Zpravodaj obce Řitka - č.7/2010

Motto:
Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hlou‐
postí.
Cicero.

Informace z OÚ
 Upozorňujeme majitele chat, že OÚ Řitka, počínaje rokem 2010, nebude posílat
z finančních důvodů složenky na zaplacení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu z kontejnerů umístěných ve vaší lokalitě.
Proto Vás žádáme aby jste se dostavili na OÚ Řitka k zaplacení poplatku 500 Kč za
chatový objekt v úředních hodinách.
Úterý: dopoledne od 8 - 12 hodin.
Čtvrtek: dopoledne od 8 - 12 odpoledne od 16 - 18 hodin.
účetní OÚ Řitka - Vaňásková Stanislava

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Za krále Václava IV., panovníka povahy nestálé a popudlivé, přestaly zlaté časy
v Čechách. Král svadil se roku 1393 s předním českým duchovenstvem, pak s předními
pány v zemi a nakonec i se svým příbuzenstvem. Povstaly z toho rozbroje a záhubné
války a dobrý řád zavedený v zemi hynul. Jako jinde tak i v lesnaté krajině u Mníšku a
Dobříše zahnízdily se zde mnozí zbojníci a zloději, kteří na cestách přepadali kupce a
jejich povozy, o zboží je olupovali, selský lid i jílovce (kovkopy) všelijak obtěžovali a
z práce vyrušovali. Z těchto příčin chabnul obchod a královské clo se tenčilo. Na přetržení takovýchto zlořádů učinil král Václav zvláštní opatření. Tehdáž vynikal ve službách dvorských svou statečností a rázností vladyka Jan z Leskova. V té době sloužil
králi za purkrabího na jeho hradě Žebráku a za lovčího na korunním statku Dobříšském
a jelikož mu byl král za jeho předchozí služby v minulých válkách dlužen 900 kop grošů, dne 29. listopadu 1409 v onom dluhu mu zapsal a zastavil hrádek a městečko Mníšek s poplužním dvorem. Vsi Tisovice ( Čisovice), Kytín, Korutany (zaniklá ves) a
Stříbrnou Lhotu. Kostely v Mníšku a Kytíně, mlýny, krčmy a domy šenkovní se všemi
platy a požitky, k tomu les zvaný Konice (nyní pole v Kolnici, leží mezi Řitkou a Čisovicemi). To vše měl Jan z Leskova míti v držení až do výplaty dlužených peněz. Mimo
to bylo dáno jemu a jeho dědicům na čas v tomto zápisu též právo svobodné honby zvěře a sekání dříví v Dobříšských lesích k vlastní potřebě. Dále v Mníšku vybírati clo ze
všeho vína rakouského, vlašského i malvazíru (piva), které tudy bylo vezeno.
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Za to přijal Jan z Leskova povinnost, že kdyby se v krajině mníšecké vyskytli loupežníci s poddanými hrádku Mníšeckého je honiti a jímati a přímo v Mníšku ortelovati
