Zpravodaj obce Řitka - č.3/2010

Nicneděláním se lidé učí dělat špatné věci.
Latinské přísloví

Informace z OÚ
 V měsíci dubnu proběhne oprava veřejného osvětlení v obci. Prosím občany o nahlášení nesvítících lamp na OÚ panu Dvořákovi, jedná se hlavně o lampy, které blikají a
mohou být proto při kontrole a následné opravě snadno přehlédnuty.
 Firma "Komwag" byla požádána o zametení živicových komunikací v naší obci,
z důvodu stále trvajícího špatného počasí, ale i velkého zájmu o tuto práci proběhne
zametení komunikací zřejmě až v měsíci dubnu. Proběhne také oprava výtluků na
komunikacích, stav některých z nich bude po rozmrznutí bohužel katastrofální a bylo
by třeba, udělat na některých z nich úplně nové povrchy, ale za částku 400 000 Kč,
která je vyčleněna v rozpočtu obce na jejich opravu a údržbu se nedá udělat prakticky nic. Podle mého názoru by se měly omezit některé aktivity obce a ušetřené finance investovat dlouhodobě do obnovy komunikací.
 V sobotu dne 15.5.2010 od 10.30 do 11.00 hodin proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, elektroodpad, léky). Tento odpad bude shromažďován na obvyklém místě u kontejnerů na tříděný odpad v oblasti
u řitecké samoobsluhy. Současně s tímto sběrem proběhne i sběr odpadu velkoobjemového (matrace, koberce, části nábytku). Jsem povinen zde připomenout, že při
odvozu tohoto velkoobjemového odpadu se rozhodně nejedná o možnost vyklizení
stavby, nebo vyklizení a odvezení celého zařízení domu za obecní finance. Rovněž
nebezpečný a velkoobjemový odpad vyprodukovaný firmou, je tato firma povinna
zlikvidovat sama a na své náklady, což budeme na místě kontrolovat. Kontejner nebo
popelářský vůz na velkoobjemový odpad budou přistaveny rovněž u řitecké samoobsluhy.
 Upozorňuji občany, že se blíží konečný termín pro zaplacení poplatku za svoz a
likvidaci odpadů !! Stále je možno platit i poplatek ze psů. Žádám tímto všechny páníčky pejsků, ale i velikých hafanů, využívejte prosím nádoby na psí exkrementy
rozmístněné po obci, popřípadě i odpadkové koše. Když se rozhlédnete kolem sebe,
zjistíte, že není pro psí exkrementy v naší vesnici ani kam šlápnout.

Březnové pranostiky
♦ 10. března - čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
Mrzne li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků. - Letos
bylo 10.března ráno v 7 hodin -10°C.
♦ 12. března - Na sv. Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který
neoře.
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V našem kraji se již dávno 12. března neoře, ale i kdyby to chtěl letos nějaký nadmíru pracovitý sedlák zkusit stejně by nepochodil, země byla totiž ještě promrzlá 20 cm
do hloubky.
♦ 19. března - Najde - li led Matějova pila, najde ho i Josefova širočina. Svatý Josef
s tváří milou končí zimu plnou.
♦ 22.března - Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.
♦ 25. březen - Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno. Na den Zvěstování
Panny Marie déšť, urodí se rež.
♦ 30. březen - U svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Vážení čtenáři, byl jsem sám udiven, když jsem zjistil, že se touhle tematikou zabývám v našem zpravodaji již desátým rokem. Vyhledávání a shromažďování nových témat pro tuto oblíbenou rubriku je měsíc od měsíce obtížnější a zabírá stále více mého
volného času. Je to již pár let, co jsem dostal darem, zubem času poškozenou tenkou
knížečku vydanou v roce 1899, týkající se historie našeho kraje. Některé události, o
kterých jsem již v naší rubrice psal, jsou v této brožurce popsány z jiného úhlu pohledu
a konec konců myslím si, že po deseti letech si můžeme i z důvodů přibývajících nových čtenářů, něco z historie naší obce, ale i jejího okolí zopakovat. Sám o sobě je zajímavý i název a úvod k této knížce. Posuďte sami.
HISTORICKÉ PAMĚTI
bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce
Blahé památce šlechetného a statečného kněze P. Vincence Lichtblaua, řádu sv.
Františka observanta, superiora residence řádu na Skalce u Mníšku od r. 1854 až do
své smrti 17. prosince 1887, archeologa výtečného, národa a jeho dějin vřele milovaného, svého učitele laskavého, věnuje spisovatel Josef Vávra profesor na c.k. české reálce v Praze

Krajina mníšecká za doby nejstarší.
Za starodávna všecka země od řeky Mže (Berounky), až k rozvodí řeky Otavy náležela ke jmění zeměpanskému (královskému). Na větším díle pokryta lesem, bývala tudíž jevištěm loveckých zábav knížat i králů českých. K rokům 1218 a 1219 jdou zprávy, že král Přemysl Otakar I. se svými syny Václavem a Vladislavem i panskou družinou dlel na čas ve svém dvoře v Kníně. (V roce 1211 se pravděpodobně narodila Anežka, dnes sv. Anežka česká, což byla dcera krále Přemysla Otakara I.) Jinak v tomto kraji bylo živo, ježto zde vedla hlavní obchodní cesta z Prahy na Slivenec, Radotínský
brod, přes Mokropeský brod ke Všenorům , Jílovišti, Mníšku, Dobříši, Příbrami, Písku,
Prachaticům a do bavorského Pasova. (O Řitce se zde nemluví, jestliže v této době již
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existovala, měla zřejmě název Lhota, nebo Lhotka a byla to malá nevýznamná osada).
