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INFORMACE Z ÚŘADU 
• Občané mající starší občanské průkazy bez 
strojově čitelných údajů vydané před 
31. prosincem 1998, 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“.  

• Upozornění: 3. a 4. září neordinuje 
MUDr. Vančová 

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – ČERVENEC 

A SRPEN 2007 
• V době prázdnin se pracovníci úřadu dali do 

opravy hřbitova. Opravili a natřeli márnici, 
obvodové zdi, centrální kříž, brány a posekali 
trávu. 

• V budově muzea opravili vstupní dveře a 
vnitřní schody. 

• Na víceúčelovém hřišti za školou jsou nově 
natřené mantinely. 

• Došlo také na vyčištění kanálů nacházejících 
se v naší obci. 

• Provedli jsme úpravu zeleně okolo rozhledny 
a poutní kapličky sv. Jana Nepomuckého na 
Zubří. Na Zubří musíme s většími úpravami 
počkat, abychom nenarušili přirozené prostředí 
zvířat, které se v křovinách v tomto období 
zdržují. 

• Podél nového chodníku ke hřbitovu jsou 
dokončeny terénní úpravy. Do budoucna se 
počítá s výsadbou aleje. 

• Jistě jste si  všimli prodloužení chodníku na 
náměstí okolo památníku K.V.Raise. 

• Firma REAL, s.r.o., Slatiňany provedla 
zpevnění cesty na Rohozné. 

• Částečných oprav se dočkaly 
komunikace v Kameničkách, 
na Zubří a v ulici Táborská. 

• Před bytovky byly umístěny 
nové zvonové kontejnery na 
tříděný odpad.  

• Stále pokračují stavební 
práce v naší škole, které se zkomplikovaly a 
posunuly termín dokončení. Přesto by neměl 
být provoz školy a termín zahájení nového 
školního roku narušen. 

 

 
KULTURNÍ PAMÁTKY NAŠÍ OBCE 

Poutní kaple sv. Jana Nepomuckého 

    Za panování Václava IV.  byl svržen z Karlova 
mostu do Vltavy generální vikář pražského 
arcibiskupa Jan z Pomuku. Tato událost  byla 
podnětem pro rozhodnutí zbožného zuberského 
zemana Ladislava Kapouna postavit na návrší  kapli. 
Bylo tomu v letech 1704 až 1705 a dal jí Janovo 
jméno.  

     Kaple byla slavnostně vysvěcena 9. listopadu 
1705, i když Jan Nepomucký byl prohlášen za 
svatého až roku 1729. Sv. Jan Nepomucký je světec  
uctívaný v mnoha zemích. Stal se symbolem 
duchovní jednoty lidí dobré vůle všech národů. Podle 
papežských bul z první poloviny 18. století získávali 
návštěvníci na tomto místě odpustky. Vpravo od 
vchodu do kaple se dosud nacházejí zbytky vzácně 
umístěné venkovní kazatelny, která bohužel nebyla 
zachráněna.  

     Kaple nemá velké zázemí věřících a přece byla 
vždy udržována, naposledy v letech 1988 – 1990. Od 
té doby zub času ukázal, že pracuje nepřetržitě a že 
je potřeba dalších oprav. 

       Pouť se zde koná vždy v květnu na sv. Jana. 
Někteří sem chodí na bohoslužbu, ale pro mnohé je 
tu krásný pohled do kraje. Vždyť tady rád chodíval i 
mladičký  K. V. Rais. 

     Návrší nad Zubřím stojí za návštěvu a má své 
kouzlo. Jen zvonek tu nezazní. Ten poslední železný 
občas zní ze sanktusové věžičky farního kostela 
v Trhové Kamenici. 

L.N. 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

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

 

50 let Josef Kroutil, Trhová Kamenice 

Miroslav Měkota, Trhová Kamenice 

František Pilař, Trhová Kamenice 

60 let  Eva Vacková, Trhová Kamenice 

Štefan Herman, Zubří 

Marie Navrátilová, Trhová Kamenice 

František Meisner, Trhová Kamenice 

80 let Jaroslav Kment, Trhová Kamenice 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Mládež ... 

