
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 22. listopadu 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 médií a stříbrného plátna.“ 

V polovině 15. stol. vyšla první tištěná kniha a trvalo dalších 450 let, než se tištěná média stala všeobecně 
dostupnými. Důležitým okamžikem v dějinách médií byl určitě vznik novin. První noviny, zpočátku jednolistové, 
vydávali sami tiskaři, kteří z různých pramenů shromažďovali zprávy o nejdůležitějších událostech a vytištěné je 
prodávali svým čtenářům. Další krok ve vývoji od tištěných médií k vysílacím či elektronickým si vyžádal pouhé 
jedno století, tedy pětkrát kratší dobu, než předcházející etapa. V současné době jsme svědky závratně rychlého 
nástupu nové fáze „substitucionálních“ médií (internet). Všechny typy médií jsou ovlivněny možnostmi současné 
techniky. Například elektronický přenos dat ovlivnil jak mezilidskou komunikaci, tak i tištěná média. 
 

1902– Otto von Bronk podal první patent na barevné televizní vysílání 

1908– Kalifornii v USA v místech dnešního Hollywoodu byl dokončen první 
film „Hrabě Monte Cristo 

1919 – poprvé jsou definovány velmi krátké vlny (FM) 

1943 – firma AEG v Berlíně vyrobila první kazetový magnetofon 

1958 – byly zahájeny pokusy se zpravodajskými satelity 

1994 – byla vyrobena první digitální televize schopná přijímat digitální signál šířený pozemními vysílači 

 

Továrna na sny – jako jeden z prvních využíval této možnosti francouzský filmař Georges Meliès, který 
rekonstruoval autentické události ale vytvořil děj, co ve skutečnosti proběhl jinak. 

Nejznámějším filmovým studiem na světě se stal Hollywood v USA. Vznikl v údolí Cahuenga 
západně od Los Angeles. 

 

 

1913 - v Berlíně byl uveden německý film „Pražský student“ 

1926 – v sérii kreslených filmů studia Walta Disneye se poprvé objevil Mickey Mouse  

1962 – na plátna kin vstoupil  James Bond, agent 007 britské tajné služby  

1975 – český režisér Miloš Forman dokončil v Hollywoodu svůj nový film „Přelet nad kukaččím hnízdem“ 

1997 – byl uveden nejdražší film světa „Titanic“. 
MK 

 

Příroda kolem nás pomalu ztrácí barvy podzimu, den se krátí. 
Vrátil se nám pásmový čas a to je neklamná známka blížící se zimy. 
Přeji Vám pěkný, neuspěchaný listopad. 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice           •••• ročník 36         • listopad  2007         •••• číslo 10 
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STALO SE V NAŠÍ OBCI – ŘÍJEN 2007 
• U hřbitova bylo vybudováno nové  parkoviště 

a podél chodníku ke hřbitovu 
vznikla alej z lip a javorů, kterou 
vysázeli pracovníci našeho úřadu 
ve spolupráci se žáky základní 
školy, kteří se chtějí o alej starat. 

• Proběhla oprava vstupních dveří u 
zdravotního střediska a jistě jste si 
všimli i nově natřeného plotu. 

• Stále probíhá rekonstrukce školy. 
Podrobnější informace o této rekonstrukci si 
budete moci přečíst v příštím čísle občasníku.  

 
 

ROZHLEDNA 
V letošním roce se přišlo 

na naši rozhlednu podívat 
celkem 3563 návštěvníků. 
Je to o necelých 400 
návštěvníků více než 
v loňském roce a asi o 900 
více než v roce 2005. Zájem 
turistů nás těší, a tak se 
snažíme každý rok rozšířit 
sortiment upomínkových 
předmětů, které jsou 
vzpomínkou na návštěvu 
Trhové Kamenice. 

 

 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

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

 

50 let  Jana Boháčová, Zubří 

60 let  Ellen Kozlová, Trhová Kamenice 

75 let  Marie Zdražilová, Trhová Kamenice 

92 let  Marie Kábelová, Trhová Kamenice 

 

 

ČESKÁ SPOŘITELNA INFORMUJE 
Aktuálně z České spořitelny a.s.  

Potřebujete rychle peníze? Můžete mít až 
200 000,-Kč za pár minut. Stačí Vám jeden 
doklad totožnosti, peníze můžete použít na cokoliv a 
půjčka je bez ručitele. Navíc právě nyní je rozšířená 
nabídka výhodných akčních splátek. Tato nabídka 
platí i pro klienty, kteří mají účty u jiných bank. 

Dále Vám nabízíme vyhotovení nezávazných 
simulací ke stavebnímu spoření, penzijnímu fondu, 
životnímu pojištění i k úvěrům na bydlení. Ke každé 
nové smlouvě si od nás odnesete i pěkný dárek. 

