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Když jsme šťastni, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky
šťastni.
Oskar Wilde

Informace z OÚ
 Vážení čtenáři, také se Vám zdá, že čas letí stále rychleji a rychleji? Asi je to pravda,
protože Vánoce a s nimi i konec roku 2009 jsou již zase tady a spoustu věcí, které
jsme si vzali začátkem tohoto roku jako předsevzetí, jsme ani nestačili splnit. "Paní
zima" je k nám zatím milosrdná, šetří naše peněženky a užíváme si stále hezkého počasí, bez sněhu a silných mrazů. Jezdíme po silnicích a chodíme po cestách bez náledí a sněhové břečky. Nicméně věřím, že sníh i mrazy se brzy přihlásí o slovo, protože jinak by to nebyly ty správné Vánoce.
 Vážení občané, dovolte abych Vám jménem zastupitelů a zaměstnanců obce Řitka,
ale i jménem svým popřál krásné a pohodové prožití Vánočních svátků. A až po
štědrovečerní večeři půjdete ke svému vánočnímu stromečku, neradujte se jenom
z dárků, ale také z toho, že je Vaše rodina zdráva a pohromadě. To je dárek z dárků
nejkrásnějších a uvědomme si , že příští Vánoce může již vše být úplně jinak. Do
Nového roku Vám přeji mnoho štěstí, pevné zdraví, ale i úspěchy v práci a ve Vašem
životě.
 Zastupitelé obce Řitka Vás srdečně zvou na vánoční přednášení a zpívání koled řiteckými dětmi, spojené s nadílkou. Toto setkání proběhne ve středu 23. 12. 2009 od
17.00 hodin pod rozsvíceným vánočním stromem na řitecké návsi. Závěrem setkání
přislíbila již tradičně zazpívat několik koled a písní naše spoluobčanka, paní Helena
Vondráčková. Pořad po velkých úspěších z minulých dvou let přislíbil znovu moderovat pan Roman Vojtek.
 Slavnostní setkání řiteckých seniorů se uskuteční v restauraci " Panský dvůr " v úterý
29.12.2009 od 12.00 hodin. Účast seniorů narozených do roku 1945 je třeba závazně
nahlásit na Obecním úřadě ( panu Dvořákovi nebo paní Vaňáskové) buď osobně, nebo na tel. č. 721 844 587, 318 592 289 do 23.12.2009.
Dvořák Ant. - místostarosta
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
13. prosinec Sv. Lucie
Narodila se ve 3. století v sicilských Syrakusách v rodině zámožných křesťanů. Po
otcově smrti její matka sjednala sňatek s bohatým pohanským mladíkem. Lucie sňatek
odmítla a požádala matku, aby jí předala věno, které hodlala rozdat chudým. Matka si
však chtěla díl jmění ponechat a teprve po své smrti ho odkázat na dobročinné účely,
ale sv. Lucie ji pokárala, že kdo dává bohu jen to, co nemůže vzít na věčnost, nemá
před bohem z takového daru zásluhy. Když se Luciin nápadník dozvěděl, že rozdala
všechen majetek, obžaloval ji u soudu jako křesťanku. Soudce jí přikázal dát oběť pohanským bohům, ale dívka odmítla. Proto nařídil odvléci ji do nevěstince, ale sv. Lucie
stála jako přirostlá k zemi a nebylo v silách biřiců pohnout s ní. Kat, který byl přítomen
vrazil sv. Lucii dýku do hrdla. Stalo se tak roku 304.
Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, byla také ochránkyní před očními nemocemi. Podle legendy si vyrvala oči, které probudily zájem o lásku pohanského záletníka a poslala mu je na míse na důkaz pevnosti své víry. Český lid ji
v minulosti považoval za ochránkyni před čarodějnicemi. Na severovýchodní Moravě
věřili, že právě na její svátek se shromažďují čarodějnice na Radhošti a konají své
rejdy. Proto dávaly pověrčivé hospodyně od sv. Lucie až do Božího hodu vánočního
každý den dobytku kousek zaříkaného těsta smíchaného se zvláštním kořením, aby ho
před čarodějnicemi ochránily. Jiná pověra radila zhotovit mezi svátky sv. Lucie a Božím hodem vánočním stoličku z desky, v níž je suk, který se pak vyrazil. Stoličku si
měl vzít hospodář o Božím hodu do kostela na ranní mši a otvorem po suku se podívat
zpoza hlavního oltáře po sousedkách a ihned poznal, která z nich je čarodějnice.
