Betlémě můžete seznámit s neznámými 
skutečnostmi v rámci výstavy Trošku mlíčka do 
hrníčka věnované zpracování mléka, pokrmům z 
mléka a zajímavostem z historie chovu dobytka.  

 

28. července se U Rokáče koná 2. ročník turnaje 
neregistrovaných týmů – Turnaj ve stolním 
fotbálku 

 

Od 28. července  do 4. srpna se koná ve 
spolupráci s Lektorským oddělením Národní galerie 
v Praze již 6. ročník výtvarné dílny S nohama v 
potoce a hlavou v oblacích. 

 
 
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 
 

 
U slečny Zábské se scházívali mladí lidé. Hodně 

se tu mluvilo o Raisově neštěstí. Slečna, která v 
důvěrném hovoru přátelům někdy svěřovala, že pan 
učitel myslíval zpočátku na ni, a domnívala se, že zná 
dobře jeho citový život, teď svou společnost 
ujišťovala: „Pan Rais je vzácný charakter a nikdy 
nemluví naplano. Napsal: „To není pouhá písnička, to 
ze srdce jsou kusy“, a já mu věřím. Přála bych si, aby 
mě měl někdo tak rád, jako on svou Karličku.“ A 
podívala se svým hezkým kupčinovským okem na 
pana adjunkta Zindulku, který se pro to pohlazení 
tenkrát pod žebříčkem docela nic nehněval a za 
několik dní si do krámku zaskočil zas, ale ne pro 
hřebínek ani pro leštidlo, ale jen tak, na kousek 
hovoru. A když se loučil, dvorně jí líbal ruku, jako by 
to udělal komtese Auersperg. Na víc se už neodvážil, 
třebaže mohl a měl. Jenomže on to nevěděl a slečna 
Karlička mu to už poradit nemohla. 

Před odjezdem na prázdniny se Rais u řídících 
loučil. Dával sbohem i mladé slečně Žofince, které už 
vydal propouštěcí vysvědčení, a na tu se obrátil s 
prosbou: „Žofinko, nezapomínej na hrobeček“. 

 
 

Kapitola V. 
 

Svatební šaty 
 

V polovině září 1881 se Rais zas chystal do 
městečka pod Zeleným táborem. Tentokrát odjezd 
odkládal, tentokrát se mu nechtělo. Ani se tím netajil. 
„Takhle mi bylo roku 1877“, stýskal si mamince, „to 
jsem také nechtěl o Železných horách ani slyšet, 
třebas mi pan ředitel Ferdinand Macháček Trhovou 
Kamenici a svého bratra Václava tolik vychvaloval. Vy 
jste mi tenkrát s tatínkem domlouvali, abych si toho 
vážil, že si oba pánové vybrali zrovna mne. Já věděl, 
že kamenický pan Macháček je náročný a přísný, že 
se u něho pracuje už podle nových předpisů a 
pokrokovými metodami, a že u takového řídícího 
učitelský začátečník, jakým já tehdy byl, jenom získá. 
Ale když já chtěl být u vás, někde hodně blízko 
domova, a když jsem nakonec do té Kamenice přece 
jen musel, stěhoval jsem se tam jako do vyhnanství.“ 

„Já se pamatuji, tatínek mi pak vypravoval, když 
se vrátil, jak jsi ho chytil kolem krku a plakal, když 
ses s ním kus za Kamenicí loučil a on s bratrancem 
musel zas zpátky k Bělohradu. Ale jsou tomu už, 
hochu, přece celá čtyři léta a ty sis tam u pana 
Macháčka už zvykl.“ 

„Zvykl, maminko, a přece jedu nerad. Bude mi 
tam smutno, bojím se toho, všude budu pořád vidět 
jen ji, Karlu, doma, ve škole, na procházkách, nebylo 
a není místa, kde by byla nechodila se mnou. Do té 
třídy k Cellarovům se už nevrátím, měl bych tam 
pořád na očích tu bílou záclonku na skleněných 
dveřích, myslel bych, že sedí v pokoji za nimi s ruční 
prací v klíně a poslouchá. Řeknu řídícímu o jinou 
třídu, budu ji mít u Švarců, u Němců nebo u Žáků.“ 

„Ale stěhovat se nebudeš.“ 

„Už by to nestálo za to, maminko. Žádám o 
přeložení. Chci do Hlinska, mám tam už přátele, pan 
ředitel Jindřich Rozvoda hodně na mne dá a Bohumil 
Adámek, člověk vzácného uměleckého vzdělání a sám 
básník uznávaný, mě dávno přemlouvá, pojďte k nám 
na měšťanku, bratr Karel je vám upřímně nakloněn a 
u okresní školní rady se přimluví.“ 