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 
469 677 108 pí Kroutilová Věra nebo kdykoliv na 
služebním mobilu 606 419 884 pí Chvojková Marie.  

Těšíme se na Vaši osobní návštěvu na pobočce. 
Pracovníci pobočky Nasavrky 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

Měsícem říjnem děti provázely pohádky. 
S Kuldou Kulíškem získávaly a upevňovaly si 
poznatky o lese, stromech a zvířátkách, pozorovaly a 
malovaly podzimní přírodu. S Míčkem Flíčkem se 
učily,co dělat a nedělat, když jsou doma někdy samy, 
jak se nenechat nikým oklamat a nalákat na bonbon 
či falešná slova.  

Činnost zahájily výtvarný a flétnový kroužek.  

V předstihu proběhlo fotografování na Vánoce 
a děti se již těší na slibovaný první sníh. 

16. října se uskutečnila drakiáda. Počasí nám 
letos přálo o něco více než loni a do nebe vylétli skoro 

všichni draci. Po vší námaze a běhání dětem 
i dospělým obzvlášť chutnaly buřtíky opečené 
na školní zahradě. 
 
 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
První říjnové středeční ráno nevyhlíželo zrovna 

příjemně. To nás, trhovokamenické třeťáčky, ale 
neodradilo od naplánovaného pěšího výletu do 
Možděnice.  

Mlha se pomalu rozplynula a 
my jsme vyrazili směrem na Zubří. 
Cestou jsme pozorovali krásy 
podzimní přírody – barevné listí, 
červenající se muchomůrky 
v trávě, pavučinu plnou rosy. 
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Postupně jsme se dostali k prvnímu cíli naší výpravy 
– k rozhledně. Ta se tyčila do výšky jako královna. 
Odvážně jsme se vydali na její vrchol. Většina z nás 
vystoupila až úplně nahoru. Sychravé počasí nám 
nedovolilo dohlédnout příliš daleko. Nevadí, hlavní je, 
že jsme to zvládli. Zasloužili jsme si sladkou odměnu. 

Již cestou na Zubří se už mnozí těšili na svačinku. 
Před návštěvou kapličky jsme se tedy řádně posilnili 
na odpočívadle v její blízkosti. Pro nás všechny byl 
jistě zážitek, když jsme si mohli velikým klíčem 
kapličku odemknout a prohlédnout si ji i zevnitř. 

Poté jsme si venku zahráli na honičku a vydali 
jsme se směrem k Možděnici. Na obloze se objevily 
hřejivé sluneční paprsky. 

Cesta nám příjemně ubíhala. Dávali jsme si 
hádanky, říkali jsme si vtipy a vyprávěli jsme si o 
všem možném. Prošli jsme vesnicí, až jsme se dostali 
k hřišti. Tam na nás čekali rodiče Lucinky Nevolové., 
kteří nám tu připravili malé překvapení. Oheň plápolal 
a voňavé ořechové řezy lákaly k ochutnání. Opekli 
jsme si párečky. Na hřišti jsme využili houpačky 
a skluzavku. Podařilo se nám zde vyčerpat 
přebytečnou energii. Na závěr jsme se podívali, kde 
bydlí naše spolužačky z Možděnice, Lucinka a Eliška. 

Docela unavení jsme se vydali na cestu zpátky. 
Počasí nám přálo. Nálada byla výborná.  

Všichni se těšíme na další společný výlet. 
Děti ze 3. třídy s paní učitelkou Divišovou 

 

15. října se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili besedy 
na téma „Kriminalita mládeže, drogy a drogová 
závislost, násilná trestná činnost, jak se nestát 
obětí.“ Tuto besedu skvěle 
vedl JUDr. Miloslav Dočekal, 
který 35 let pracoval 
u kriminální policie v Praze. 
Beseda byla poutavá, poučná 
a velmi přínosná. Všichni 
si odnesli mnoho zajímavých poznatků a cenných 
poučení. Nejvíce se nám líbily konkrétní příklady 
z vlastní vyšetřovací praxe přednášejícího. 
Pan JUDr. Miloslav Dočekal je skvělý vypravěč 
a opravdový odborník na kriminalitu. Jsme rádi, 
že jsme se mohli této akce zúčastnit. 

Za žáky Soňa Bačkovská a Michala Bačkovská 

 

Dne 17. října 2007 vybraní žáci 7. a 8. ročníku 
sehráli přátelské fotbalové utkání se žáky 

ZŠ Smetanova Hlinsko. Hrálo se za krásného počasí 
na hřišti s umělým povrchem v Hlinsku. Ve 
 vyrovnaném zapase se z vítězství radovali po dvou 
vstřelených brankách hlinečtí hráči. Věříme, že při 
odvetě na domácím hřišti budeme úspěšnější my, 
a že se stejně jako v Hlinsku dočkáme povzbuzování 
od spolužaček ze 7. třídy. Ty neváhaly a přijely naše 
borce povzbudit až do Hlinska, za což jim, stejně jako 
hráčům, patří poděkování.  