(trestati). Tak bylo založeno v Mníšku hrdelní právo (poprava), jejichž konání připomíná dodnes návrší za městečkem zvané Šibenec. Takto vzniklo vlastní panství mníšecké
odloučením od královského statku Dobříše, ačkoliv se tak stalo jen zápisně a do výplaty
oněch 900 kop grošů. K oné výplatě 900 kop grošů však nedošlo nikdy. Sluší se zde
připomenout, že ve výše uvedených mezích panství mníšeckého byly některé menší
statky, jež nepříslušely ke hrádku Mníšku. Zejména to byl poplužní dvůr ve Stříbrné
Lhotě, který byl manstvím hradu Karlštejna, tak jako tvrz a ves Řitka, dále dvě menší
popluží ve vsi Tisovice (Čisovice) se vsí Bojovem a částí Zahořan, jež měli manskou
povinnost ke hradu Dobříši. Také lesy na vrchu Rochotském (Skalka) a Chouzavě zůstávaly příslušnými ke hradu Dobříši do 17. a 18. století. Nelze pochybovati, že Jan
z Leskova zde záhy pochytal a potrestal všechny loupežníky a obnovil ve zdejší krajině
pořádek a těšil se nemalé přízni krále Václava a roku 1415 se dopracoval k úřadu královského podkomořího. V tomto úřadě stíhal i loupežné pány v kraji plzeňském. Roku
1417 byl ale sám stižen z neznámých příčin nemilostí královskou. Pojav na Vyšehradě,
kde byl zadržován 300 bojovníků a uprchl odtud na venkov, čímž způsoboval králi nemalé problémy a starosti. Vše se vyřešilo roku 1419, kdy král Václav IV. zemřel.
Z brožury "Historické paměti" bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří
Magdaleny na Skalce vybral a upravil.
Dvořák Ant.
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22. červenec- Sv. Máří Magdalena
Bydlela na statku Magdalen u Tiberiadského jezera. V mládí vedla hříšný život. Později poznala Krista, učinila pokání a přidala se k jeho věrným. Doprovázela ho i na křížové cestě a byla přítomna jeho smrti. Když vstal Kristus z mrtvých, zjevil se jí
v zahradě. V čase pronásledování křesťanů byla spolu s jinými věřícími zahnána na loď
bez vesel, která byla poslána na širé moře. S nimi doplula až do Francie, kde později
zemřela, a tam jsou uloženy i její ostatky.
K jejím atributům patří dlouhé vlasy a slzy. V Bavorsku byla patronkou holičů, o jejím svátku se měly stříhat vlasy, aby vyrostly delší. O růžích se říkalo, že byly původně
bílé, ale zčervenaly jejími slzami, odtud pojmenování "růže svaté Magdaleny". V den
sv. Máří Magdaleny se lidé neměli koupat, věřili, že by je její vlasy mohly stáhnout pod
hladinu. V této víře se světici přisuzovaly rysy pohanské rusalky, vodní víly. Sňatek,
uzavřený v tento den, měl přinést smůlu, rovněž smůla měla postihnout pocestné.