Je známo pořekadlo "Svatá Lucie, noci upije", které znamenalo, že od tohoto dne by
se měl začít zimní den prodlužovat a noc zkracovat. Nemá však pravdu, protože se to
děje až od zimního slunovratu. Objevil se názor, že jde o omyl lidu. S tím však nelze
souhlasit, protože právě kalendářní lidová pořekadla a pranostiky jsou velice přesné.
Rozdíl mezi zmíněným pořekadlem a skutečností vyplývá z nesrovnalostí mezi starším
juliánským kalendářem a skutečným slunečním časem. Propočty lze zjistit, že pořekadlo o upíjení noci sv. Lucií muselo vzniknout ve 14. až 15. století, kdy platilo. Po reformě kalendáře a posunu času přestalo mít pravdu, přesto ho lidová ústní tradice uchovala.
Sv. Lucie se v českých zemích dávala vždy do souvislosti s předením lnu. Především na Moravě platil přísný zákaz příst na svátek sv. Lucie. Nejrůznější zvyky, obchůzky masek, rozmanité proslovy i kontrola tradičních zákazů, byly záležitostí žen a
dívek. V mnoha českých vsích kontrolovaly ženy převlečené za Lucky domácnosti a
pokud zastihly nějakou hospodyni, jak dere peří nebo přede len, vrhly se na ni, nedovolené dílo pokazily, peří rozfoukaly, kužel s předivem odnesly.
Nejstarší tištěnou zprávou o obchůzkách Lucek je vyprávění J. J. Ryby z roku 1804
o strašení dětí hltavých. Ve středních Čechách chodívala v předvečer sv. Lucie žena
zahalená do bílého pláště nebo prostěradla s velikým dřevěným nožem, jímž strašila
děti, že rozpáře břicho tomu, kdo se o adventu nepostí. Na Slánsku se objevovala mas2
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ka ještě více stylizovaná jako strašidlo. Perchta, byla obdobou Lucky, oblečena
v obrácený kožich, na hlavě měla nataženu králičí kůži, v jedné ruce dřevěný nůž, ve
druhé škopek s hrachovinou. V okolí Orlíku chodívaly dívky ve věku 12 až 14 let celé
zahalené bílým prostěradlem, na navlhčený obličej si nafoukaly mouku. Chodívaly po
třech až šesti. Jedna měla v ruce kartáč na drhnutí podlahy ve světnici, druhá bílila štětkou stěny, další nutila metlou děti modlit se. Pokud uměly, dala jim z košíčku pamlsek.
Pro hospodáře a hospodyni měly v láhvi doušek dobré kořalky. Lucky často doprovázela maska kněze, který se modlil, žehnal a místy kázal i žertovné věci. V okolí Milevska
chodil s Luckami celý průvod, poustevník, kominík, řezník, dráteník, krajánek i cikánská rodina. Ve světnici se prováděly žerty, poustevník kázal, Lucky usazené na židlích
předly, děvečky "uklízely" světnici, kominík harašil u kamen a saze házel po přihlížejících děvčatech, dráteník "spravoval" hrnce, cikáni hádali z dlaně, žebrali. Za představení a vinš se nežádala žádná odměna, vše se konalo pro potěšení a zábavu.
Dvořák Ant.

Příhody vánoční.
Je to již hodně dávno, bylo pár týdnů před vánoci, bylo mi asi osm let, byl podvečer
a já šel se svým tatínkem a maminkou pěšky od Anděla ke Smíchovskému nádraží.