Mgr. Radek Meloun 

 

Dne 18. října se chlapci deváté třídy zúčastnili 
soutěže v technických dovednostech, kterou 
každoročně pořádá Střední škola průmyslová, 
technická a Vyšší odborná škola 
Chrudim. V dílnách si žáci 
vyzkoušeli svoji zručnost při práci 
se dřevem a kovem. Po praktické 
části se seznámili s prostředím 
učeben pro programování CNC 
strojů, s počítačovými učebnami a 
dílnami odborného výcviku. Tato 
akce může pomoci doposud 
nerozhodnutým žákům při výběru 
střední školy. 

Mgr. Miroslava Pšornová 

 
 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Už jste někdy viděli veš? 

V současnosti se ve všech rozvinutých zemích 
světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku její 
zvýšené odolnosti  k používaným  odvšivovacím 
přípravkům. Paradoxně tedy nyní nesouvisí 
s nedostatečnou hygienou, jako tomu bylo dříve. 
Napadení vší dětskou je označováno názvem 
pedikulóza a je považováno za 
infekční onemocnění. Přenos vší se 
uskutečňuje především 
vzájemným dotykem hlav, ložním 
prádlem, méně často půjčováním 
hřebenů a čepic. Projeví se 
svěděním hlavy. Napadené děti (i dospělí) mohou 
trpět nevyspáním, neklidem a zhoršenou pozorností 
apod. Škrábání hlavy navíc podporuje zanesení 
bakteriální infekce a případné hnisavé komplikace. 
Všeobecným preventivním předpokladem je 
pravidelné prohlížení vlasového porostu. Při zjištění 
výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být 
neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu 
určený a povolený. Podle informací ze Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv v Praze, jsou u nás 
schváleny  3 druhy odvšivovacích přípravků, 
obsahujících látku působící na rezistentní (tedy 
odolné) vši: Diffusil H forte spray, který se nanese 
na vlasy a nechá 8-12 hodin působit, pak se vlasy 
umyjí, dále šampon Parasidose, kterým se vlasy 
přímo myjí ve dvou mycích procesech po třech 
minutách a také gel do vlasů Jacutin, který se 
nanese na umyté vlasy a nechá 3 dny působit, poté 
se vlasy umyjí. Podle doporučení výrobců je vhodné 
kůru po 8-10 dnech zopakovat, navíc tyto prostředky 
vši a hnidy usmrtí, ale neodstraní, je tedy potřeba 
odstranit je vyčesáním hustým hřebenem, 
tzv.všiváčkem. V rámci hygienických opatření je třeba 
provést výměnu ložního prádla, případně vyprat 
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ošacení. Na trhu je také dostupný šampon Capissan, 
obsahující přirozený rostlinný insekticid, vhodný spíše 
jako prevence proti případné nákaze při výskytu vší 
v okolí. Lze jen doporučit použití schválených 
přípravků, neboť aplikace 
některých lidových prostředků 
(např. petroleje nebo 
veterinárních přípravků ) 
by mohla vést i k závažným 
zdravotním komplikacím. 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Začátek listopadu je spojen se vzpomínkami na 

ty, kteří nás předešli na věčnost. Uvědomujeme si, že 
i náš život je pomíjivý, ale zároveň cítíme, že vztahy 

k těm, které milujeme, 
ani smrt nepřeruší. 
Navštěvujeme hřbitovy a 
procházíme kolem hrobů, 
s tichou vzpomínkou se 
zastavíme u náhrobních 
kamenů se jmény těch, 
které jsem znali.  

V říjnu jsme na 
hřbitov doprovodili paní 

Zdenu Dvořákovou, rodačku z Trhové Kamenice, 
která ovšem od své dospělosti žila v Praze, kde 
pracovala jako kuchařka. Přestože se neprovdala, žila 
pro druhé. Vypomáhala v domácnosti Dr. Václav 
Bognera, významného jazykovědce a biblisty, který 
třicet pět let působil jako duchovní správce farnosti u 
kostela Panny Marie na Bílé Hoře. Původně byl 
univerzitním docentem lingvistiky na pražské 
Katolické teologické fakultě Univezity Karlovy, ale 
nástup socialistické éry znamenal nejen vyexpedování 
Teologické fakulty z Prahy do Litoměřic, kde 
podléhala státnímu dozoru, ale i konec univerzitní 
kariéry profesora Bognera. Vedle vedení bělohorské 
duchovní správy se však dále věnoval biblickým 
studiím a překladům z hebrejštiny a řečtiny. Texty 
Písma svatého, které se u nás při bohoslužbách 
používají, jsou dílem skupiny překladatelů, kterou 
vedl. Snad nejznámějším dílem Dr. Bognera je jeho 
překlad Knihy Žalmů.  