V polovině srpna letošního roku se uskutečnilo 
celostátní setkání mládeže v Táboře  – Klokotech. Pro 
mnoha lidí nesmyslná akce, ale pro téměř 6000 
mladých lidí akce, která přinesla mnoho užitku. Ptáte 
se proč? Kdo neviděl snad ani 
neuvěří!

 
V naší společnosti slyšime, co je to za mládež, 

když mě ani nepozdraví a tváří se nakyselo a 



Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 21. 9. 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 „vývoji techniky záznamu informací.“ 

Informační technologie zaznamenaly během 20. stol. ohromující pokrok. Bohužel ale zatím nejsou vyspělé 
komunikační a výpočetní prostředky dostupné všem. Jsou výsadou vyspělého světa a bohatých vrstev v 
rozvojových zemích. Komunikační a  počítačové systémy a technologie se jistě budou dále zdokonalovat. Budou se 
hledat nové principy a stavební prvky pro elektronické obvody, neboť při dnešním tempu rozvoje by se musel v 
roce 2020 spínat tranzistor v integrovaném obvodu pouhým jedním elektronem, což je vyloučené při zachování 
dnešních principů fungování logických obvodů. 

V budoucnu také dojde k přibližování komunikační techniky lidským smyslům. Možná i k jejich přímému spojení 
s lidským tělem. Člověk vlastně získává informace prostřednictvím svých smyslů. Jediným pohledem získáváme 
ohromné množství informací o stavu věcí kolem sebe, důležité informace přináší i sluch, hmat a čich. 

Nyní malý přehled vývoje techniky 

1918 Herbert Kalmus vyvinul barevný film Technicolor. 

1950 Y. Nakamoto vynalezl pružný magnetický disk „floppy disk.“ 

1957 zahájena sériová výroba jehličkových tiskáren IBM 

1960 Theodore Maiman vyvinul první funkční laser (rubínový pulzní laser) – LASER je zkratka z Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiaton. 

1979 vynalezen kompaktní disk – CD 

Pár nejvýznamnějších osobností 

Carl Ferdinand Braun (1850 – 1918).  Německý fyzik a vynálezce. Profesor na univerzitách v Karlsruhe, 
Tübingenu a Strasburgu. Zkoumal galvanické články, katodové trubice a šíření elektromagnetických vln. 
 Vynález : 1897 - katodová trubice s fluorescenčním stínítkem – předchůdce televizní obrazovky.  
     1909 - Nobelova cena za fyziku. 

William Henry Gates III. (1955). Americký počítačový podnikatel. Vybudoval od základů největší 
softwarovou firmu na světě Microsoft. Na střední škole založil se spolužáky Lakeside Programing Group a v roce 
1975 Microsoft s Paulem Allenem. 

MK 

 

Ředitelství Základní školy v Trhové 
Kamenici oznamuje, že školní rok 2007/2008 
bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 

v 8:00 hodin. Na tento den si můžete přihlásit 
obědy na tel. č. 469 333 185.  

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice                 •••• ročník 36          • září  2007           •••• číslo 8 
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znechuceně. Ale chtěl bych napsat, že právě mládež, 
křesťanská mládež, se umí chovat. Důkaz je i chování 
a svědectví, které ukazovali mladí během celého 
setkání. I když podle některých médií  si křesťanská 
mládež přišla do Tábora jenom „užívat“. Ale opak je 
pravdou, byl jsem u toho a všímal si lidí, kteří byli 
povzbuzeni touto generací, že dokáže žít bez drog, 
předmanželského sexu a dokáže se obětovat pro vše, 
co mnozí považují za zastaralé.  

Potřebují mladí lidé ke svému životu takovéto 
akce, jakou byla ta v Táboře – Klokotech? Co je na 
setkání nejvíce oslovuje? K době dospívání patří 
potřeba „party“, společenství. Tyto akce nejsou pouze 
doménou církve, jak ukazují různé festivaly, koncerty 
a další masové aktivity (hokej, fotbal…). Tato potřeba 
je přirozenou součástí vývoje osobnosti a je třeba ji 
zdravě naplnit. Na setkání oslovuje mladé nejvíce 
hudba – jako všude jinde. Kvalitní hudba je cestou k 
srdci nejen mladého člověka. Příkladem nám může 
být i benefiční koncert pro Haiti, na kterém 
vystupoval slovenský zpěvák Richard Čanaky, nebo 
následně australská zpěvačka žijící v USA Rebecca St. 
James (držitelka Grammy pro rok 2000). Jistě je to i 
„zážitek“– setkání patří mezi zážitkové akce – ať již 
velkého davu, nebo jisté hluboké duchovnosti, kterou 
bohužel mnohdy v běžném farním životě nezažijeme.  