Pranostika pro konec měsíce července.
21.7.
Na proroka Daniele nalije též do mandele.
22.7.
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Prší-li v den sv. Máří Magdaleny, obilí i v stodole se zazelení.
25.7.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
Pěkný den před sv. Jakubem, slibuje dobré žně.
Dvořák Ant.

Příhody Šumavské
(pokračování)

Jak jsem čaroval.
Při mých večerních posezeních v hospůdce "Pod Smrkem" se místní návštěvníci při
vzpomínkách na staré časy občas rozpovídají o zázracích, které se kdysi udály u
Hauswaldské kaple a které se tam prý dějí i dnes. Sedím tiše a snažím se zapamatovat
si všechny ty zajímavé a tajemné příhody, o jejichž pravdivosti vypukne občas mezi
domorodci hádka nebo se doplňují a dohadují, jak se který příběh tenkráte odehrál. Na
dotazy co na ty zázraky říkám, odpovídám, že jsem "nevěřící Tomáš" a argumentuji
příběhy, ze kterých vyplývá, že na žádné proutkaře, psychotroniky, věštce a věštkyně,
kyvadla, proutky, křišťálové koule, pozitivní i negativní energie a zázraky nevěřím, tím
je vyprovokuji k dalšímu vyprávění a mohu dále se zálibou poslouchat další příhody a
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při tom upíjet své pivo. A tak se dozvídám, že tamní voda léčí po omytí obličeje a tiché
motlitbě nejen oči, ale celé tělo, že hlavní zdroj pozitivní zemské energie vyzařuje ze
země asi dva metry před litinovým křížem s Kristem umístěným v lese při okraji cesty.
Že je zde ještě jeden zdroj této energie vyzařující z "menhiru", který je ukryt v lese asi
padesát metrů od poutního místa. Kdykoliv jsem poutní místo u Hauswaldské kaple
navštívil, ať sám, nebo se svým kamarádem Mílou, vždy jsem všechny zde uvedené
léčebné terapie odzkoušel, ale nikdy mi nepomohly od žádného mého tělesného neduhu. Sedíme v prastaré šumavské chalupě. Je to samota, vzdálená asi pět kilometrů od
civilizace. Její majitel zde žije sám jako poustevník již dlouhou řadu let.
Život zde s ním sdílí i několik zvířat a občas přijde někdo na návštěvu, tak jako dnes
my. Nebýt venku malý solární panel na výrobu elektřiny a v jediné místnosti stavení,
která je obyvatelná i v zimě, bateriová televize, rádio a nad pracovním stolem lampička
z led diodami, pod kterou za dlouhých večerů píše obyvatel chalupy kroniku Šumavy,
kdy každé písmenko nejdříve nakreslí tužkou a potom je vymalovává archivářskou tuší,
mohli by jste si klidně myslet, že jste se přesunuli v čase o nějakých třista let zpět. Je
podvečer, místnost je ztemnělá a pouze plameny plápolající v litinových kamnech prosvítají slídovými okénky a vytvářejí na letitých kamenných stěnách tajemné stíny. Sama tato atmosféra vybízí k debatám o tajemnu a o tom co je mezi nebem a zemí. Sedíme u hrubého, velikého stolu, popíjíme kávu a pojídáme bábovku, kterou jsme s sebou
přinesli. Přichází řeč i na tajemnou pozitivní zemskou energii a "nevěřící Tomáš " ukrytý v mé osobě se znovu ozve a argumentuje , že nic takového neexistuje. Náš hostitel,
který jak jsem již napsal zde žije mnoho let sám v souznění s přírodou, od které si bere
pouze to co potřebuje nutně k životu, má ale s těmito záhadami své zkušenosti a pochopitelně tedy i jiný názor. A tak mě klidně vysvětluje, jak se chovat, aby tahle pozitivní
energie na člověka zapůsobila a jak ji dokázat vnímat. Vypráví : "člověk, který je méně
citlivý, nebo ještě není vycvičen se soustředit, by měl být na energetickém místě, které
je třeba u Hauswaldské kaple úplně sám. Rozhodně by neměl být obklopen ječící partou kamarádů, ale ani rušen lidmi, kteří pokřikují v okolním lese. Nejlepší čas na tuhle
seanci je od podvečera až do půlnoci, to je vyzařovaná energie nejsilnější. Měl by se
zcela uvolněně postavit do místa, odkud energie ze země vyzařuje, dlaně s trochu poroztaženými prsty otočit k zemi a přestat přemýšlet. To znamená vypnout v mozku tok
myšlenek a uvést se do klidu a přestat vnímat cokoli kolem sebe, i čas." Tenhle jeho
nezištně a ochotně podaný výklad na mě zapůsobil a řekl jsem si , že to určitě vyzkouším. Byl v tom ale jeden veliký háček, zázračné místo u Hauswaldské kaple je neustále
navštěvováno lidmi a tak, být zde ve dne nějakou dobu sám, je přání téměř nesplnitelné. Nakonec se mi však s trochou štěstí i tohle přání vyplnilo.
Zítra dopoledne odjíždím domů a tak se jedu ještě projet na kole podél Vchynicko Tetovského kanálu. Nadchází pozdní podzimní odpoledne. Vrcholky šumavských kopců se ztrácejí v temných mracích a do údolí proplétajících se mezi nimi se vkrádá mlha,
která vystupuje po svazích a svou šedí pomalu zakrývá jejich nádherné podzimní barvy.
Vše nasvědčuje tomu, že temné mraky přinesou v noci jemný a nekonečně padající šumavský déšť. Značně zadýchán dojíždím ke kanálu a zde mě napadá myšlenka navštívit
ještě Hauswaldskou kapli, která je odtud vzdálena, jen co by kamenem dohodil. Nejede
se mi moc dobře, již dlouho mě bolí kyčel a záda. Slézám z kola a do kopce ke kapli
kolo vedu. Vstříc mi kráčí několik turistů, s kterými se zdravím.
4