O místech v krajině Mníšecké máme určité zprávy teprve ze čtrnáctého století, kdežto
sídla při řece Mži a Vltavě se jmenují mnohem dříve. Vsi Lety a Mokropsy mají své
jméno již k roku 973, kdež od knížete Boleslava II. byly darovány klášterním pannám u
sv. Jiří v Praze. Nový klášter Benediktýnů v Břevnově obdržel od téhož knížete roku
993 vsi Vranné a Skochovice v údolí u Vltavy s okolními lesy. Týž Boleslav II. a syn
jeho Boleslav III., zakládajíce v letech 999 - 1003 klášter benediktinů na ostrově u
Davle, darovali mu vsi Sázavu , Sedlec a Měchenice, rybolov u Lahovic a Třebáně.
Témuž klášteru daroval kníže Svatopluk roku 1109 ves Bojanovice. Jiní dobrodinci
kláštera byli tehdáž Pavel Klímatův a Chotimír Jílkův ze Všenor, kteří věnovali klášteru ves Bratřínov. Jména Zbraslav, Lipany a Černošice jsou známa od roku 1115, kdy je
klášteru Kladrubskému daroval Vladislav I. Křížovníci u mostu v Praze obdrželi od
krále Václava I. roku 1234 ves Dobřichovice a roku 1253 díl Řevnic s patronátem kostela sv. Václava.
I na vrchovině Mníšecké vznikaly osady dosti záhy. Bojovný kníže Břetislav I. vraceje se z vítězného tažení do Polska, přivedl sebou nemálo jatých Poláků mezi nimi
obyvatelstvo města Gdeče (Gdecz) a usadil je porůznu na svých statcích, kde stavěli
potom svoje sídla v lesích. Taková ves polská byla zajisté Kdýčina, která stávala mezi
Čisovicemi, Bratřínovem a Senešnicí, zanikla ve válce husitské a památku její zachoval
les zvaný Děšina. K roku 1088 poprvé se jmenují Svinaře, kterou obývali sedláci, kteří
pro zeměpanský dvůr chovali vepřový dobytek, odkudž jim říkali "sviňaři".
Od 12. - 14. století vznikali v Čechách v hojném počtu nové vesnice na mýtinách
lesních a vysazeny byly pod právo zákupné. Osadníci jejich buď pocházeli ze zalidněných starších osad, neb z cizích přistěhovalců. Každý z nich dal pánu, jemuž pozemek
náležel, z lánu mýtiny jisté peníze jako zákup, obyčejně po 2 - 4 hřivnách a pak se zavázal platiti z lánu jakýsi úrok dědičný a konati smluvené roboty na panských rolích,
lukách i v lesích. Takové osady sluly (jmenovaly se) pak obyčejně Lhota a časem se
postupně k těmto názvů přidávaly přívlastky , od nichž potom postupně jméno Lhota
odpadlo. (První písemně doložený záznam o založení Lhoty na našem území pochází
z roku 1199.) V krajině Mníšecké a Dobříšské vzniklo tehdy nemálo takových Lhot. U
Mníšku byla Lhota Stříbrná, opodál Lhota pod Černolicemi a té od 15. století říkali
Řitka. Jiná Lhota vznikla na vymýtěném lese tisovém, a ta byla zvána Tisovice (Čisovice), U Knína byla založena Lhotka Nová Ves a dvě Lhoty, Malá a Velká Hraštice. Na
stráni nad Vltavou založili benediktini břevnovští roku 1342 svou Lhotu u Skochovic, a
ta jest zvána Trnová. Za hořejším rybníkem Mníšeckým jest les Korutany. Před válkou
husitskou tam stála ves Korutany. U dvora krále Václava I. 1230-1253 žil nějaký čas
kníže Oldřich Korutanský, jsa bratrancem královým. Slavný král Přemysl Otakar II.
držel zemi Korutanskou v letech 1268-1876, v letech 1307-1310 byl kníže Jindřich Korutanský králem českým. Pravděpodobně za vlády některého z těchto králů, několik
rodin Korutanských Slovinců bylo v oné vsi usazeno a odtud její jméno. Ve vůkolních
osadách se vypravovalo o přísné paní Korutanské, a nedbalé čeládce, a tak hospodyně
říkaly : "Jdi sloužit k paní Korutanské!" O této paní se vypravovala i pověst: Majíc tato
paní synáčka slepého, vystavěla nad pramenem potoka mníšeckého kapli Panny Marie
Bohorodičky. Jednou synáček její vroucně se pomodliv v oné kapli, umyl se vodou
z pramene a prozřel. Na památku tohoto divu paní Korutanská prý založila ves Kytín.
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Určité zprávy o vsi Kytíně jdou z roku 1321. Tehdáž držel pan Štěpán z Tetína
z nepořádného potomstva krále Václava II. v zástavě královské statky Tetín, Dobříš a
Knín a 24. června 1321 nově vysadil ves Kytín s osmi lány rolí, každý lán o 64 korcích
výsevu. Každý osedlý (osadník) měl z lánu dáti napřed 4 kopy grošů zákupu, pak platiti
co rok po 32 groších z lánu, odváděti po 8 slepicích, na panském senožeči, měl do roka
dělati dva dni a o sklizni na panských rolích a vázati 12 mandel snopů. Takovým způsobem vysadil pan Štěpán též vsi Dobříš o 12 lánech, Knín o 7 a půl lánech. Později
byly usedlosti v Kytíně drobeny mezi více držitelů, alespoň v roce 1654 tam bylo 20
potažníků, 3 chalupníci a dva zahradníci ,celkem drželi 523 korců rolí, kromě luk. Při
kapli Kytínské záhy byla založena fara, s rolemi, lukami a lesem. Pan Štěpán z Tetína,
roku 1326 písař desek zemských a později ještě v roce 1338 , nejvyšší písař království
Českého, snad asi nedlouho po tomto roce markrabí moravský Karel jako správce království Českého vyplatil ony statky Tetín, Dobříš a Knín a připojil je k dražbě královské. Synové pana Štěpána, Jan a kanovník Štěpán, drželi pak skrovné statky u Prahy:
Zlechov (Zlíchov), Motol a Makotřasy.