„My z toho s maminkou ten rozum nemáme“, 
uvažoval otec, „musíš se rozhodnout sám. Jen se 
bojíme, aby sisi nepohněval jičínského pana ředitele 
Ferdinanda, víš, jak ti ochotně vyhověl, a vzal Toníka 
z páté reálky hned do druhého ročníku.“ 

„Všechno našemu panu Macháčkovi vysvětlím, 
jistě moje důvody uzná. Řídících přece naší známosti 
přáli, všude jsme museli s nimi, zvali nás k sobě. 
Karli se u nich i stravovala. Ale i kdyby mě snad 
přemlouvali, nezůstal bych, já z Kamenice musím.“ 

S takovým tedy rozhodnutím se Rais vrátil. 
Poštovní bryčka jezdila kolem hřbitova. Vystoupil tam 
a zahnul k hlavnímu kříži. Když v červenci odcházel, 
bělaly se na hrobě mezi tmavým koberečkem fialek 
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hlavičky knoflíčků. Teď tu kvetou dva nízké růžové 
keře, jsou plny poupat, jemně voní, kolem nich tráva 
vypleta a cestičky vysypány žlutým pískem. To 
nejsou ruce Žofinčiny, to se o Karlinku stará někdo 
jiný. 

V dalších dnech se schválně na hřbitově pozdržel. 
Jednou si sedl na odložené kamení u márnice, obzor 
se pozvolna uzavíral, ptáci se vracely na noc do 
vysokých bříz, ze strnišť táhl chlad časného podzimu. 
Vtom spěšné, lehké kroky, nějaká žena stojí u Karlina 
hrobu. Vstal. Kolegyně Marie Hrozná. Stiskl jí ruku, 
poděkoval. Velice mile ho překvapila, netušil, že se 
někdo bude o hrob tak pečlivě starat. Požádal před 
prázdninami řídících Žofinku, ale tyhle růže, ty 
cestičky, to vy, slečno kolegyně, je to od vás tak 
hezké. Karlinka, tu by vaše pozornost tolik potěšila. 
Chudák děvče. A přitiskl kapesník k očím. 

„Myslím na ni často, rozuměly jsme si, byla 
jemná, dobrá a měla vás ráda. A vy ji také.“ 

„Ano. Chtěli jsme se vzít.“ 

„Poznala jsem to z vaší překrásné básně, kterou 
jste na kolegyni složil. Plakala jsem nad ní, plakal 
každý, kdo ji četl.“ 

„Ztratil jsem s ní všechno. Jsem sám.“ 

„Nejste, pane kolego. Máte maminku, otce, 
bratry. Mají vás rádi vaši žáci, my ve sboru, váží si 
vás naši občané. Ztrácíme, co je nám nejdražší, 
takový je už náš život. Myslíme si zpočátku, že si 
snad musíme zoufat, že nikdo nemůže být 
nešťastnější než my, že tu bolestnou ztrátu 
nepřežijeme. Ale potom příjde lékař. Moudřejší než 
náš pan doktor Brebera i hlinecký Peduzzi. Je to čas - 
ten zahojí a vyléčí všechno, i ten náš smutek nad 
odchodem bytosti nejdražší.“ 

„Vím, slečno, ale vždyť je to nedávno, ještě před 
čtyřmi měsíci jsme byli spolu na poslední procházce, 
prosila, doveď mě do našeho bytu k Cellarovům, chci 
se tam ještě jednou podívat. Prošli jsme kuchyní, 
pohladila pohledem tu malou výslunnou místnost, a 
pak jsme vstoupili do velkého pokoje. Tam jsme, víte, 
spolu sedávali, tam jsem s ní studoval ke zkouškám, 
ten veliký stůl s těžkou červenou pokrývkou 
uprostřed místnosti jí připomněl všechno, co už 
dávno minulo a co se nevrátí. Hlava jí padla těžce na 
stůl, dlouho plakala. Věděla, že sem už nikdy, nikdy 
nepříjde. Mladému člověku se těžko, přetěžko umírá.“ 

„Už jí, pane kolego, nepomůžeme a žádným 
pláčem z jejího tichého snu neprobudíme. 
Neutíkejme, pane kolego, životu, je tak krásný. A 
pojďte už, ochladilo se, a vy nemáte ani svrchníček.“ 