Zpravodaj obce Řitka - č.7/2010

5

Zpravodaj obce Řitka - č.7/2010

6

Zpravodaj obce Řitka - č.7/2010

Na místě samém mě čeká milé překvapení. V celém areálu není človíčka, takové štěstí.
Opírám kolo o strom, piji ze zázračného pramene a omývám si jeho vodou tvář a oči. Je
zde kouzelné ticho, doprovázené uklidňujícím šuměním lesa a zurčením vody. Stojím
dva metry před litinovým křížem, z něhož na mne zírá svým pohledem trpitele Spasitel.
Je to místo, z něhož podle pověstí vyvěrá pozitivní léčebná energie. Uvolňuji své tělo,
ruce volně svěšené, dlaně s mírně roztaženými prsty otočím k zemi. Je zajímavé, že se
mi zde daří zastavit i tok myšlenek v mém mozku a upadám do jakéhosi netečného stavu. Náhle pozvolna cítím v konečcích
prstů šimrání přecházející v jemné
brnění. Můj mozek procitá a okamžitě
se v něm probouzí "nevěřící Tomáš" a
našeptává mě, "to přeci nemůže být
pravda, to tě v prstech jistě ještě brní
rozprouděná krev po výstupu do
kopce, na kterém tohle místo leží.
Zcela vzpamatován odcházím od
kříže k prameni a omývám si znovu
tvář a oči, potom beru fotoaparát a
fotografuji, vše trvá asi deset minut.
Po této době jsem přesvědčen, že
jsem již dokonale uklidněn. Stoupám
si znovu na místo před kříž a po
nějaké chvíli mě již opět šimrá a brní
v konečcích prstů. Tentokrát se však
již nenechávám vyrušit ze svého
rozpoložení a když mě z něho probere
obnovený tok myšlenek v mém
mozku, zjišťuji, že jsem v tomhle
stavu setrval asi čtvrt hodiny. Pozdní
odpoledne přechází v podvečer a já se
chci ještě přesvědčit, zda budu mít
podobné pocity i u druhého zdroje
této energie, u "menhiru". Jsem na
místě, v okolí není živáčka, ze země listnatého lesa zde vyčnívá asi metr vysoký hrot
balvanu, okolo něhož je ve spadaném žlutavém listí vyšlapaná cestička. Přistupuji ke
kameni a zachovávám se tak jako u kříže, dlaně s mírně roztaženými prsty natáčím ke
hrotu kamene. Vše probíhá stejně jako u kříže, jen šimrání a brnění v prstech a dlaních
se mi zdá silnější. Nežli odtud odejdu, je to další čtvrthodinka. Černé mraky nade mnou
již jen stěží drží déšť, svádím kolo na cestu ke kanálu, odrážím se a nasedám. Mám
před sebou asi 17 kilometrů cesty šumícím lesem, kolem stříbropěnné, proti mě proudící vodě Vchynicko - Tetovského kanálu a potom ještě asi 7 kilometrů po silnici zpět do
Srní. Po chvíli jsem překvapen, jak dobře se mi jede. Veškerá únava je pryč. Připadá mi
ale, že mému tělu něco schází. Až po nějaké době si uvědomuji, že je to bolest kyčle a
zad, která se najednou z ničeho nic vytratila. Mám před sebou poslední táhlý kopec do
Srní, podle toho, "jak se v něm trápím", poznávám vždy, v jaké jsem formě. Tentokrát
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táhlý kopec přímo vylétnu a předjedu zde ještě několik daleko mladších cyklistů, než-li
jsem já. Jsem doma, sedíme u večeře a já vyprávím Mílovi o tomhle mém dnešním zážitku. Kouká na mne nevěřícně a podezřívavě. Já však mám důkaz, který mu ale nemůžu předložit, kyčel a záda mě opravdu přestaly bolet. Z černých mraků padá nekonečný, jemný šumavský déšť, stráně šumavských kopců zahalila šedá mlha, kráčíme
pod deštníkem na mé poslední pivo v hospůdce "Pod smrkem". Snad se sem zase někdy
znovu vrátím. Než-li se to ale stane, budu muset zřejmě poopravit některé mé zažité
letité názory. Co myslíte?
Dvořák Ant.
A protože jsou prázdniny a je třeba si užívat sluníčka, vody a vůbec letní pohody,
necháme politiku a ostatní zlořády stranou a raději si přečteme povídku od mého šumavského přítele ze Srní šprýmaře Toníka Gilga.