Tento článek byl ponechán v původním dobovém slohu a byly provedeny jen malé
úpravy dnes již nesrozumitelných slov. Věty uvedené v závorkách, jsem do článku přidal
jako zajímavosti týkající se právě zmiňovaného tématu.
Dvořák Ant.
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2. březen - Sv. Anežka Česká
Dcera Přemysla Otakara I. českého krále a jeho manželky Konstantiny Uherské, narodila se zřejmě v roce 1211. Podle legendy byla jako dítě zasnoubena s polským knížetem a poslána na vychování do cisterciátského kláštera v Třebnici u Vratislavi. Její
snoubenec však nečekaně umírá a Anežka se vrací do Čech k premonstrátkám
v Doksanech. Zasnubuje se roku 1219 se synem římského císaře Fridricha II. Jindřichem. Intrikami rakouského rodu Babenberků je sňatek zmařen a roku 1225 se Anežka
vrací zpět do Prahy. V této době se rozhodla pro Krista a zasvěcuje mu celý svůj život.
Na Starém Městě pražském zřizuje pro ženskou řeholi řádu klarisek klášter a roku 1234
do něho sama vstupuje. Papež Řehoř IX. přijímá klášter pod ochranu a dosazuje Anežku za abatyši. Poblíž kostela sv. Haštala zřizuje roku 1233 špitál sv. Františka. V roce
1256 vydává papež Anežce potvrzení znaku nového řádu: kříže s červenou šesticípou
hvězdou. Anežka se roku 1238 vzdává úřadu abatyše, umírá až v roce 1282 druhého
března. Její život byl skromný, plný odříkání, dobročinné práce a upoutával pozornost
lidí. Po smrti byla Anežka pochována ve svém klášteře.

V pátém čísle Řiteckého zpravodaje, z roku 2008 jsem v části článku "Z historie obce Řitka a jejího okolí", použil informace načerpané na www. hloubkaři. bloguje.cz, za
což jejich provozovateli děkuji.
Dvořák Ant.
Vážení čtenáři, v prosinci roku 2009 jsem napsal několik příhod, týkajících se mých
silvestrovských podvečerních vycházek na Hvíždinec. Zbývá jedna příhoda, která ještě
nebyla zveřejněna a tak si dovoluji předložit Vám ji k přečtení dnes.

Pankáči.
Tento Silvestr se počasí nevydařilo. Jemně mrholí a já šlapu blátivou cestou, vedoucí
smrčinou ke Kamenné boudě. Mé boty co chvíli začvachtají v kaluži bláta, ukryté ve
tmě cesty přede mou. Po chvíli se konečně mé nohy vymaní z blátivého zajetí. Po pravé
straně prosvítává mezi kmeny stromů slabé světýlko. Je to jasné! Majitel Kamenné
boudy přijel oslavit Silvestra do hloubi brdských lesů. Jeho trempské jméno je Ďábel,
známe se od mládí z černolické hospůdky, kdy sem tihle mladí kluci z Kladna začali
jezdit na tremp a vydrželo jim to po celý život. Zabuším na masivní dveře boudy, ty se
po chvíli otevírají a objevuje se přizrzlým vousem a vlasy zarostlá tvář. Je to on! Zdravíme se trempským podáním ruky. A potom sedím s kamarády, které již ale neznám při
svitu petrolejky a svíček u krbu a v ruce držím skleničku se silnou kořalkou. Chvíli si
povídáme a já se začínám loučit. Také můj nový pejsek bígl, jménem Bertík chce již jít
a tak jsme po chvíli znovu sami v lesní temnotě. Tentokrát nebyl výhled z Hvíždince
nic moc a tak alespoň chvíli postojím na skále a přehlížím mlhavé údolí pode mnou.
Odcházím. Přecházím modře značenou cestu na dobřichovské nádraží a pokračuji dál
volně po hřebeni. Chci navštívit červený křížek s obrazem panenky Marie a zapálit zde
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svíčku. Křížek s obrázky tu stojí co
pamatuji, ale nikdy jsem se
nedozvěděl z jakého důvodu. Je zde
možno i posedět na lavičce sroubené
ze smrkových kulatin. Tohle místo je
ukryté v hloubi brdského lesa a já ho
rád příležitostně navštěvuji. Je tu
krásně, ať již za teplého letního
podvečera, nebo v zimě, kdy Vás bílá
bariéra hustě padajících sněhových
vloček tiše šustících o suché dubové
listí, odděluje od okolí a všeho
živého. Zapaluji svíčku a na chvíli
v zadumání usedám. Zklidňuje se i
můj pejsek, který je jinak veliký
rošťák. Oddávám se svým myšlenkám
a probere mne až rýpnutí psího
čumáku do lýtka. Můj pejsek mi tím
říká "myslím, že to posezení a
zadumání již stačilo, tak už pojď".
Uposlechnu téhle jeho výzvy a
pomalu odcházíme. Cestou se ještě
několikrát ohlédnu a moje oko vždy
spatří probleskující plamínek svíčky
mezi stromy. Jsme znovu na
hřebenové, červeně značené cestě a
tady jsem nesoustředěním se na své okolí, udělal chybu. Pes začíná tiše vrčet a já na
cestě spatřuji dva obrysy postav jdoucích proti mně, jdou každý po jedné straně cesty.
Musím projít mezi nimi a to je nepříjemný pocit. Na zmizení v hloubi a temnotě lesa,
jako to dělám, když někoho spatřím první, je již pozdě. Jsou moc blízko a vědí o mně.
Zkracuji psovi vodítko a vedu ho u nohy, poštěkává a vrčí a tihle lidé se mu opravdu
nelíbí. Když se míjíme, zastavují mne s prosbou. "Prosím Vás, neměl by jste dvě cigára", "jsem nekuřák" odpovídám. Je vidět, že se bojí psa a tak se ode mne drží raději dál.