Setkali se spolu podruhé, našli se tu potřetí. Byly 
ještě pěkné dny pozdního září, slunce navečer 
krvácelo v rudých jeřabinách, voněly z luk otavy a 
leskla se rosa na strništích ovesnišť, při zemi se táhly 
dýmy pasteveckých ohňů. V silničním příkopu svítily 
do soumraku světlušky malými svítilničkami, šli za 
nimi po Matrasově kopci k Zadnímu rybníku a 
Knotkovým loukám pod Zádušní borovinou, kde sluka 
bekasina v žalobném volání lítala kolem nich v 
dalekých kruzích. 

Rais byl tomu novému přátelství rád. Toužil po 
spřízněné duši, byl člověk sdílný, chtěl se někomu 
svěřit se svými plány, se svou prací, se svými 
starostmi. Slečna Hrozná uměla poradit, mluvila z ní 
rozvaha, zkušenost i moudrost a rád se jí podroboval, 

když mu například řekla: „Teď, pane kolego, nejdřív 
tu odbornou zkoušku. Hodně už znáte, mnoho vám 
nechází. A až budete mít vysvědčení v ruce, pak se 
zas vraťte k literatuře, k besedním dýchánkům, k 
přednáškám v učitelském spolku. Ale nejdřív ten 
odbor.“ 

Macháček vyhověl. V zahajovací konferenci mu ve 
školním roce 1881-1882 přidělil první třídu. Byla ve 
školní budově. A když mu Rais vyložil, proč chce z 
Kamenice, i v tom mu dal za pravdu. „Nepřemlouvám 
vás, pane kolego, třebaže si bez vás nedovedu školu 
představit. Mívali jsme slavné konference, řešili jsme 
vážné pedagogické otázky, přednášel jste, rozvíjel 
svoje výchovné zásady, a jestli jsme na něco 
zapomněli, dopověděli jsme si to na procházkách. 
Vybíral jste pro naše besídky a koncerty znamenité 
programy, a hledával mi vhodné texty a já je 
zhudebňoval. Mívali jsme krásné návštěvy, byli jsme 
nejznámějším kulturním spolkem v okolí. To tu 
všechno osiří. Vy Hlinsko dostanete, to je jisté, za vás 
mi pošlou jiného, ale to už nebude náš Rais, spiritus 
agens (Z lat.: vedoucí duch - B.H.) kamenického 
veřejného života. Žádost vám doporučím.“ 

Zas nádvorní okno v Cellarově domě svítilo 
dlouho do noci, Rais studoval, četl a psal, 
vynahrazoval Nerudovcům, jestli Karliččinou nemocí 
něco zameškal. Na říjen chystali velkou hudebně 
pěveckou akademii a jeho a slečnu Hroznou zvolili do 
pořadatelského výboru. Na kolegyni se nejednou 
obracel o radu, studovala čtyři roky v Praze, ráda 
vypravovala o velkých plesech a která divadla viděla, 
s knihkupci udržovala stálé spojení, pořád 
objednávala knihy a časopisy. V besedních produkcích 
vystupovala i děvčata, mívala starosti, co obléci a jak 
se učesat, nacvičovaly se i tanečky, a to všechno, tu 
abecedu společenského vystupování, jak to nazýval 
Julius Tichovský, tomu je učila slečna. Bývaly u ní 
celé večery, opakovala s nimi a sama jim ochotně i 
něco drobnějšího ušila. V tomhle umění se dobře 
vyznala, však si šaty zhotovovala sama. Kamenické 
dámy je obdivovávaly a hádaly, jsou-li od drahých 
švadlen z Pardubic, kde její rodina žila, nebo z 
Hradce. 

Loučilo se už září, ale podzim byl toho roku 
příznivý, lesy byly plny hub, v březinách pokřikovaly 
na člověka rumělkové kloboučky křemenáků a jako 
velké žluté květiny vyskakovaly z jehličí kornouty 
lišek. Petrkovské lesy jsou jen pár kroků za 
hřbitovem, vraceli se z nich s bohatým nálezem a v 
rohovém pokoji Kacafírkově pak voněla výborná 
smaženice. Rais zůstával u slečny rád na takovou 
večeři. 