Ran jako u Verdunu
Motto: loviči, loviči, jde to s Vám do … ?!
Bylo to ještě v době, jak se říká, kdy za špatného komunismu nám bylo ještě dobře, a
kdy pro držení kulové zbraně byla nutnost členství ve správné straně.
Bylo krátce po roce 1985, když správce a hospodář místní honitby vyhlásil na jeden
krásný den naháňku na černou zvěř. Ráno se u správy pomalu začali scházet zelenokabátníci s přesvědčením, že cokoliv se pohne na nebi, na zemi nebo pod zemí se stane
jejich trofejí. Již se viděli, jak pomocí myslivecké latiny vyprávějí nezapomenutelné
zážitky z lovu, protkané šťavnatými slovy, kterým rozumí jedině oni. Košile vyžehlené,
bujaré fousy upravené, flinty nablýskané a nezbytné "placatice" připravené. Bylo pozváno několik vzácných hostů jako vedoucích nebo ředitelů různých podniků či spousta
doktorů, jak medicíny, tak i práv. Člověk nikdy neví, kdy se tyto známosti mohou hodit. A tu se začaly poznávat známé tváře, a toto setkání nezůstalo suché, tak jako mnohé
oko nezůstalo suché. Po krátkém "mokrém" pozdravu celá tato sešlost nastoupila do
připravených automobilů, řidiči práskli dveřmi a práskli "do koní" a byly v okamžení
pryč. Ještě dlouho bylo slyšet klaksony automobilů, když se loučili z občany vesničky,
aby dali jasně najevo, že dnešní den je jenom pro ně, a že jakýkoliv pohyb po lesích
může končit nešťastnou příhodou. Když toto procesí v automobilech zmizelo za horizontem blízkého lesíku, zůstal po něm v obci štiplavý oblak výfukových plynů obohacen o olovnaté benzinové přísady. Po příjezdu na místo honu, na úpatí nedalekého Sedelského kopce byly podány lovcům poslední instrukce a s pozdravem "Prach a broky"
se lovci v širokém pásu vydali vyhánět ubohou zvěř z jejich bezpečných úkrytů. Sem
tam se zvedl nějaký kus srnčí zvěře, ale lovci dodržovali nepsaný zákon, že u obce Srní
se tato spárkatá zvěř nestřílí, neboť obec nese jméno po těchto krásných zvířatech.
Malá skupinka tvořená mladým lovcem Aloisem Píplem, kterého doplňovala dvojice
loveckých odborníků ve složení Václav Kuku a Jiří Blecha kopírovali terén nemalé mezičky, když se v nedalekém křoví cosi hnulo. Pohledy lovců upoutala tmavá skvrna v
křoví a příznačné funění jasně dávalo najevo, že si zde zdatný kanec pochutnává na nějaké dobré baště. Mladý Lojzík Pípl dychtiv po výstřelu, okamžitě přilícil zbraň, zamířil
a vypálil smrtící projektil směrem k jedlíkovi. Rána jako z děla, ale jedlík se jen otřepal, a nenechal se od bašty vyrušovat. Lojzík okamžitě opakoval se stejným výsledkem.
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Když počínání mladého střelce uviděli jeho parťáci, okamžitě se jali ubohé zvíře zlikvidovat. Vašek vyrazil se sebe "ku-ku-ču-ču," Namířil svou jednušku Bajkalku a pálil.
Druhou ránu neměl a toto byla chvíle pro Jirku Blechu. Pomalým plíživým krokem se
přibližoval ke křoví a jen čekal , kdy kanec vyrazí.