"Jsou tady v lese nějaké chaty"? "Pouze jedna" říkám, "a ta je plná trempů". "Nevíte
kolik je hodin ?". Využívám tuhle otázku a rozsvěcuji baterku, kterou na svých cestách
používám jen opravdu v nouzi a kterou držím ve volné pravé dlani. Než-li si posvítím
na zápěstí levé ruky, která třímá vodítko se psem, přejedu kuželem ostrého světla po
jejich tvářích. Jsou to mladíci, na hlavě jednoho se tyčí vysoký zelený kohout a hlava
druhého s krátkými vlasy zazáří ve světle baterky do okolní tmy žlutavou září jako
slunce. Nikdy by mě nenapadlo, že kromě městské zástavby je možné se s těmito lidmi
potkat i v noci v temném brdském lese. "Je půl sedmé", odpovídám a odcházím. Jdu
ještě na Černolice rozsvítit svíčku na hrob naší rodiny a popřát mé mamince k Novému
roku. Nemám však stále dobrý pocit z tohoto setkání a tak po chvíli odbočuji do lesa a
přecházím na druhou souběžnou cestu.
Dvořák Ant.
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Společenská kronika
V Dubnu 2010 oslaví významné životní jubileum

paní Věra Pařízková
paní Metoda Rosolová
pan Karek Hečko
Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Přečetli jsme
Kde šetřit?
Média nás v poslední době informují o tom, že státní dluh ČR dosáhl hodnoty kolem
1 200 miliard Kč a dále poroste, pokud se všichni (!) neuskrovníme. Navíc se dovídáme, že zadlužení českých domácností je kolem 1 000 miliard korun a že téměř milionu
domácností hrozí exekuce. Nezbývá než si uvědomit, že na jednoho občana ČR tedy
připadá více než 120 tisíc korun státního dluhu. Spousta občanů pak dluží ještě další
statisíce korun. Už dlouhou dobu mám pocit, že řadu navrhovaných protikrizových
opatření v této zemi dost dobře nechápu, zřejmě proto, že "nemám ekonomické vzdělání, jsem ještě oběť přírodovědné blbosti" (lehce pozměněný výrok Jana Wericha
v Baladě z hadrů),
Předkládané názory současných expertů na vznik a řešení krize jsou si navzájem
velmi podobné. Z "mainstreamových" médií se našinec dovídá, že hospodářskou krizi
nezavinili ani bohatí, ani chudí, že jde spíše o technické nedopatření. Je to jen jakási
periodická "rýma", která si své oběti vybírá víceméně náhodně. Neměli bychom však
úplně zapomenout na "velkou hospodářskou krizi" z třicátých let minulého století, která
vyvoláním extrémního sociálního napětí katalyzovala nastolení či upevnění autoritativních režimů, což ve svých důsledcích vedlo k fatálnímu válečnému konfliktu. Pozoruhodný názor na příčiny hospodářské krize a možná východiska vyjádřil v r. 1932 světově proslulý český podnikatel Tomáš Baťa: "Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat
hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský
úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo
z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a
čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, avšak
10
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technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji překonat nelze, důvěra je věc osobní a
důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."
Pokusme se jako laici podívat na současnou ekonomickou krizi baťovskou optikou
za použití vlastního selského rozumu. Pro argumentaci na poli ekonomiky bezpodmínečně potřebujeme používat čísla, kvalitativní konstatace vedoucí k "tvrzení proti tvrzení" není téměř k ničemu. K dispozici máme čísla zveřejňovaná v našich sdělovacích
prostředcích, přičemž pravdivost těchto čísel většinou nelze ověřit. Chronickým problémem naší reality totiž je, že v nejrůznějších kauzách "nezávislí" experti, analytici,
znalci, auditoři, atd. prezentují protichůdné závěry (podle toho, čí zájmy hájí), takže
nikdy spolehlivě nevíme, co je a co není pravda.
Po sametové revoluci nás "odborníci" vehementně přesvědčovali, že stát je ten nejhorší možný hospodář, pročež je urgentní veškerý majetek státu převést co nejrychleji
do soukromého vlastnictví. Aby z toho běžní občané neměli zbytečně těžkou hlavu,
byli jsme ujištěni, že "neviditelná ruka trhu" všechno zařídí. Když jsem někdy v r. 1993
tento slogan přeložil několika přátelům ze zemí EU, vrhli na mě útrpné pohledy: "To se
tady kdysi také říkávalo, ale je to totální stupidita. To snad už ví dnes v Evropě úplně
každý". Když uvážíme, kolik nestátních bank, kampeliček, privatizačních fondů, zprivatizovaných podniků a nejrůznějších "eseróček" v ČR zkrachovalo v uplynulých 20
letech, zdá se být doktrína o státu jako nejhorším hospodáři zcela účelová ("přání otcem
myšlenky"). Současně se ukázalo, že "neviditelná ruka trhu" se ani v ČR nevyznamenala. Vypuknutí ekonomické krize v USA nám pak signalizovalo, že v nejnovějším pojetí
tržní ekonomiky ozdobeném řadou Nobelových cen asi není něco v pořádku.
Náš státní dluh nevznikl teprve v době krize. Odečteme-li schodek za rok 2009, je
zřejmé, že po dekádě hospodářského růstu a zpevňování naší měny jsme do krize vstupovali s dluhem kolem 900 miliard korun. Nerad bych se mýlil, ale občané ČR se dosud nedověděli, jak bylo naloženo s výnosy z privatizace. Podle údajů, které se před
mnoha lety objevily na obrazovce ČT1, "ozdravění" bank v devadesátých letech minulého století dotované ze státních peněz nás údajně stálo kolem 500 miliard Kč. Nedávno
se novinách objevila stručná zpráva, že prý ztráty v privatizaci činily kolem 300 miliard
Kč. V debatě prezidentských kandidátů profesor Švejnar tvrdil, že ztráty v privatizaci
bez korektního právního rámce byly značné. Profesor Klaus pochopitelně tvrdil opak.