I toto svědectví, které ukázali mladí lidé na tomto 
setkání je povzbuzením pro všechny kolem nás, že se 
najdou lidé, kteří se dokážou obětovat pro druhého. A 
o to nám přece i v naší společnosti jde. Obětavost a 
ne sobectví. I dnešní den máme čas na změnu. 

Pavol Sandanus, student a účastník setkání 
Připravil Pavel Čtvrtečka 

 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Pozvánka na besedu 

Úřad městyse pořádá pro naše seniory 6. září 
2007 v 15 hod. v budově 
muzea v přízemí besedu  s 
malým občerstvením na 
téma: Vzpomínání dcery 

RNDr. Jany Procházkové 
nad knihou „Z pamětí 
pana učitele Vladimíra 
Břízy“. Kniha pojednává o 
škole, lidech, kulturním dění 
a o krásné přírodě 
Českomoravské Vysočiny. Přijďte si posedět. Těšíme 
se na Vaši účast. 

Rozhledna na Zuberském kopci 

Provozní doba v měsíci září: 

Sobota, neděle 10 – 12 hod. a   
    13 –  16 hod. 

 
 

Rozloučení s prázdninami 

Na sobotu 15. září jsou zváni všichni školáci 
a předškoláci na důstojné rozloučení s radovánkami 
prázdninových měsíců. Formou 
soutěží na kole a s kolem uděláme 
krásnou tečku za prázdninovými 
měsíci pohody a přivítáme měsíce 
školní, které si uděláme také 
pohodovými. Sraz všech, kteří se 
chtějí bavit a trochu si 
zasportovat, je ve 14.00 h na 
hřišti u sokolovny v Trhové Kamenici. Podmínka 
– vlastní kolo s sebou. 

 

PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2007 

7. září 
v 19hod. 

Poslední skotský král 

Širokoúhlý film V. Británie. 
Okouzlující, fascinující, 
vražedný. Drama. 

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

14. září 
 

KINO 

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ 
NEHRAJE 

 

21. září 
v 19hod 

Shrek Třetí 

Film USA. Konečně máte 
zelenou. Animovaná 
komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

28. září 
V 19hod 

Fantastická čtyřka a 
Silver Surfer 

Širokoúhlý film USA. Další 
fantastické dobrodružství. 
Akční komiksová adaptace. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

29. 
srpna 
V 19hod 

MIMOŘÁDNÉ 
PŘEDSTAVENÍ!!! 

 

Obsluhoval jsem 
anglického krále 

Nový film Jiřího Menzela. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-
Kč 

 
POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 

Tip na výlet 

V sobotu 8. září si přijďte užít posvícení na 
Veselém Kopci. Kromě ukázek tradičního pečiva se 
můžete těšit na vystoupení dudáků a v rámci 
kulturního programu vystoupí i dechová hudba 
Krajánek při  ZUŠ  Hlinsko. Od 10 do 15 hodin. 

V neděli 16. září se vážení rodičové nechte svými 
malými caparty přesvědčit ke společné návštěvě 
nového dětského představení Magdy Reifové 
Františkovo čarování s Majdou. Hodinové 
představení začíná přesně v 15.00 h v Komorním 
divadle – Orlovně v Hlinsku 
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Pojďte s námi za kulturou 

Do 9. září se vám prostřednictví svých děl 
představí ve výstavní prostorách galerie malířů 
Hlinecka Městského muzea a galerie v Hlinsku 
Malíři Vysočiny – Blažíček, Kaván, Slavíček, Lebeda, 
Panuška, Honsa, Kalvoda, Jambor, Wagner, Sigmund, 
Porš, Linhart, Emler, Hašek… 

Počínaje pondělím 10. září od 19.00 hodin se ve 
Společenském domě v Hlinsku rozjíždí kurz 
orientálních tanců. Další lekce se budou konat vždy 
každé pondělí 19.00 - 20.30 hodin. Kontakt: 
p. Morávková, tel. 728 684 634 nebo: 
A. Moravkova@quick.cz 