Již již měl jedlíka na mušce, když se najednou zvíře pohnulo a ukázalo se lovci v celé své kráse. Zalícil, zamířil a vzápětí se ozvaly dvě rány. Kanec sebou trhnul, poté se
vzepjal jako divoký kůň a uháněl nad mezičkou směrem k dalším lovcům. A toto byl
signál pro lovce k zahájení palby jako na vojenské přehlídce spjatou s čestnou salvou
při pohřbu. Kanec padl a zhasl. Když lovci přišli ke svému "úlovku" , z hrůzou zjistili,
že všechen tento humbuk byl kvůli domácímu praseti tzv. vietnamci, a to dobře vykrmenému. První střely uvízly praseti v tukovém polštáři a žádné jiné zranění mu nezpůsobily. A nyní nastala debata, kdo nepoznal divokého kance od domácího prasete, až
rozhodnutí padlo na střelce první rány Lojzíka. Lov byl předčasně ukončen a všem bylo
kladeno na srdce, aby o této příhodě nikomu neříkali, dokud se nezjistí čí prase je.
Kromě tohoto prasete bylo podle záznamu uloveno: 1 ks sojky obecné (zřejmě omylem), 2 ks bažantů a byli spatření čtyři zajíci. Tady se potvrdilo přísloví, že každý den
nemusí být posvícení, a že nemusí pršet, stačí, když kape.
V místní hospodě zvané "Dřevák" bylo vše připraveno pro přijetí lovců. Stoly čistě
prostřené bílými ubrusy, popelníky umyté a připravené pojmout spousty cigaretových
nedopalků. Pivo naražené a sklenice jako by byly zrovna dovezeny z výroby a k tomu
všemu bylo příjemně vytopeno. Po příjezdu a usazení lovců nastalo bilancování lovu a
všichni u třetí zelené, pité levou rukou byli z lovem spokojeni. V té nejlepší debatě se
otevřely dveře a v osobě stojící mezi futry byl poznán Gustav Brejla, místní chasník
bydlící nedaleko od místa konání lovu. Se slovy: "Chlapi neviděli jste náhodou moje
prase?!... včera mi rozbilo chlívek a uteklo." Nastalo obrovské ticho, že by šlo slyšel
upadnout jehlu. "Néééééééé, nééééééééé" znělo jednohlasně. Spokojen s touto odpovědi
Gustav společnost opustil a vydal se své prase hledat.
Druhý den Lojza s flaškou rumu a s výrazem v obličeji, jako by pozítří měl být konec světa, navštívil Gustu a vše povykládal, jak se celá věc udála. Ještě tentýž den dovezl prase Gustovi a s úklonou , jako když se Japonec klaní svému císaři, znovu žádal o
prominutí. Ještě několik dnů si v hospodě Lojzu dobírali a někteří ho hanlivě nazývali
"lovcem Pampalinim ".
Celá věc se uklidnila, ale až do chvíle mysliveckého plesu. To se jako výzdoba sálu
objevily kresby s celým průběhem lovu na domácí prase. Po tomto plese se Lojza velice těžce zbavoval nálepky čarostřelce.
A co Gustav a jeho prase ? Když Gustav nechal rozporcovat chudáka prase, oddělil
olověné broky, železa a plasty z breneků, měď z poloplášťových kulek a vše odevzdal
ve sběrných surovinách v Sušici, pochvaloval si, že výnos za tento šrot mu přinesl do
rodinné pokladny 900,- Kč, kterými zaplatil řezníkovi za jeho práci a ještě zbylo na pár
piv v hospůdce.
Antonín Gilg
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Společenská kronika
V Srpnu 2010 oslaví významné životní jubileum