Nikdo z nich ale konkrétní čísla neuvedl. Proč asi? Mizerný právní rámec také umožnil
dlouhodobé podvody s "lehkými topnými oleji", kterým stát nečinně přihlížel, i když
při nich údajně přišel na daních o více než 200 miliard Kč. (Miliardové podvody
s benzinem trápí stát i v současnosti, poněvadž obchodníci se sice přiznají k placení
DPH, avšak firmu záměrně nechají "v souladu se zákonem" zbankrotovat a daň nezaplatí - Lidové noviny 29.1.2010.) Kdyby uvedené údaje byly spolehlivé, pak by jejich
součet nebyl daleko od státního dluhu dosaženého v r. 2008. Ekonom František Nepil
ve svých článcích a rozhovorech v polovině devadesátých let (publikováno v Britských
listech) ovšem dokazoval, že hodnota privatizovaného československého kapitálu byla
nejméně 4 000 miliard Kč. Zároveň upozorňoval, že československý majetek byl prodáván hluboce pod cenou, za níž by bylo možno pořídit obdobné podniky. Pokud se
ještě někdy dozvíme pravdu, už nám to asi stejně nebude nic platné.
Jak se dovídáme ze sdělovacích prostředků, státní rozpočet ČR má v nejbližší budoucnosti vylepšit řada úsporných opatření: strategicky důležité letiště Ruzyně by vláda
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ráda prodala alespoň za 5 miliard Kč; třicetikorunové poplatky u lékařů a v lékárnách
by měly vynést 5 až 6 miliard Kč ročně (nemalou část této sumy ovšem zaplatí důchodci, poněvadž senioři trpí různými neduhy mnohem častěji než omladina); zvýšení cen
odvozu odpadků na 1000 Kč/domácnost prý vynese kolem 3 miliard Kč ročně; snížení
podpory matek na mateřské dovolené by mohlo uspořit asi 1,5 miliardy Kč ročně. Mýtné na dálnicích začaly platit i dodávky, což má státu vynést dalších 600 milionů Kč
ročně. Zdražení benzínu, alkoholu a cigaret má přinést do státní pokladny kolem 23 miliard Kč ročně. Vzhledem k tomu, že schválený schodek státního rozpočtu je asi 164
miliard Kč, je zřejmé, že dosavadní "úsporné balíčky" představují jen nedostačující záplaty. Zbytek schodku má být proto hrazen prodejem nových státních dluhopisů ve výši
kolem 150 miliard Kč. V únoru 2010 přišel ministr Janota s myšlenkou, že
v budoucnosti bude třeba snížit roční provozní výdaje státu o 167 miliard Kč a dalších
10 miliard Kč ušetřit na mandatorních výdajích (především na sociálních výdajích státu). Zatím nikdo neupřesnil představu o tom, jak by takový "zeštíhlený" stát vůbec
mohl plnit svoji funkci.
Je pozoruhodné, že se naši odborníci dosud nezamysleli nad tím, zda jednou z hlavních příčin stálého navyšování státního dluhu není nevhodně a nerovnoměrně nastavená
daňová zátěž. Náš stát je schopen dokonale kontrolovat daně státních zaměstnanců a
dalších lidí majících pouze příjmy ze závislé činnosti. Pro stát je také nejjednodušší šetřit především na této skupině obyvatel (zdravotníci, učitelé, policie, hasiči, atd.). Proč
dosud žádná vláda nezkusila hledat úspory především tam, kde se "otáčí" mnohem více
peněz? Podle zpráv ČT se ještě před několika málo lety stávalo, že z 600 000 firem,
které údajně existovaly v ČR (byly zřejmě zahrnuty i osoby vlastnící živnostenský list),
zhruba jedna polovina své hospodaření dokázala prezentovat tak, že vykazovala minimální či nulový čistý zisk určený ke zdanění.
Zkusme se jako laici podívat na rozdíl mezi "firemními" a "soukromými" osobními
automobily z hlediska "státní pokladny". Zásadní rozdíl spočívá v tom, že firmy platí
svá auta z vydělaných nezdaněných peněz, čímž snižují svůj zisk podléhající zdanění,
zatímco lidé ("zaměstnanci") mající příjmy ze závislé činnosti si platí automobily ze
své mzdy, tj. zdaněných peněz. Jak je všeobecně známo, firemní auta používají podnikatelé (vlastníci firem), jejich spolupracovníci a rodinní příslušníci, a to jak k cestám
pracovním, tak i soukromým. Pro jednoduchost uvažujme průměrné "firemní" auto za 1
milion Kč (oblíbené Mercedesy, Audi, Volva nebo off-roady obvykle stojí mnohem
více, Škodovky jsou levnější – nemůžeme ovšem uvažovat pouze aktuální ceny, nýbrž
ceny platné v uplynulém desetiletí). Vzhledem k počtu firem a osobních automobilů
(kolem 5 milionů) v ČR není přehnané předpokládat, že firmám patří 1 milion osobních
automobilů. Odpisová doba nákladů na firemní automobily byla 3 roky až do 1.1.2008,
pak byla prodloužena na 5 let, avšak v rámci protikrizových "opatření" byla opět výrazně zkrácena. Vzhledem k možnosti relativně rychlých odpisů lze odhadnout, že firmy ročně vymění za nové nejméně každé páté osobní auto, tj. 200 tisíc vozů, za které
zaplatí kolem 200 miliard Kč. Snad není přehnané předpokládat, že roční provoz (palivo, údržba, opravy, pojištění, atd.) firemního auta stojí firmu kolem 100 000 Kč. (Před
několika lety jsme se mohli dočíst, že údržba prezidentského Mercedesu stála víc než
operace prezidentových plic.) Roční provoz 1 milionu vozů by pak přišel firmy zhruba
na 100 miliard Kč. Za uvedených zjednodušujících předpokladů je celková částka vy12
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naložená firmami na nákup a provoz osobních aut kolem 300 miliard korun ročně, které
jsou hrazeny z nezdaněných peněz.