Osvětlené výlohy vrhaly svůj jas do ulice a osvětlovaly třpytící se sněhové vločky, které se pomalu snášely na chodník, kde vytvářely nepříjemnou čvachtající břečku. Ulicí
se nesla vůně pečených kaštanů a ruch ulice z dáli prořezával ostrý a výrazný hlas kamelota "Véčerní Praha, kupte si Véčerní Prahu". Otec zpozorněl, vylovil v kapse drob3
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né a šel si zakoupit tenhle oblíbený večerník. Zůstal jsem s maminkou chvíli sám. Za
námi zářila do ulice orosená výloha s vánoční výzdobou. Pomalu jsem se přiblížil
k orosenému sklu a nahlédl do výlohy. Zůstal jsem stát bez hlesu jako zkamenělý. Byla
to prodejna hraček a přímo před mýma očima stál na podstavci parní stroj a jeho
mosazný kotel zlatě svítil do šera ulice. Znal jsem tuhle hračku z tátova vyprávění a
také z obrázků a moc jsem po ní toužil. Ucítil jsem za sebou pohyb. Ohlédl jsem se,
můj otec stál za mnou a měl oči upřené na stejnou hračku, jako před chvílí já a jeho oči
zářily zvláštním jasem. Na nic jsem nečekal, osmělil se a řekl, jsem : "Tatínku prosím
tě, já budu moc hodnej a budu se dobře učit, mohl by mě Ježíšek přinést pod stromeček
tenhle parní stroj?" Otec se zatvářil tajemně, ale neřekl nic. Od té doby jsem nemyslel
na nic jiného, nežli na tuhle nádhernou hračku. Dny pomalu ubíhaly. Přeběhl svatý Mikuláš se svými čerty a nadílkou do punčochy za oknem, ve které kromě sladkostí samozřejmě nechybělo ani pár kousků uhlí za zlobení, ale to bylo tentokrát neprávem, protože kvůli parnímu stroji jsem byl alespoň v této době neobyčejně hodný. A potom již
byly vánoce na spadnutí a já zůstával na pochybách, zda dárek, na který jsem se tolik
těšil, opravdu dostanu. Jednou odpoledne jsem zůstal s tatínkem doma sám. Poslouchali
jsme rádio, jehož zářící stupnice osvětlovala přítmí místnosti. Venku se stmívalo, za
oknem ve větru vířily sněhové vločky a kuchyňská kachlová kamna příjemně hřála.
Nevydržel jsem a zeptal jsem se : "Táto, myslíš že mi Ježíšek přinese ten parní stroj?"
Tatínek se usmál a povídá : "Pojď se mnou". Vešel do pokoje, odemkl dveře skříně a
v jeho rukou se objevila veliká krabice, kterou pootevřel. Ztemnělou místností probleskl zlatý záblesk mosazného kotle parního stroje, potom krabici zavřel a uklidil zpět do
skříně a skříň uzamkl. Jediná jeho slova byla : "Tak už seš celej?" Tenhle slovní výraz
můj otec velice rád používal a znamenal něco jako "tak už jsi spokojený?" A já musím
říci, že jsem tenkrát opravdu "celej" byl. "Ne abys to řekl mámě!" dodal ještě otec. Nic
jsem neřekl, ale maminka stejně něco vytušila a mám dojem, že tatínkovi tenkrát i preventivně vynadala. Dnes je mi jasné, že tatínek se mého vánočního dárku nemohl dočkat stejně tak, jako já. A jestliže jsem se do této doby na vánoce těšil a byl jsem na pochybách, zda dostanu svůj dárek, tak od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že svůj vysněný
dárek dostanu, znamenalo pro mne čekání na Štědrý večer opravdová muka. Čím více
jsem se těšil a nemohl se dočkat vytouženého večera, tím se ubíhající dny, které mě
k němu přibližovaly, stávaly delšími a delšími a čas se nekonečně vlekl. Tatínek mě
vlastně o nic neošidil, protože jsem se na svůj dárek těšil daleko více, než kdybych o
něm nevěděl. Štědrý den byl konečně zde. Den před ním zatopila maminka odpoledne
v pokoji (ložnici), ve kterém se normálně netopilo, pouze se do něj nějakou dobu před
spaním pootevírali kvůli teplu dveře z vyhřáté kuchyně, která sloužila jako obývák a
jídelna. Tatínek přišel z práce, najedl se a začali jsme spolu v pokoji zdobit vánoční
stromeček. Otec si tuhle práci opravdu užíval a vše muselo být podle jeho postupů.