paní Božena Zemanová
paní Magdalena Klasovská
pan Miroslav Chvátal
pan Blahoslav Kříž
Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Přečetli jsme …
16.7.2010 – www.blisty.cz

Oranžová stínohra…
Ustavení stínové vlády ČSSD nebylo doprovázeno prezentací nějakého programu,
kterým by chtěla nejsilnější opoziční strana čelit záměrům plynoucím z koaliční smlouvy, ale stalo se jenom kulisami pro prezentaci aktuálního stavu vnitrostranické rvačky o
předsednické korýtko. Je to o to smutnější, že si potenciální oranžoví kohouti neuvědomují, že předseda ČSSD - to je jedinec, který má zakrývat kšefty těch ve stínu za ním
a když se v této roli opotřebuje, je nekompromisně uklizen a zapuzen.
Jediným klikařem byl v tomto smyslu Vladimír Špidla, jehož zapuzení do Bruselu
bylo přece jenom o hodně fešáčtější než Zemanův útěk z Hradu zadním vchodem,
ustřelení Grosse pod záminkou podivného získání bytu v lepším paneláku a neposlední
řadě nedůstojné chování současného vedení k Jiřímu Paroubkovi, bez jehož možná trochu hrubé rétoriky a metod vůbec by se dnešní kandidáti na pozdější odstřel mohli utkat
tak leda o suché z nosu.
Ať již vyhraje kdokoliv, zůstanou mu totiž ve stínu za zády tytéž kádrové opory, které se dokázaly ve vhodnou chvíli zbavit jeho předchůdců, a je úplně lhostejno, jak se
aktuálně shlukují kolem svých budoucích obětí. Jiří Paroubek se jim na chvíli vytrhl z
vlivu, a když se do něj znovu dostal, byl jeho osud zpečetěn. Nakonec se ti ve stínu
předsedy znovu spojí v tiché opozici a lehce ošoupaného předsedu zničí, když je přestane krýt.
Snad by byla řešením přímá volba předsedy, který by potom měl zvláštní mandát, ale
k tomu dnešní vedení ČSSD sebere jen těžko odvahu, protože taková důvěra by mohla
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některého z oranžových trpaslíků nechat příliš vyrůst. Dalším řešením by mohlo být
kolektivní vedení bez předsedy, ve kterém by bylo na všechny lépe vidět a museli by
nést odpovědnost a nikoliv při jakékoliv nepříjemné otázce s lišáckým úsměvem a mrkáním říkat:" To se musíte zeptat předsedy…" My nic, my muzikanti, kdyby to bylo na
nás, tak by to bylo jinak, ale to víte, předseda… Jak sociálně demokratické, prostě mezi
námi přáteli… Chování vedení ČSSD je jistě vděčným tématem pro všechny, kdož se
zabývají kolektivní hloupostí, čili groupthinkem, ale pravda je taková, problém je daleko hlubší a spočívá v absenci jakéhokoliv reálného programu jako alternativy k postupu
koalice a zejména jakékoliv ucelené alternativní vize pro českou společnost.
Kromě falešného antikomunismu nemá ČSSD v rukávu skutečně nic a tulí se ke koalici v rámci jakéhosi klubu demokratických stran. Je evidentní, že většině současného
vedení ČSSD by účast na realizaci koaliční smlouvy příliš nevadila a středolevicový
oranžový kabátek jim začíná být těsný, protože účast ve vládě je přece jenom o kousek
vpravo.
Ale opravdu už jen o kousek. Vždyť na ty hodnější z nich zbyly z koaliční milosti i
parlamentní sesle a ti nejhodnější budou moci zůstat jako náměstci na ministerstvech.
Na druhé straně špičky ČSSD dobře vědí, že by tohle koketování pro ně mohlo znamenat, že je na sjezdu nikdo nezvolí ani do vedení a budou mít po kšeftech. Ta zpropadená
členská základna je přece jenom od svého vedení dost vlevo a ta voličská často ještě
dál. Čekat od tohoto vedení omámeného vůní vládních kožených křesel nějaký levicový
program je opravdu jen a jen čirá iluze.
Horší je to, že se zřejmě ČSSD nedočká ani skutečného vedení, ani velkých témat do
komunálních voleb. A to by mohla být poslední rána do vazu ambicí současného vedení. Pokud ČSSD prohraje komunální volby, pak možná bude volba předsedy ČSSD po
dlouhých letech nikoliv stínohrou o postavení těch za ním, ale znovu zápasem o záchranu strany.
Ladislav Žák
16.7.2010