Jako druhou variantu uvažujme soukromý osobní automobil, jehož majitel (jakožto
"zaměstnanec") má pouze zdaněný příjem ze "závislé činnosti". Uvažujme modelového
"zaměstnance", který má 30 000 Kč hrubého měsíčně, což je mírně nadprůměrná mzda.
Pomocí "kalkulačky" dostupné na webu Lidových novin zjistíme, že čistý příjem "zaměstnance" je 22 740 Kč, takže 7 260 Kč jsou odvody do státní pokladny (zdravotní
pojištění činí 1 350 Kč, sociální pojištění 1 950 Kč a daň ze mzdy Kč). Zároveň je třeba
vzít v úvahu, že do státní pokladny současně odvede zaměstnavatel 10 200 Kč (zdravotní pojištění 2 700 Kč a sociální pojištění 7 500 Kč). Jestliže tedy "zaměstnanec" obdrží 22 740 Kč, stát inkasuje 17 460 Kč. Odtud je patrno, že pracovní síla je v ČR drahá
a že její případné zdražování by nepochybně nahrávalo zvyšování nezaměstnanosti.
Zhruba můžeme odhadnout, že náš modelový "zaměstnanec" 12 740 Kč spotřebuje
měsíčně na živobytí a 10 tisíc Kč ušetří na auto. Než tento "zaměstnanec" našetří 100
tisíc Kč na nové auto, odvede státu 72 600 Kč a jeho zaměstnavatel přispěje částkou
102 000 Kč. Jinými slovy, dříve než si "zaměstnanec" dokáže ušetřit na "soukromé"
auto určitou částku, odvede státu přibližně 70 % této částky na pojištěních a daních,
zatímco zaměstnavatel "přihodí" na pojištěních částku přibližně odpovídající ceně auta.
To znamená, že pokud určitý počet podobných "zaměstnanců" zaplatí za nákup a provoz svých automobilů 300 miliard Kč (tak jak jsme to odhadli u firem pro jeden rok),
odvede do státní pokladny kolem 200 miliard Kč na pojištěních a daních a zaměstnavatelé navíc přispějí sumou kolem 300 miliard Kč na pojištěních.
Je nutné připustit, že uvedené výpočty vycházejí z hrubě odhadnutých vstupních údajů a že způsob výpočtu je zjednodušený (např. důchodci nemají zaměstnavatele a většinou neplatí daně). Kdo zná přesnější údaje a postup výpočtu, může zahrnout i odpisy
DPH u firemních aut jakožto další finanční úlevu a zveřejnit přesnější výsledky.
Nicméně zdá se být nepochybné, že kdyby si všichni občané byli rovni, což by
v demokracii mělo být samozřejmostí, a bez rozdílu si pořizovali osobní automobily
sloužící k jejich osobnímu pohodlí ze svých zdaněných výdělků, přibyly by ve státní
pokladně stovky miliard korun ročně. I kdyby nakrásně byl uvedený odhad zatížen
chybou 50 %, pořád by šlo o částku kolem 200 miliard Kč ročně. Lze tedy říci, že by
bylo zcela nerozumné zvyšovat firmám daňové zatížení spojené s jejich zaměstnanci a
snižovat tak jejich konkurenceschopnost, ale stačilo by spravedlivě nastavit pro všechny občany stejné podmínky při nákupu a provozu osobních automobilů. Kdyby tomu
tak bylo od počátku existence ČR, nemusel by být státní dluh tak hrozivý.
Uvažme ještě další oblasti, kde se počítá v desítkách či stovkách miliard. Bylo by
velmi zajímavé mít spolehlivé informace o výrobních cenách a maržích léků, potravin,
vody, plynu, atd. Od informovaných lidí jsem se doslechl, že prý výrobní cena léků v
průměru představuje 7 – 10 % ceny prodejní, což by znamenalo, že 90 % ceny léků tvoří zisk výrobců a marže překupníků (dealerů) a lékáren. Jak jsme mohli několikrát slyšet ve zprávách ČT, v Rakousku připadá na jednu lékárnu dvojnásobný počet obyvatel
než je tomu v ČR. Kdybychom se spokojili s úrovní "zaostalého" Rakouska, mohl by
být počet lékáren a překupníků poloviční a ceny léků citelně nižší. Profesor Silvio Garattini (ředitel Istituto di Ricerche Farmacologiche, Milano – viz Google) řekl nedávno
v italské televizi RAI3 v pořadu "Elixír", že kdyby se zjednodušila cesta léků od výrob13
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ce k pacientovi, mohla by být většina léků v Itálii nejméně o 30% levnější. Vydělávat
hříšné peníze na lidech, kteří mají zdravotní problémy a jsou proto ochotni zaplatit jakékoliv ceny, se většině občanů zdá asi dosti nemravné. Morálku farmaceutických gigantů dokreslila nedávná aféra s "pandemií" prasečí chřipky. Veřejně se mluví o tom,
že jde o kolosální podvod za účelem mimořádných zisků. Není těžké odhadnout, že na
lécích by se daly ušetřit desítky miliard korun ročně, z čehož by měli radost pojišťovny
i pacienti.