V Besedě se hodně mluvilo o dýchánkách. 
Ujednalo se, že budou každých čtrnáct dní, Rais s 
kolegou Tichovským a páterem Pittrem budou 
připravovat programy, budou zábavné i poučné, 
vstup bude občanstvo mít volný. Učitelská kvarteta 
pod Macháčkovou taktovkou a sóla slečny Hrozné 
náležela k nejoblíbenějším číslům. Potíže byly jen s 
přednáškami. Nikdo se o ně nehlásil, lektory museli 
být učitelé sami. 

Na konci září poslal Rais do Posla z Budče 
vzpomínkový článek o senioru hlineckého učitelstva 
Antonínu Línkovi, který kdysi míval v lavičkách 
borovské školy vážného školáčka - Karla Havlíčka. 
Rais napsal: 
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„Ještě jej vidím. Nevelká, útlá postava, kulatý, 
opravdu slovanský obličej, jasné, zářící, tmavé oči, 
vlasy bílé. Línek jako mléko kvete - byl by o něm 
napsal neboštík jeho žák Karel Havlíček. Stařeček 
téměř devadesátiletý, ale pružný, čiperný jako 
mladík. Vykračoval si vždy jako junák, švitořil jako ti 
naši dobří čeští stařečkové, usmíval se stále, vždy tak 
vroucně, tak mile. Když scházeli jsme se do Hlinska k 
poradám, nechyběl Línek nikdy. Trávilť poslední dny 
svého života u vděčného syna. Bystře rozhlížel se po 
mladých, bujarých tvářích, snažil se postihnouti 
rozpravy, bylť chudák v posledním čase silně na 
sluchu zeslábl. Promluvil-li, nepromluvil bez 
čtveráctví, šelmovství prosáklo mu krví. Maně napadá 
mě naše národní: 

Mám šedivou, mám šedivou, mám šedivou hlavu. 

Mám šedivou, mám šedivou, mám šedivou bradu. 

Hlavu od starostí, bradu od šelmovství, 

mám šedivou, mám šedivou, mám šedivou hlavu. 

Sotva jsem stařečka poprvé spatřil, přilnul jsem k 
němu celou svou duší. Byli jsme krajany, oba 
prohánívali jsme se po borech pod Zvičínou, jenomže 
já o více jak šedesát let později. Línek se narodil 4. 
června 1792 v městečku Pecce v kraji jičínském. 
Chuďas za ta léta poznal bídnou odměnu pracovníka 
ducha, učitele národního. Učiteloval na mnoha 
místech jičínského okresu a konečně od roku 1824 v 
Borové u Přibyslavi. Tam vychoval nejlepší žáky své, 
pýchu svoji, Karla Havlíčka a ředitele Václava 
Zeleného. Havlíček ve vděčné vzpomínce choval 
prvního učitele svého, a Havlíček býval přísným 
posuzovatelem, znám jest kupříkladu řízný epigram o 
jeho učiteli Doubravovi: „Výklady kantora Doubravy 
každý chápe hned, kdyby žák byl třeba bezhlavý, 
jenom má-li hřbet!“ 

Knížky Havlíčkovy, deníky, úlohy choval Línek v 
milé památce. Viděl jsem První knížku početní Karla 
Havlíčka. Oko maně při pohledu na ni slzami se zalilo. 
Vzpomínám si na malou oslavu, jíž před dvěma lety 
Línkovi jsme uspořádali. Stařeček měl oči stále plné 
slz, při okamžicích nejdojemnějších třásly se mu 
zvadlé rty a šeptaly: „Karlíčku můj! Karlíčku!“ a slzy 
valily se po tvářích. V poslední době paměť 
stařečkova nápadně slábla, ale činný byl až 
doposledka. Krátce před smrtí vyprávěl, které 
pohřební skladby má nejraději, a přál si, aby diktovali 
mu poděkování učitelstvu hlineckému. Za všechnu 
lásku a oddanost - popsal papír pouhými čárkami. V 
noci na den 21. září 1881 dokonal svůj život. 

Obraz předojemný: mužové šediví, občané 
borovští, vesměs žáci Línkovi, přišli, aby uložili si 
toho, který jim byl tak drahý. A z ruky jej nedali, až 
ke hrobu sami si jej donesli a uložili. Před rakví 
kráčely řady učitelstva z celého okolí, mužové šedí i 
mladíci doprovázeli svůj vzor a dále to množství 
občanstva a úřednictva atd. zřejmým byly důkazem 
úcty a lásky. 