Následující žalm 130. se v liturgii používá při 
vzpomínce na věrné zemřelé 2. listopadu. 

  

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * 

Pane, vyslyš můj hlas!  

Tvůj sluch ať je nakloněn * 

k mé snažné prosbě!  

... 

Více než stráže na svítání * 

ať čeká Izrael na Hospodina,  

neboť u Hospodina je slitování, * 

hojné je u něho vykoupení.  

On vykoupí Izraele * 

ze všech jeho provinění. 
Pavel Čtvrtečka 

 

PROGRAM KINA LISTOPAD 2007 

2. listopadu 
v 18hod 

Zápisky o skandálu 

Film Velké Británie. 
Podlehnout vášni může 
být nebezpečné. Drama. 

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

9. listopadu 
v 18hod 

Bourneovo ultimátum 

Širokoúhlý film USA. 
Všechno si pamatuje. Nic 
neodpouští. Thriller. 

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

16. 
listopadu 
v 18hod 

Kráska v nesnázích 

Český film Jana 
Hřebečka a Petra 
Jarchovského o sexu, 
penězích a dobrém 
člověku. Tragikomedie. 

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

POZOR 
ČTVRTEK! 
22. 
listopadu 
v 18hod 

Gympl 

Česká komedie o 
studentech, učitelích, 
rodičích a graffiti. 
Komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
30/50,-Kč 

23. 
listopadu 
v 18hod 

Hvězdný prach 

Film Velké Británie. 
Širokoúhlý. Příběh, který 
stvořila sama fantazie. 
Dobrodružný. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

30. 
listopadu 
v 18hod 

Piráti z Karibiku- na 
konci světa 

Ze života pirátů, kteří 
milují svobodu. 
Dobrodružný. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

Na 14. prosince 2007 připravujeme český film 
„Medvídek“. 

 
PROBĚHLO 

V sobotu 20. října jsme si zanotovali 
s cimbálovou muzikou Drahan, která přijala naše 
pozvání a přijela k nám do Trhové Kamenice až 
z Blanska. Cimbál, housle, viola, basa a klarinet 
ve spojení s hlasivkami nás všech zanechali jistě 

v každém 
z přítomných 
radostný pocit, při 
kterém se dalo 
alespoň trochu 
zapomenout na 
starosti všedních 
dní. Pestrost 
obrázku 
podzimního večera 
domalovala svými 
chutnými 
barvičkami 

vyhlášená kuchyně kamenických myslivců. Ani nyní 
se mistři kuchaři nenechali zahanbit a prohnali naše 
notně zmlsané jazýčky- ba věru i několikrát-
v průběhu večera. Litovat mohou všichni ti, kteří 
nebyli u toho. Při snaze vytvořit z takovýchto večerů 
tradici se mohou všichni těšit na příští rok. 



Číslo 10/2007 Trhovokamenický občasník  strana 5 

  www.trhovakamenice.cz  

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
…na blížící se adventní čas 

Čas neúprosně běží a Vánoce 
jsou za dveřmi. Opět tu budou 
svátky, kdy se rádi scházíme, 
cítíme rodinnou sounáležitost 
a vše se chystá, abychom druhým 

udělali radost. I my se 
připravujeme, abychom vás potěšili 

a pozvali na adventní koncerty. Budou tři. Dva 
v budově muzea a poslední v kostele sv. Filipa 
a Jakuba. Začátek koncertů je předběžně domluven 
na 17.00 hodinu. Bližší informace najdete v příštím 
čísle trhovokamenického občasníku. 

V neděli 2. prosince uslyšíte pěvecký kroužek 
naší školy a žáky umělecké školy z Hlinska 
(pravděpodobně housle). Druhý koncert bude patřit 
vážnější hudbě. Slečna Iveta Novotná již ukončila svá 
studia ve Vídni a její kytarové vystoupení doplní 
flétna, kytarové duo a kvarteto. Závěrečný koncert 
proběhne v kostele a věříme, že bude pěknou 
závěrečnou tečkou. Vystoupí zde Dětský sbor 
Sarmeles z Licibořic. 

 

 
POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 

Tip na výlet 

Po úspěšné celostátní soutěži v luštění křížovek 
mezi členy svazu ČHaK 
pořádané v Hlinsku 
začátkem října přichází 
nyní na řadu klání širokých 
mas. 
Ve čtvrtek 8. listopadu 
od 17.00 h proběhne 
v Komorním divadle – 
Orlovně v Hlinsku již 
5. ročník soutěže v luštění křížovek pro širokou 
veřejnost z Hlinska a okolí. Pro vítěze budou jako 
tradičně připraveny drobné ceny.  

 

Od 24. listopadu až do 2. prosince si 
návštěvníci mohou přijít prohlédnout Vánoce na 
Veselém kopci aneb hoj ty Štědrý večere. 