Na sobotu 15. září od 11.00 hodin 
mi připomíná poznámka v kalendáři – 
Den otevřených dveří pivovaru 
Rychtář. O udržení dobré nálady se 
budou snažit Sto zvířat, Žlutý pes, UDG, 
Jaroslav Uhlíř, Bára Zemanová a další 

Ve středu 26. září od 18.00 hodin začíná všem 
přihlášeným v sále Komorního divadla 
v Hlinsku 1. lekce kurzu tance a 
společenské výchovy. Taneční 
mistr: ing. Bohumil Černý s 
partnerkou. Hudba: Duo Classic při 
MKK Hlinečan. z organizačních důvodů 
bude od 17.00 hodin zahájen prodej 
gardenek (vstupenky na sezení pro 1 

rodiče) a rozdávání průkazek účastníkům tanečního 
kurzu. 

Podium Komorního divadla v 
Hlinsku mají na sobotu 29. září od 
18.00 hodin pevně zadáno 
účastníci 4. ročníku soutěžního 
Kytarového festivalu. K návštěvě 
všechny zve hlavním organizátor 
Robert Frei s MKK Hlinečan a 
neziskovou organizací Fokus 
Vysočina. 

Od 21. září bude v Městském muzeu a galerii v 
Hlinsku k vidění výstava děl malíře, výtvarníka a 
grafika Václava Macha – Koláčného. Výstava 
potrvá do 31. října. 

Odjezd přihlášených účastníků zájezdu na 
muzikál Angelika je v sobotu 29. září v 10.10 
hodin z náměstí v Trhové Kamenici 

 
Ostatní 

Do společenského domu v Hlinsku je na pátek a 
sobotu 21. a 22. září soustředěn prodej z druhé 
ruky. Pořádá klub žen Hlinsko. 

 

 

Krytý plavecký 
bazén v Hlinsku 
upozorňuje, že z důvodu 
odstávky bude do 7.září 
ZAVŘENO.  

 

 
 

Připravujeme na říjen 

Na lidovou notečku k poslechu i k tanečku. 
Posezení s cimbálovou 
muzikou Drahan v sobotu 
20. října 2007 od 20.00 
hodin v sokolovně v Trhové 
Kamenici. Zváni jsou všichni, 
kdo si chtějí poslechnout a 
zazpívat pěknou lidovou 
písničku, pobavit se s přáteli. 
Místo bude i pro tanec. 
Třešničkou na dortu večera 
budiž vyhlášená zvěřinová kuchyně Mysliveckého 
sdružení Chrudimka v Trhové Kamenici. 
Předpokládaný konec podle zájmu asi v 1 h. 

 
 
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 V. 

 
Svatební šaty 

 
Z Dvořákova kvarteta obě dámy mnoho neměly, 

zato si pochvalovaly Bendlovy Cigánské melodie a 
Lukášovu píseň ze Smetanovy Hubičky. Zpíval ji 
takový kulaťoučký a běloučký mladý pán, nikdo ho 
neznal, až slečna Laura vyzvěděla od bratra Josefa, 
že je to chlumský učitel Franc. Sbor ženců ukončil 
polovinu večera. Šlo se do přilehlých místností. 

U vchodu stojí Zindulka, v obličeji všecek září, 
černé obočí mu dnes nekreslí rorýsí křídlo, ale slečna 
se tváří, že ho nepozoruje, a míří k Pejchovým 
dámám. Zastupuje jí cestu, podává ruku a hlásí 
vesele: „Bude se tančit, slečno. Původně to nebylo v 
programu, ale šli jsme na pana předsedu, pana 
doktora Breberu, střítežský kolega Ruml a já, a dobře  
jsme pochodili. Dovolil zábavu do půlnoci. Pan 
Macháček už poslal služku Toničku domů pro noty.“ 

„To zas bude Hasičský kvapík a Hadice.“ 

„Jistě, ale budou se tančit i polky a valčíky a já si 
je u vás, slečno Lauro, všechny zamlouvám. Valčíky a 
polky jen se mnou.“ 

„Co vás napadá. Požádají o tanec moji zákazníci, 
a to jim mám dávat košem? Máte tu rohozenská 
děvčata, Ančku i Máli, musíte je také provádět nebo 
před vámi budou na pasekách utíkat.“ 

„Takové varování patří, prosím, kolegovi Rumlovi, 
ale já si tu ironii nezasloužím, slečno Lauro, čestné 
slovo. Já tedy ustoupím, ale aspoň každý druhý 
kousek bude můj. A teď, prosím, na trošku vína.“ A 
podává slečně sklínku a připíjí. 