ČT1 se ve večerním regionálním zpravodajství 17.2.2010 zabývala protesty českých
zemědělců proti nízkým nákupním cenám (N) jejich produktů, které někdy odpovídají
jen 20 % prodejní ceny (P) ceny v obchodních řetězcích, tj. P/N = 5 . Čirou náhodou
uvedla italská TV RAI3 15.2.2010 v pořadu "Geo&Geo" tabulku poměru P/N pro některé druhy ovoce, zeleniny a základních potravin v Itálii. Většina hodnot P/N se pohybovala v rozmezí 3,5 až 4,5, pro chléb však dosáhla neuvěřitelné hodnoty 17 (kg pečiva
stojí v Itálii 3 až 5 euro). Marže prodejců či překupníků v % si lze snadno vypočíst pomocí vzorce M = 100 x (P/N – 1) (viz Google). Oba tyto údaje naznačují, že obchod
s potravinami představuje v evropských zemích obrovský byznys, kterému stát, výrobci
a konzumenti pouze přihlížejí. Stát může upravovat daně, ostatní ovlivnit nemůže.
Takhle nějak to nedávno rozhořčeným Italům vysvětloval v TV ex-premiér EU a Itálie
Romano Prodi.
Ze sdělovacích prostředků víme, že zisk ČEZu bývá kolem 60 miliard Kč ročně. Argumentace světovými cenami, které musíme všichni platit, by byla přijatelná tehdy,
kdyby většina obyvatel ČR měla světové platy. Platy vedoucích funkcionářů ČEZu jsou
přitom veřejně označovány za nemravné (jdou údajně do stovek milionů Kč ročně).
Soukromá komanda ČEZu na vymáhání problematických dluhů dokreslují "image" tohoto podniku. Podle Britských listů ze dne 24.11.09 energetická společnost ČEZ údajně
dostala v r. 2009 od státu jen na emisních povolenkách "dárek" v hodnotě 70 miliard
Kč. Kdyby se náš stát choval korektně a tržně, povolenky by prodal a získal 70 miliard
Kč do státní pokladny.
Začíná se mluvit o tom, zda by ČR neměla v době krize revidovat či redukovat ekologické programy dotované za státní pokladny. Od února 2010 se dovídáme o potížích,
které způsobují solární a větrné elektrárny přenosové síti elektrické energie. Tyto ekologické zdroje nám všem prodražují elektřinu (kilowatthodina z ekologických zdrojů je
v ČR údajně nejdražší v celé Evropě, neboť je asi desetkrát dražší než z tepelných a
jaderných elektráren). Hnací silou současného překotného budování dalších solárních
elektráren jsou vysoké státní dotace. Očekávaná životnost solárních panelů má být kolem 15 let. (Jejich likvidace pak bude představovat mimořádnou ekologickou zátěž.)
Pokud budou v několika málo letech vynalezeny efektivnější panely, lze očekávat, že ty
předchozí morálně zastaralé panely by mohly jít do šrotu mnohem dříve. Rovněž "filozofie" ekologické akce "Zelená úsporám" není příliš tržní. Silně totiž připomíná tolik
kritizované svévolné "přerozdělování" v dobách našeho "socialismu", neboť stát rozdává peníze velmi omezenému počtu zájemců, kterým se podaří splnit podmínky zadání.
Dne 3.3.2010 jsme se mohli dočíst (Aktuálně.cz), že Německo se chystá omezit dotace do výroby solární energie, zabránit přehlcení trhu a ulevit státní pokladně. Výkupní
cena solární elektřiny se má snížit o 15 % a má být zcela zastavena výstavba solárních
elektráren v polích na orné půdě. Doufejme, že ČR v době navršování státního dluhu se
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urychleně vydá podobnou cestou. V r. 2009 nás nedomyšlené a špatně koordinované
akce stály 3 miliardy, v r. 2010 má podpora ekologické elektřiny dosáhnout 7,4 miliard
korun. Investice do zatím povolených ekologických elektráren (pokud by se skutečně
postavily) by mohly v následujících letech dosáhnout stovek miliard korun (Právo
16.2.2010). V této oblasti se ovšem objevuje řada nejasností a protichůdných tvrzení,
takže je obtížné dopátrat se pravdy.
Všimněme se ještě několika nápadných rozporů v publikovaných číslech. V poslední
době z ČR údajně uteklo přes 11 tisíc firem do Nizozemska, Lucemburska, na Kypr a
dalších "daňových rájů" v důsledku obav ze zvyšování daňového zatížení v době krize
(Lidové noviny 28.1.2010). Nikoho nenapadlo, že by také mohlo jít o znechucení zkorumpovaným prostředím? "Analytici" varují, že "po květnových parlamentních volbách
může úprk firem ještě zesílit. Zvláště jestli se dostane k moci levice, je tato hrozba reálná." Že by "analytici" chtěli ovlivnit výsledek voleb? Odchodem firem do zahraničí
prý státní pokladna přišla o 23 miliard korun. Na Aktuálně.cz (26.1.2010) však bylo
uvedeno, že ČR daní zisky podniků 19 %, zatímco sazba ve většině vyspělých zemí je
25 až 35%. Pokud je to pravda, pak zvýšení daně ze zisku firem z 19 na 21 %, kterým
"vyhrožuje levice", by nebylo přehnané, spíše naopak.