Výstava ve všech objektech 
přibližující vývoj zdobení vánočního 
stromečku, tradiční ozdoby, dárky, 
pečivo, obyčeje. Každý den ukázky 
výroby vánočních předmětů.  

Kulturní program: 

24. listopadu od 13 hodin 
folklórní soubor Vysočánek z Hlinska 

25. listopadu od 13 hodin folklórní soubor 
Dřeváček z Jihlavy 

Závěrečný den, neděle 2. prosince, bude žít 
Veselý Kopec tak, jako každoročně Předvánočním 
jarmarkem. Prodej výrobků lidových výrobců, 
od 9 do 15 hodin. 

 

Pojďte s námi za kulturou 

Ve čtvrtek 15. listopadu od 18.00 hodin je na 
programu dne v Komorním divadle v Hlinsku 
zábavný večer iluzionisty P. Kožíška s bohatými 

zahraničními zkušenostmi, který je často hostem 
prestižních akcí a televizních zábavných pořadů. 
Překvapí Vás 
a především pobaví 
od menších vystoupení 
až po velké 
„copperfieldovské“ 
iluze. V jeho 
repertoáru naleznete 
neočekávané originální 
efekty, napětí 
a zábavu. Hostem 
večera je populární 
Jiří Krampol. 

 

 

 

 

 

Na své si jistě přijdou i milovníci dechové 
hudby, a to v neděli 18. listopadu od 16.00 hodin, 
kdy je právě pro ně v sále Komorního divadla 
v Hlinsku připraven koncert absolutního vítěze 
„Vejvodova Zbraslav“ v r. 2000, koncert dechové 
hudby SEBRANKA. 

 

Na úterý 27. listopadu od 18.00 hodin si všichni 
příznivci country hudby zaznamenají do 
svých kalendářů možnost strávit 
příjemný večer s pořadem Tomáše 
Linka a Přímé linky v pořadu 
„Vzpomínka na Michala Tučného“. 
(Hlinecká Orlovna). 

 

 

Městské muzeum a galerie v Hlinsku hlásí 
připravenost na vánoční svátky. Již 23. listopadu 
se otevírá výstava Vánoce v Muzeu. Potrvá do 
6. ledna 2008. K vidění zde budou betlémy, ozdoby, 
dárky, lidové zvyky 

Předprodej vstupenek v informačním centru v Hlinsku, 
Husova ul. tel.č.  469 312 349. 

 
 
 

Ostatní 

Do společenského domu v 
Hlinsku je na pátek a sobotu 
23. a 24.listopadu soustředěn 
prodej z druhé ruky. Pořádá klub 
žen Hlinsko.   

 

 

Dovolujeme si vás co 
nejsrdečněji pozvat na 
Učitelský koncert, který 
se koná 13. listopadu 
od 17.00 h v koncertním 
sále ZUŠ. 
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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 

 
Rohozenský adjunkt si hrál s krajkovým vějířem 

své dámy. „Kdy budou takhle vyhrávat nám?“ 
naklonil se k velké růži v Lauřiných vlasech. 

„Tak věděti, co bude zítra, ó, co by za to člověk 
dal!“ odpověděla mu starodávným veršem a oči se jí 
po kupčinovsku usmály. 

„Pořád jsem vám jen pro žert“, posteskl si, „kdy 
budete se mnou mluvit už vážně?“ Zahráli nový 
kousek, vedl ji do kola. 

Paní poštmistrová a paní řídící měly hlavy u sebe. 
„Chudák Karlinka“, šeptá paní Breberová, „byla to 
dobrá s věrná duše, já ji mívala ráda. Když zůstávala 
naproti u krejčího Linharta, nebylo dne, aby si 
nezaskočila na poštu, já jen na malou chviličku, 
říkávala žertem, co by pan domácí dírku u vesty 
obšil. Ale slaboučkého zdraví byla vždy. To jsme na ní 
s manželem pozorovali dávno. Kdyby byla neodešla 
loni, kdo ví, jakého věku by se dožila. Do manželství 
a do domácnosti aby byla ženská jako kyrysar. 
Dlouho by se pan Rais s ní netěšil. Zato slečna 
Hrozná. Je hezká, a co hlavní, zdravá.“ 

„A ty její dovedné ruce a krásný hlas, to s ní 
dostane nádavkem“, přisvědčila paní Macháčková. 

Zrovna někdy v těch dnech psal chrudimský 
inspektor piarista Otomar Šťovíček, matematik, 
latinář a učenec, a jako člověk vzácný charakter 
vlasteneckého ražení, kamenickému učiteli Karlu 
Raisovi ustanovovací dekret na školu hlineckou. 