„Na vaše zdraví“, přiťukává si Laura. 

„Ne, na naši lásku“, prosí adjunkt. 

„To až později, až se přesvědčím“, slibuje dívka a 
dívá se naň černýma kupčinovskýma očima. 
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V druhé části koncertu vystoupili učitelé ve 
Fibichově Finale, mužský sbor zazpíval Rozkošného 
Haničku a večer uzavřela Hniličkova Osvobozená 
Evropa. 

„Hudba je vesměs naše, česká“, pochvaluje si 
doktorův soused Chvála, „a to se mi obzvláště líbí. 
Proč hrát na našich koncertech Wagnera, Liszta, 
Mozarta a jiné cizí komponisty, když přece máme své 
umělce domácí, a ne horší, ale přinejmenším stejně 
znamenité.“ 

„Pan Macháček s panem Raisem tomu rozumějí a 
dovedou už vybrat, co je umělecké, a přece našemu 
lidu snadno pochopitelné. Takové učitele Kamenice 
potřebuje, však nám je všude závidějí, já to slyším v 
Chrudimi, když míváme okresní porady, copak vy v 
Kamenici, říkají, tam máte kantory dokonalé, ale až 
vám je pan inspektor Šťovíček rozhází, pana Raise 
sem a pana Tichovského tam, bude po slávě.“ 

„Pan řídící má už dávno trhání, nabízejí mu pěkná 
místa v kraji, ale toho nepustíme, takovou vánoční 
mši nesvede nikdo v celé hradecké diecési. Ale Raise 
ztratíme, to je už jisté.“ 

„Slyšel jsem, Adámek ho chce do Hlinska, no, 
rovnocenná náhrada za něj nepříjde, tomu také 
rozumím. Žádá sám, svěřil se řídícímu, že tu od 
pohřbu slečny Burešové nemá stání.“ 

Nerudovská mládež rozebrala lavice a židle, 
rozestavěla je kolem zdí, ze zbytku vystavěla na síni 
vysokou barikádu, v jednom koutě se zařídili 
muzikanti a zábava začala. Raise bylo vidět v kole 
málo. Provedl pani řídící, kolegyni Hroznou, slečny 
starostovy a brzo odešel. 

Před půlnocí se rozcházely poslední páry. 
Rohozenský adjunkt by si byl přál, aby Kupčinů 
krámek byl aspoň někde pod Zubřím. „Pořád 
naříkáte“, huboval, „že zůstáváte v zastrčeném 
koutě, a zatím je to hned za mostem. (Havlíčkova 
ulice č. 109, původně pozemek  Františka Josky, 
který ho 19. září 1852 prodal Anně Zábské za 244 zl. 
- později tu byl obchod Pelouchův, pak pak dům 
koupila rodina Boháčova a bylo tu Dočekalovo 
železářství a dnes je to dům rodiny Šibalovy. Pozn. 
B.H.) Kdybyste aspoň tolik nepospíchala. Už dlouho 
mi slibujete, že mi ukážete Židovskou cestu. Zaveďte 
mě k ní, jestli to není daleko.“ 