Každého z nás jistě zajímá, jaké jsou naše vyhlídky do nejbližší budoucnosti. Naši
politici své "recepty" na řešení krize dosud tají a hodlají je zveřejnit až před volbami
nebo po volbách. Zatím se tedy můžeme podívat na to, co nám doporučují zahraniční
experti. Hlavní ekonom Danske Bank Lars Christenssen, který je považován za specialistu na ekonomiku ČR a střední Evropy, nám radí (Lidové noviny 19.12.09):"…Už se
konečně musí sáhnout na penze, sociální dávky a zdravotnictví…". Mezinárodní měnový fond (MMF) také nešetří radami (Aktuálné.cz, 26.1.2010): "Zdražte potraviny, léky,
knihy a veřejnou dopravu. Zrušte nižší sazbu DPH na úrovni 10 % a veškeré zboží
včetně potravin služeb zdaňte 20 % (předpokládaná úspora 30 až 40 miliard ročně). ČR
by také měla snížit výkony svého sociálního systému, především sociálních dávek. Zásadní reformu potřebuje zdravotnictví, kde je nutné omezit rozsah péče hrazené ze zákonného pojištění." Je zřejmé, že zahraniční experti nepřicházejí s ničím novým a drží
se osvědčených schémat. Je překvapující, že ČR nevytýkají tunelování, nejdražší dálnice v Evropě, anonymní akcie na doručitele, rozsáhlou korupci na všech úrovních, nápadný nedostatek registračních pokladen u "malopodnikatelů" (kteří se tak vymykají
kontrole při placení daní), atd. Pokud jde o sociální systém, navrhovaná úsporná opatření zahraničních expertů kontrastují se slovy ex-komisaře EU Vladimíra Špidly (Lidové noviny 27.2.2010), který má nepochybně spolehlivý přehled o celé EU: "ČR dává na
důchodový systém jen asi 8 % HDP, srovnatelné země dávají víc, třeba Polsko 12 %
HDP. Pokud jde o sociální ochranu, je ČR dost nízko, na zdravotnictví a sociální věci
dáváme dohromady 19 %, což je na úrovni Rumunska a Bulharska. Průměr EU je 26
%." Zdá se tedy, že v ČR by se mělo především šetřit někde jinde než navrhují zahraniční experti.
Pokud budou v ČR skutečně plošně zdraženy potraviny, léky, energie, nájmy, služby
apod., budou problémy spoluobčanů pochopitelně tím větší, čím nižší jsou jejich příjmy
a čím vyšší jsou jejich dluhy. Podle deníku Právo ze dne 16.2.2010 má hrubý příjem
přesahující 30 tisíc korun měsíčně 17,2 % výdělečně činných občanů, v rozmezí 20 až
25 tisíc korun se pohybuje příjem dalších 20 % zaměstnanců. Téměř 2/3 výdělečně čin15
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ných občanů tedy pobírají méně než 20 tisíc korun hrubého měsíčně. Počet nezaměstnaných se údajně pomalu blíží 600 tisícům, přičemž podpora v nezaměstnanosti se pohybuje v rozmezí 5500 až 7350 korun měsíčně. Urychlené otvírání "sociálních nůžek"
v době krize asi jen těžko nalezne pochopení u zřetelně nadpoloviční většiny občanů.
Laik je v pokušení vyslovit otázku, zda dosavadní "standardní" návrhy ekonomů na dosažení úspor nepovedou spíše k vyhrocení problémů a úpadku křehkého sociálního smíru.
Budou-li v budoucnu důchody stagnovat, dostane se při plošném zdražování také
valná většina seniorů do citelných finančních problémů. Poměr průměrné penze a průměrného platu v ČR neustále klesá a v současné době dosahuje necelých 40 % (Lidové
noviny 9.1.2010). Výpočet penze je nastaven tak, aby všichni důchodci měli téměř stejné, tedy alespoň minimální, penze umožňující přežití. Snad žádný expert dosud neupozornil na fakt, že všichni lidé, kterým se podařilo něco uspořit před r. 1990, byli těžce
postiženi inflací vyvolanou reformami (tvorbou volných cen) v první polovině devadesátých let. Reálná hodnota jejich úspor z doby socialismu klesla na zlomek (20 %?) původní kupní síly. Nezapomínejme také, že mezi námi žije řada lidí, kteří v období
1992-7 byli posláni do předčasného důchodu ve věku 55 – 60 let prostě proto, že podniky, ve kterých do té doby pracovali, v době privatizace zkrachovaly. Najít nové slušné zaměstnání bylo pak pro většinu těchto "přestárlých" občanů značně obtížné. Bylo
by asi dosti optimistické se domnívat, že inflace nebude znehodnocovat důchody a
úspory i nadále. Připomeňme ještě mladší generaci známou pravdu, že mravní úroveň
společnosti se nejlépe pozná podle toho, jak se tato společnost chová vůči těm nejslabším. Dnešní důchodci k nim proti své vůli v převážné části patří. Luděk Munzar má
pravdu, když říká: "Stárnout v téhle společnosti slušně a důstojně je hodně těžké."
Pohlédneme-li se na dějiny novodobého českého státu, vidíme několik dvacetiletých
cyklů, na jejichž začátku a konci se objevuje krize či bod zvratu: 1918 – 1938; 1948 –
1968; 1969 – 1989; 1990 – 2010? Dnes zřejmě nikdo nepochybuje o tom, že se ČR nachází ve stádiu hospodářské krize. Podle výzkumu veřejného mínění (STEM) si 87%
českých občanů myslí, že česká vláda a čeští politikové neberou při rozhodování
v úvahu názory občanů (Britské listy 28.1.2010). Tento pozoruhodný výsledek vývoje
českého státu po 20 letech tržní ekonomiky svědčí o značném úpadku "dobrých mravů". Jelikož pojem "demokracie" znamená "vláda lidu", je zřejmé, že k naší demokracii
má většina občanů nemalé výhrady. Snad není třeba zdůrazňovat, že nelze klást rovnítko mezi "svobodu" a "demokracii". Svoboda je pro demokracii podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Pro ilustraci můžeme uvést, že např. USA nejsou "demokracie",
ale pouze "republika" (Fareed Zakaria: "Budoucnost svobody", str. 312, Academia,
2004 – autor je občan USA). Rok 2010 bude mít nepochybně zásadní význam pro další
vývoj české demokracie. Záleží na občanech, zda se tento rok stane "bodem zvratu" a
ukončí další dvacetiletý cyklus. V této souvislosti bychom si měli vzít k srdci slova,
jejichž autorem je francouzský filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre: "Kdo se nepoučil
z dějin, musí je znova prožít."
napsal Jan Kolařík.
Ze stránek www.blisty.cz - vv
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