Na den 25. února 1882 svolal místopředseda 
Václav Macháček schůzi Besedy a tam se s jejím 
zakladatelem rozloučil. „Ztrácíme v panu kolegovi sílu 
nejvydatnější“, prohlásil, „spolek náš pak doslova 
svou pravou ruku. Všichni vám, pane jednateli, 
přejeme, abyste byl spokojen.“ Rais poděkoval a 
vyslovil přání, aby si naň členové Besedy aspoň 
někdy vzpomněli, on že bude vzpomínat hodně často 
a rád. - Na konci února bylo pak ještě veřejné 
rozloučení s občanstvem, přišli Raisovi žáci, děkovali 
svému milému učiteli a nejdojemnější bylo, když 
přišla i malá holčička z jeho první třídy a slaboučkým 
hláskem přednášela verše, kterým ji slečna Hrozná 
naučila. Zas hovořil pan řídící a po něm předseda 
místní školní rady. Rais se rozhovořil prostě a 
srdečně, přiznal se, že se mu do Trhové Kamenice 
před půlpátým rokem nechtělo, ale že si zvykl a musí 
se přiznat, že neodchází rád. Na všechno bude 
vzpomínat, na své žáky, na kolegy, na občany. Bylo 
mu mezi nimi dobře a zavítá-li kdy mezi ně, bude ho 
těšit, když ho mezi sebou uvítají jako dobrého 
známého. 

Dne 1. března převzala Raisovu první třídu slečna 
Marie Hrozná. 

Posel z východních Čech tehdy oznámil: „Pan 
Karel Václav Rais, učitel a spisovatel v Trhové 
Kamenici, halící se často za roušku pseudonymu P. 
Bodlák, stal se učitelem v Hlinsku od 1. března tr. 
Trhovokameničtí zajisté upřímně jeho ztráty želeti 
budou.“ 

Z městečka pod Zeleným táborem odešel jeden 
z dvojice nejlepších učitelů, kteří ve škole pod 
kostelní věží kdy pracovali. Jeho žákyně - celá čtyři 
léta byl třídním v páté dívčí - naň nikdy nezapomněly. 
Stačil jeho obrázek, stačilo jen jeho jméno, a už se 
jejich staré oči rozesmály dávnou vzpomínkou 
a stařecké rty šeptávaly. „Náš Raisáček.“ Už se jejich 
hlavy klonily pod tíhou sněhu, a ještě dovedly povídat 
o jeho vzorných hodinách vlasteneckého dějepisu, 
ještě se pamatovaly na školní básně a třesavým 
hlasem si broukávaly písničky, které často 
komponoval Macháček právě na jeho slova. Lojzička 
Pekařová, jeho nejlepší žákyně, uspávala po třinácti 
letech svého synka a do dupotu kolébky mu notovala: 

 

Blíže Stadic v slunka záři ranní 

Přemysl, hle, oře na poli, 

ruka k práci voly popohání, 

oko kolem bloudí v okolí. 

Náhle z lesa tlupa mužů kráčí, 

bílý kůň se béře v popředí, 

Přemysl hned ve své stane práci, 

na průvod se tajný zahledí. 

Vystoupí kmet nádherný šat nesa, 

k zemi nízce pak se uklání: 

„Zdráv buď, kníže, bohy vyvolený, 

vyslyš mocných Čechů poslání.“ 

 

Lojzička Pekařová synkovi později říkávala, tu 
báseň napsal náš pan Rais a pan řídící k ní složil 
nápěv. 

Odešel nadšený osvětový pracovník, který 
pologramotný lid zapadlého železnohorského kouta 
učil milovat knihu, a šířil tím jeho vzdělání. 

A s Raisem odešel první spisovatel 
Trhovokamenicka. Tu v Linhartově domě za 
kostelem, ve studeném pokoji, který převzal po 
slečně Burešové, začal rozpínat křídla svého ducha za 
vidinou básnické slávy. Zkoušel nejdříve svižné 
fejetony, mistrem v nich mu byl Jan Neruda, 
vycházely v Poslu z Budče a v Poslu z východních 
Čech. A tu brzo vyrostl v uznávaného spisovatele, na 
jehož kratší prózu a verše se těšívali čtenáři Budečské 
zahrady, Palečka i Šotka. A tady v Kamenici si 
dokonce vydal vlastním nákladem tři první knížky: 
Trny (1880), Listy z české kroniky (1880) a První 
květy (1881). Do Hlinska si odnášel látku k 
Vlasařským pamětem a v Praze zpracoval kamenické 
náměty v prózách: Ta srdce (Zubří), Káča (o rodině 
krásenského řídícího Kutílka), Pro číslo (Svobodné 
Hamry), Pinkavův svátek (Trhová Kamenice), Matka 
a děti (Trhová Kamenice), Školáci (Trhová 
Kamenice), Špačci (Svobodné Hamry) a Svatba 
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(vzpomínky na společné studium s Karlou 
Burešovou). 