„Že jste byl hodný a že jsem směla i s jinými do 
kola, pojďte.“ 

 
Dřevíkov - sinagoga, vinárna a škola, v popředí 

vlevo (nízká dřevěná stavba) je mikve 

Asi dvě stě kroků za poslední kamenickou 
chalupou odbíhá do polí nehluboký úvoz. Běhají tudy 
dřevíkovští židé, nosí v rancích vlasy, kůže nebo 
kousky kartounu a žije jich v té jejich vesnici na 
táhlém návrší na devadesát. Na Dřevíkově mají 
sinagogu a naproti ní v jednopatrovém domku 
vinárnu, v prvním patře školu a na dvorku mikve 
(Název pro rituální lázeň, bazén, který musí být 
napájen vodou z přirozeného zdroje, mít obsah 
nejméně 762 litry a být hluboký tak, aby se do něho 
mohl ponořit dospělý člověk. Slouží k rituální očistě, 
například ženám po menstruaci nebo porodu. - Pozn. 
B.H.) Kantor Rosenzweig vyučuje těch svých dvacet 
nepokojných žáčků německy a kvůli tomu posílají na 
Dřevíkov své děti i někteří kameničtí židé, třebaže 
mají doma školu znamenitou. Pod dědinou je lesní 
hřbitov a sem vozí tímto úvozem své neboštíky 
souvěrci až z Nasavrk a ze Včelákova. Proto se ten 
úvoz v polích jmenuje Židovská cesta. 

Je ticho, bílé hvězdy mlčky jdou podzimní 
oblohou, v toboleckých lesích usíná hrkot bryčky, to 
se do vzdáleného Studence vrací pan poštmistr 
Strouhal, věrný a obětavý člen Macháčkova 
orchestru, Chrudimka trhá černý závoj noci na kusy a 
plaví k městečku, Kabeláčův mlýn na pravém břehu 
hrká a chvílemi mlčí, jakoby se rozpomínal. 

„Tu je krásně“, horuje Zindulka, a líbá slečně 
ruku, „kdo by to řekl, jak je dobře v tom vašem 
ztraceném koutě.“ 

„Řekla bych, že ještě krásněji je na tarabeckých 
pasekách, kam lidská noha nezabloudí, leda 
rohozenské bílé laně“, žertuje slečna. 

„Proč mě zlobíte“, vyčítá adjunkt, „já vás tolikrát 
prosil, slečno Lauro, netrapte mě, ale dnes už ne, 
dnes ne, už neprosím, ale vyberu si pokutu za to 
všechno“, a prudce líbá její vlhké, plné rty i vonné 
kadeře nad pěkným čelem. Dívka se nebrání, je jí u 
něho dobře, vousky má jako jemné hedvábí, cítí 
drahé cigarety. Chce se mu vyvinout z náručí, ale 
nezlobí se, když ji nepouští, a hladí a líbá znova a 
znova. Za řekou duní na věži zvon Hodinář, je čas jít 
zpátky k Zářečí. 

Za Juliova vedení se ochotníci pustili do nácviku 
vánočního divadla. Tentokrát přišel na řadu Schiller a 
jeho hra „Úklady a láska“. Hercům se zkoušky 
zamlouvaly. Režisér vytáhl o přestávkách své 
„dřevěné aktéry“ a hrál pro zasmání veselé výstupy, 
aby je přivedl do lepší nálady, protože úklady a lásky, 
říkal, to je veliká mutace a bláznovství a ty pimprlové 
scénky jsou na to nejlepší lék. Ale i tak bylo s tím 
kusem práce dost, pokladník musel zatřást měšcem a 
vyklopit za nové kostýmy šestačtyřicet zlatých, a tak 
jim z toho celého představení zbyly jen summa 
summárum pouhé tři zlatky a dvacet čtyři krejcary. 
Podle stanov, které pořád ještě platily, skápla do 
besední kasy jenom zlatka a osm krejcarů, a ostatní 
dvě třetiny se rovným dílem rozdělily chudým 
školákům a hasičům. 

Ale jinak se kus velmi líbil a hercům a režisérovi 
se dostalo zasloužené pochvaly. Jen jeden divák 
nebyl spokojen, a to byl sám Karel Rais. Hned v příští 
schůzi ochotníkům vytkl, jen začali, a už sahají po 
překladech, a zatím by si měli vybírat kusy naše, 
původní. 

Besedě založil spolkovou kroniku, do které by se 
rok za rokem ve stručné formě zapisovaly 
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nejdůležitější události. Má ta tenká černá kniha prostý 
název „Dějiny“. (Tato kniha se nám bohužel 
nedochovala. B.H.) V čelo položil Nerudovo dvojverší: 

Bude-li každý z nás z křemene, 

je celý národ z kvádrů. 