V kostele hlineckém mluvil katecheta Seliger, 
vylíčil život zesnulého jako život muže vlasti a národa 
milovného, otce i občana vzorného. Rakev pokryta 
byla krásnými věnci od sboru učitelského v Hlinsku a 
v Trhové Kamenici, od mládeže hlinecké, jednoty 
Budče přibyslavské a hlineckého spolku Komenský. 
Tak jsme stařečka šedivého uložili do země, která 
netlačí, ve které se sladce spí po veškeré práci a 

snaze, ve které blaze odpočívá strdce, které pro vlast 
tak vřele bilo.“ 

Pak přišel 23. říjen - a to byla v Kamenici velká 
sláva: Beseda pořádala akademii s národním 
programem. Na hrbolatém dláždění před hostincem 
„U knížete“ zas zastavovaly selské bryčky i panské 
kočáry a sváželi hosty z celého vůkolí. Přijeli úředníci 
z Nasavrk i z Chotěboře, myslivci z fořtoven na 
pokraji knížecích lesů, učitelé se svými paními a 
dcerami a mnozí si nesli houslová pouzdra, klarinety 
v plátěných obalech, křídlovky. Byl to svátek celé jižní 
poloviny Železných hor. 

Slečna Hrozná zavěsila s děvčaty do oken 
vzdušné záclony, k okraji dlouhého pódia snesly 
květiny, pan Brebera vyzdobil průčelí prapory a 
spolkovým heslem. Velké lampy lily běložlutou zář na 
hojné obecenstvo, které naplnilo sál do posledního 
místa. Tmavé večerní šaty dam, pestrý a skromnější 
ústroj hospodyň z baráčků a chalup a v tom zelené 
uniformy myslivců, modré kabáty četnictva, zlaté 
knoflíky na blůzách úředníků. Zájezdní hospoda byla 
plna hluku, po dřevěných schodech se pořád ozývaly 
spěšné kroky nahoru a dolů, odzdola z nálevny byl 
slyšet řinkot sklenic. 

Najednou všechno tichne, na estrádě stojí pan 
Rais a v krátkém proslovu hovoří o české hudbě, o 
Smetanovi, Dvořákovi a Fibichovi, jejichž překrásná 
díla si získávají uznání po celém světě. Mluví vroucně 
a jeho zářivé, modré oči se usmívají. Pak vstávají z 
prvních řad učitelé a někteří úředníci, usedají na 
pódiu k notám, pan řídící zvedá taktovku a už letí 
sálem Hniličkova ouvertura ke Slovanu. Hudba je 
znamenitá, přísný dirigent nesleví ani jednu falešnou 
notu, však to také bylo zkoušek, a když utichne 
potlesk, zpívá slečna Hrozná Martinčinu píseň ze 
Smetanovy Hubičky. Její silný soprán zní i v 
nejvyšších polohách zvučně a plně, takové zpěvačky 
tu není široko daleko. 

Paní Jeništová z horní Zuberské hospody svěřuje 
šeptem slečně Zábské: „Několikrát jsem už viděla 
pana Raise se slečnou učitelkou u naší kaple. 
Vystoupili až na kopec, postáli, rozhlíželi se, pan Rais 
někam ukazoval a vysvětloval a pak sešli po naší 
mezi dolů k polomským lesům. Není to nová 
známost?“ 

Anna Laura je zasvěcena do všech citových 
záležitostí pánů učitelů. „Důvěrně, paní hostinská, vy 
to jistě dál nedáte. Pan Rais je tuze společenský 
člověk a bez zábavy se mu stýská. Když u pana 
Macháčka nastoupil, byl by rád mluvil se mnou, ale 
máme ten krámek až za mostem, je trochu 
zastrčený, a on měl blíže ke slečně Burešové. Už to 
bude pět měsíců, co jsme chudáčka pochovali. Půl 
roku u ní proseděl celé dni a někdy i noci nastavoval, 
když bylo už hodně zle, a tak teď se zas pomalu vrací 
do světa mezi lidi. Když se vrátil z prázdnin, to jako 
by ani nebyl on, pořád přepadlý a zasmušilý. Pořád 
jako duchem někde jinde. Ujala se ho slečna Hrozná, 
je příjemná a živá, dovede hovorem upoutat a 
rozveselit, zdá se, že se jí podařilo vrátit ho životu. 
Ale že by mezi nimi bylo něco vážného, to nemyslím. 
Já od těch našich mladých pánů, kteří u mne v 
krámku sedají na bednách a pytlích, vím, že se slečna 
nejednomu z nich líbí, a že by tedy o známosti 
neměla nouzi.“ 

Pokračování příště … 