A ještě jeden literární námět, a také ze 
Svobodných Hamrů - „Jak hráli o králi Václavu“. 

Vítaným hostem v Schulzově hostinci býval 
Gustav Jaroslav Schulz, inspektor vídeňské 
Paroplavební společnosti. Byl rodákem ze 
Svobodných Hamrů, jeho otec Josef Schulz tam na 
pfundhellerovském panství správcovával, vychodil 
kamenickou dvoutřídku, přestoupil na chrudimskou 
reálku, ale dál než do sekundy se nedostal. Otec 
umřel a hoch se šel učit k znamenitému mistru 
Metzlovi do Trhové Kamenice zámečníkem. Od dětství 
byla tužka jeho nejmilejším kamarádem. Pořád měl 
po kapsách kousky papíru a omletého špačka, a 
kreslil nač přišel: chalupy, stromy, kluky, psy. A 
zrovna tahle dovednost mu pomohla k dobré 
existenci. Dostal se k Dunajské paroplavbě a stal se 
tam nakonec inspektorem. Do manželství mu ruku 
podala zchudlá rakouská šlechtična. 

To byla vždycky událost, když se „U knížete“ 
objevila statná Gustavova postava a jeho veselý 
obličej, rámovaný hustým černým plnovousem. Táhl 
se za ním kde kdo a snad jen Julius Tichovský se 
svými dřevěnými aktéry mu mohl konkurovat. Schulz 
viděl kus světa, znal život na maďarských pustách i 
na divokém Balkáně, také Středozemní moře znal a 
jeho evropské i orientální přístavy a dovedl o tom 
všem humorně vypravovat. Rád si k němu přisedával 
i Rais, v takových večerech do svého pokojíka k šálku 
čaje a k dlouhé dýmce nikdy nespěchal. A hosta zas 
těšilo, že poznává spisovatele svého rodného kraje. 
Došel jednou ve svých vzpomínkách i na dětská léta v 
hamerském zámečku a obrátil se na Raise s 
nabídkou: „Mám ve Vídni po neboštíku otci sešitek 
jeho zápisků. Snad by se vám hodily. Rád besedoval 
se starými sousedy, on pamatoval v Hamrech ještě 
robotu, a zajímalo ho vždycky, jak se v tom údolíčku 
při Chrudimce žívalo na sklonku 18. věku, když tam 
panoval samotářský a podivínský hrabě Pötting. Lidé 
se na něj ještě dobře pamatovali i na jeho 
Dřevíkovského sládka Štětinu. A otec si všechno 
zapisoval. Ten sešitek vám pošlu a vy z toho něco 
určitě uděláte. Mne bude těšit, když se moje rodná 
dědinka dostane do literatury.“ 

Starý pán nezapomněl a Rais si z Kamenice 
odvážel i ty hamerské zápisky z pöttingovských časů. 
Roku 1896 - to už byl učitelem v Praze - vydal ve 
Slezské kronice v Opavě povídku „Jak hráli o králi 
Václavu“ a v ní ten materiál zpracoval. Je to jedna z 
jeho prvotin a víckrát už pak přetištěna nebyla. 

Ale ještě několik slov o tom inspektorovi 
Schulzovi. Toho kreslení nenechal, ale zdokonaloval 
se jako samouk a jeho pěkné „pérovky“ mu rádi 
otiskovali v Květech, ve Světozoru, v Ruchu, v 
Palečku a v četných listech německých. V Palečku se 
někdy oba přátelé sešli: v témž čísle najdeme 
Raisovy verše a za nimi Schulzovu kresbičku třeba 
českého kloučka, jak si na dvoře hraje se svým 
kamarádem Voříškem. 

Předběhněme nyní děj - dne 27. srpna 1882 
slavili Marie Hrozná a Karel Václav Rais v Pardubicích 
svatbu. Atlasové šaty s umným vyšíváním, které 
hlinecké dámy tolik obdivovaly, si v Kamenici nevěsta 
ušila sama. Rais vyučoval na měšťance. Odbornou 

zkoušku z předmětů gramaticko-historických vykonal 
v Kutné Hoře. 

 

Kapitola VI. 
 