„V době, kdy v celém národě českém jarejší 
probouzel se život“, psal, „snažilo se i podhorské 
městečko naše, aby nezůstávalo pozadu. Řada 
omladiny kamenické uvědomění lidu probouzela 
divadelními představeními, sbor učitelský pořádával 
několikrát do roka akademie hudební a deklamatorní. 

Ale v mnohých hlavách dávno žila myšlenka, že 
nejkrásnější život společenský rozvil by se, kdyby 
všechny síly bratrsky podaly si ruku, kdyby spojily se 
v jeden šik, jehož účelem by bylo, povznášet 
uvědomění národní, vzdělanost a život společenský v 
městečku našem. 

Dne 8. prosince 1880 stala se ta myšlenka 
skutkem. Téhož dne sešlo se obecenstvo kamenické v 
počtu hojném do hostince pana Frant. Schulze, kdež 
schůzi zahájil učitel Karel Rais. Tresť jeho slov jest asi 
tato: Účelem spolku našeho jest poučení a zábava. 
Zájmy jeho mají též zahrnovat dobro spolku 
hasičského a chudé mládeže školní. Čisté vytěžky na 
tři rovné díly děliti se budou. V téže schůzi přijímáni 
již i členové, jichž čtyřicet se přihlásilo. Spolek 
jmenovati se bude po milém spisovateli našem 
Nerudovi „Neruda“, a přáním naším jest, aby jako 
Neruda přes všechny obtíže životní s myslí vždy jarou 
pro lid náš český pracoval, tak aby i Beseda, jménem 
jeho nazvaná, proti nepřízni pevným čelem se 
postavila a aby jen dobro členů svých, vznešený úkol 
před očima měla a pro něj pracovala.“ 

Pak zaznamenal složení prvního spolkového 
výboru a uvedl jména novin a časopisů, které Beseda 
pro začátek předplatila. Byly to: Národní listy, 
Humoristické listy, Divadelní listy, Světozor, Laciná 
knihovna národní, Knihovna pro český lid, Nejlacinější 

čtení pro lid, Tribuna, Krakonoš, Posel z východních 
Čech, Naše hlasy, Národ a škola, Paleček, Lumír, 
Ruch, Dalibor a Varyto. Některé z těchto listů ochotně 
spolku půjčovali členové sami a také přebrali své 
knihovny a dali svými dary základ besední knihovně. 
Raise a knihovníka Tuláčka rozveselilo, když místní 
hasičský sbor věnoval Sborník žalmů. Dostal tu knihu 
od hradeckého biskupa a bodří hasiči usoudili, že se 
do nerudovského spolku hodí nejlépe. 

Další odstavec ve svém prvním zápise věnoval 
Rais besední činnosti v tom prvním roce 1881. Po 
bezplatném Nerudově večeru nacvičili ochotníci 
Tylovu Paličovu dceru, Moserovu veselohru Slavnost 
založení a Schillerovu tragedii Úklady a láska. 
Uspořádali i večer aktovek a čistým výnosem 
pamatovali na Ústřední matici školskou. Přihlásili se i 
za členy a uvázali se k ročnímu příspěvku deseti 
zlatých. Beseda byla však i členkou Komenského, 
kterému posílala ročních pět zlatých. Chloubou 
Nerudovců byly dvě zdařilé akademie, tři dýchánky a 
svou činnost doplnili silvestrovským večerem, dvěma 
tanečními věnečky a výletem do střítežských lesů, 
který měl i zábavný program. Z těchto podniků bylo 
za ten první rok na tři díly rozděleno 75 zlatých a 21 
krejcarů. Všech členů bylo 58. 

Rais ukončil svůj záznam takto: „Zapisuje prvou 
zprávu jednatelskou do kniky pamětní, nemám jiného 
přání, než aby další činnost besední vzrůstala, 
vzájemnost mezi členy se utužovala, zdravý rozum a 
pravé veselí aby Besedu naši nikdy neopouštělo. 
Tomu všemu volám Nazdar!“ 

Celou třicetiletou činnost besední provázely už od 
samého začátku osobní spory. Padlo ve schůzi křivé 
slovo, a už se někdo ze své funkce děkoval a 
ohlašoval své vystoupení. Do příští schůze se však 
vždy všechno urovnalo. Neušli tomu ani dva členové 
nejváženější, Rais a Macháček.  

Pokračování příště … 
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