Bojí se Češi fialové barvy?
Zkouškou občanství je umět říct "ř" bez přízvuku
Šéf Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí (ÚMPOD) Zdeněk Kapitán uvedl v
článku zveřejněném v Lidových novinách , že "Není černoch jako černoch, ti z rovníkové Afriky jsou tak černí, až jsou fialoví - a na ty tu nejsme zvyklí". Možná pan Kapitán není rasista, avšak nicméně ukázal, že má typickou omezenou provinční mysl. Neuvědomuje si, že pokud nemají Češi diskriminovat nebělochy, musejí s nimi pravidelně
začít přicházet do styku.
Jeho slova jsou však skutečně znepokojující, když říká "Ale pokud připustíme míchání etnik, je třeba se připravit na to, že to s sebou bude naprosto přirozeně přinášet
problémy a společnost je bude muset umět řešit, ať už na úrovni kriminality, sociálních
podpor".
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Jako by znamenalo, že děti ze smíšených česko-afrických manželství budou automaticky chudé a skončí jako kriminálníci.
Skutečnost je přesně opačná: skupiny přistěhovalců v České republice, od Vietnamců
až po Keňany a Rusy ve srovnání s dobou před deseti lety v ČR prosperují a často mají
daleko vyšší životní úroveň než jejich čeští sousedé.
Navzdory široce rozšířenému mýtu pracuje v centru Prahy ve stínové ekonomice kolem kabaretů, kasin a narkotik jen několik stovek Afričanů. A v ČR žijí celkem tisíce
Afričanů, což znamená, že jsou integrováni do normálních zaměstnaneckých struktur
společnosti. Proto není neobvyklé setkat se u pokladny v supermarketu s černošskou
pokladní, anebo dokonce, jak zjistil můj partner, když šel k lékaři na prohlídku, prohlídku prováděl lékař z Afriky, který v ČR žije a pracuje už dlouho. Obává se snad pan
Kapitán, že syn tohoto lékaře bude potřebovat sociální podporu, anebo se z něho stane
gangster? To je opravdu pro člověka v jeho postavení hodně omezený názor.
Zejména přistěhovalci z Afriky se mísí s Čechy a vznikají tak mulati, jejichž mateřština a jediné kulturní zázemí je české. A ve školách je nikdo nediskriminuje. Nová generace českých dětí má už globalizovaný postoj ke světu, přátelí se prostřednictvím
svých profilů na Facebooku s lidmi z celého světa, na rozdíl od jejich rodičů, kteří objevili, že existuje i jiný svět než Bulharsko a Chorvatsko teprve jako dospělí. Dnešní
mladí lidé považují cestování za něco přirozeného a běžného. Prováděl jsem pohovory
s mnoha dětmi z přistěhovaleckých komunit a na rozdíl od devadesátých let nyní čeští
teenageři považují své africké či asijské spolužáky za něco, co je opravdu zajímavé a v
módě. A mladé české dívky se často zajímají o někoho výraznějšího, než jsou typičtí
místní flegmatičtí ubrečení čeští mladíci.
Takže nespočívá vůbec žádná hrozba v tom, že tak za deset let bude běžné vidět daleko více lidí než Tomio Okamuru, Leilu Abbasovou či Raye Korantenga - česky mluvící občany s jinou barvou kůže. Češi mají problém se skutečnými cizinci – s lidmi,
kteří dobře nerozumí místnímu jazyku a neintegrují se do společnosti. Nemají problém
s lidmi, kteří mluví česky jako rodilí mluvčí a jejich zázemím je česká kultura.
Čechům nevadí, jak kdo vypadá; Čechům vadí, jak se kdo chová. Takže Romové
jsou odmítáni, protože mají úplně jiné hodnoty než Češi a také užívají jinak jazyka. Z
toho hlediska je úplně jedno, po kolik stovek let neznají Romové jinou zemi než Čechy,
přesto je Češi považují za lidi, kteří patří někam jinam.
Mladí lidé ze smíšeného rasového zázemí jsou považováni českou mainstreamovou
veřejností za úspěch – v pořadech jako Česko hledá Superstar či jako reportéři ve zpravodajství. Diváci takové veřejné osobnosti neodmítají, což je taky důkazem, že diskriminaci nevyvolávají fyzické rysy, ale nečeské chování.
Fialová kůže Čechy neděsí, pokud dokáží vyslovit "ř" bez přízvuku.
Fabiano Golgo
(Na internetu přečetl vv)
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