Odchází jeden za druhým 
 

Od března 1882 nesedal už Rais u jednatelské 
besední knihy, nepřednášel ve schůzích dobře 
promyšlené návrhy, nedohlížel, aby se spolek 
nezpronevěřoval nerudovskému duchu, jak byl vtělen 
do schválených stanov. Ale byli tu ještě jeho přátelé, 
Václav Macháček, Julius Tichovský, František Tuláček 
a Emanuel Brebera, a ti vedli Besedu v dosavadních 
kolejích. Toho roku měla 73 členy a z nich byl jeden 
velkostatkář - byl to věrný přítel snad všech našich 
buditelů mladší generace a starostlivý mecenáš 
Josefa Kajetány Tyla Jan Nevole ze Svobodných 
Hamrů - dále z ostatních dva kněží, osm učitelů, čtyři 
lesníci, tři studující, šestnáct obchodníků, čtyři rolníci, 
šest řemeslníků, dva úředníci a dva soukromníci. 
Výboru šlo o živnostníky, chtěli jich získat co nejvíce, 
a tak se na ně obrátil se zvláštním provoláním, 
předplatil kvůli nim Hlasy řemeslnické a sliboval, že 
na ně bude v dýchánkách pamatovat zvláštními 
přednáškami. O lektory k dýchánkám bývala dost 
nouze, jen František Tuláček se o takové úkoly rád 
hlásil, byl to řečník už zkušený a jedinou jeho zálibou 
byla práce v besední knihovně. Ale od 1. září 1882 
byl jmenován na školu v Hlinsku, loučil se, odcházel 
za svým dobrým kolegou Raisem. A nežli se i my 
s ním v této naší kronice rozloučíme, povězme o něm 
ještě, že svá poslední učitelská léta přednášíval na 
učitelských schůzích o Janu Amosu Komenském 
a o raisovských letech napsal vzpomínkové články do 
Adámkova Hlinecka a do týdeníku Zvon. 

Sbormistrovská taktovka byla pořád 
v energických rukách pana řídícího, nad hereckým 
lidem vládl Julius Tichovský, který nezapomínal ani 
na své dřevěné aktéry a žertovnými výstupy udržoval 
v dýchánkách dobrou náladu občanstva. 

V květnu 1884 se Nerudovci vyznamenali. 
Uspořádali velký koncert a na jeho programu měli: 

Blodek: Ouvertura k op. V studni pro velký 
orchestr, 

Lev: Slavíček - mužský sbor, 

Bendl: Romance pro cello a Zlatá hodinka - 
smíšený sbor, 

Hnilička: Oucertura pro smyčcový orchestr, 

Bendl: Růžinko má, dřímej - mužský pěvecký 
kvartet, 

Pršívalo, jen se lilo - národní píseň, 

Měchura: Štědrý den - smíšený sbor 
s orchestrem, 

Záborský: Česká muzika - velký orchestr. 

Pozvali oba zámecké pány ze Svobodných Hamrů 
a generál František Alexandr Zach se vykoupil 
pětizlatkovým vstupným. Ve vlasteneckém starci měli 
osvědčeného příznivce, kterému neušel ani jediný z 
jejich kulturních podniků. Ke každému posílal svůj 
příspěvek a ten nebyl nikdy menší než zlatka. Z té 
akademie měli hrubý příjem 42 zlaté, jenže měli i 
značná vydání a ta činila 26 zlatých a 63 krejcary. 
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Nedlouho před tím slavnostním večerem si 
Nerudovci ujednali, že vyšlou do Hamrů deputaci, až 
bude mít excelencpán svátek. Vypravili se tam. 
Přivítal je čiperný stařeček, musel se sice opírat 
o berle, protože v turecké vojně na Balkáně přišel 
o nohu, ale jeho uhlazené pohyby a jiskrné oči 
nenasvědčovaly tomu, že mu do životní osmdesátky 
mnoho neschází. Na zdech jeho pokoje visely 
roztodivné zbraně forem evropských i orientálních 
a jinde zas dýmky, co jich tu bylo, krátkých delších 
a tvarů rozmanitých. Hosté museli s generálem 
vykouřit cigaretu balkánské výroby. Zach, rodem 

Moravan, ovládal několik cizích jazyků, ale do hovoru 
zaplétal nejčastěji srbštinu, protože na slovanském 
jihu byl v myšlenkách stále. Vždyť vychoval srbské 
armádě řadu vynikajících důstojníků a později se 
povídalo, že vyšší velitelé za první světové války byli 
z větší části jeho žáky. Balkánští přátelé pravidelně 
zásobovali našeho hrdinu koši a bednami výborného 
jižního ovoce, cigaret a pálenky. 

 
Pokračování příště … 

 

 
SPORTOVNÍ OKÉNKO – ROZVRH CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ 2007/2008 
 

 16,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 

    sálová kopaná odbíjená 
Pond ělí 

    Alinče Novotná 

stolní tenis - žáci mladší žáci a žákyn ě 
aerobic                                      

(ženy, starší 
žákyn ě) 

  
Úterý 

Meloun Kábelová, Horníková Josková, Dudychová   

      floorball ženy 
Středa 

      Kroutilová 

rodi če a děti 16.45 - 17.30 hod            
stolní tenis senio ři 

17.30 - 18.30 hod.           
starší žáci 

18.30 - 19.30 
hod.          

floorball muži 
  

Čtvrtek 

  Meloun   Paulus   

    K I N O 
Pátek 

      

 
 
PLACENÁ INZERCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