Nejprve se na stromeček blízko ke kmeni, na silnější větve zavěšovaly čokoládové figurky a potom dále od kmene a na konečky větví skleněné ozdoby, to proto aby se větve stromečku moc neohýbaly. Nakonec již přišla na řadu ozdobná špička s hvězdou,
řetězy a osvětlení stromečku, což nebyly žádné elektrické barevné žárovičky, ale barevné voskové svíčičky, připevněné zvláštními držáky na větve stromečku. Při pečlivosti mého otce nebylo divu, že se zdobení stromečku protáhlo až do večera. Když
jsem ten večer uléhal ke spánku, třpytil se před zrcadlem v rohu pokoje ozdobený vá4
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noční stromeček a v rozpálených kamnech kvílela meluzína. Za oknem se sypal sníh a
já usínal s vědomím, že již zítra večer dostanu dárek, na který se tolik těším. A usínalo
se mi tentokrát moc hezky.
Nadešel štědrý den a tatínka a pochopitelně i mne čekala odpoledne s naší Pragovkou cesta do Modřan pro otcovy rodiče, kteří měli u nás v Černolicích strávit vánoční
svátky. Tahle cesta a hlavně uvedení motoru vozidla do chodu nebylo tenkrát vůbec nic
jednoduchého. Nebylo to tak jako dnes, odemknout auto, zasunout klíček do zapalování, pootočit, motor naskočí, zapnuté topení po chvíli rozmrazí okna a již se jede. Teplá
garáž neexistovala, byla-li vůbec nějaká. Naše Pragovka jednoduchou garáž měla, ale
mrzlo v ní jako venku a mrazy byly tehdy docela silné. Elektrické zařízení vozu bylo
šesti voltové a natočení zimou ztuhlého motoru startérem nepřicházelo vůbec v úvahu.
Také nabíječky akumulátoru neexistovaly, tu měly pouze některé autoopravny a byla to
veliká plechová almara s elektronkami, protože polovodiče ještě nebyly známy. Naše
auto nemělo žádné topení a v chladiči nebyla nemrznoucí kapalina a voda se musela
vždy po jízdě z chladiče vypustit. Zasněžené cesty mezi domky nikdo neprohrnoval a
proč také. Auta tehdy skoro žádná nebyla a tak cestou vedla pouze úzká prošlapaná cestička občas posypaná popelem. V zimě otec jezdil s autem jen výjimečně. Tehdy bylo
sněhu jen asi deset centimetrů a tak vyjet s autem bylo možné. Natočení jeho motoru, to
byl ale obřad, na kterém se muselo začít pracovat již ráno tím, že otec dal na kamna
hřát desetilitrový hrnec z vodou. Po obědě pořádně naložil do kamen a když bylo uhlí
nejvíce žhavé, vybral ho do litinového pekáčku, odnesl do garáže a zasunul pod motor
vozu. Potom zašel občas protočit motor klikou. Z motoru vyšrouboval zapalovací svíčky a odnesl je domů a dal je rozpálit na tál kamen, ve kterých již znovu vesele plápolal
oheň. Nastalo veliké finále tohoto obřadu. Tatínek přinesl a připojil autobaterii, která
byla uschována v teple domova. Přelil na kamnech vařící se vodu z hrnce do konve,
rozžhavené zapalovací svíčky nabral z tálu na lopatku na uhlí a vše odnesl do garáže.
Zde svíčky rychle za pomoci hadru a klíče namontoval do motoru. A nyní již nadešla
moje chvíle, protože k jeho natočení byly zapotřebí dvě osoby. Měl jsem postup, který
bylo třeba udělat, dokonale nacvičen. Nejprve jsem otevřel benzinový kohout, potom
na přístrojové desce vytáhl takzvaného "čudla", tak se říkalo táhlu sytiče motoru. Otec
klikou protáčel motor, až v něm začalo zvláštně pomlaskávat. Nakonec nastavil kliku
do polohy, aby s ní mohl pořádně trhnout a řekl mi "zapni klíček". Zastrčil jsem klíček
do skříňky zapalování, na palubní desce se rozsvítily kontrolky. Otec trhl klikou a motor naskočil. Nyní již bylo jenom na mě, abych udržel zastrkováním a povytahováním
"čudla" a pomalým přidáváním plynu motor v chodu. Nemohl jsem si dovolit, aby motor zhasl, protože podruhé se dal natočit již jen velmi obtížně. Když otec slyšel, že motor již běží pravidelně, nalil do chladiče vařící vodu a obřad natočení motoru byl ukončen. Udělal jsem tátovi místo a on po chvíli vyjel s autem z garáže. Naše cesta do Modřan mohla začít. Státní silnice na kterou jsme najeli na Řitce a která ubíhala před námi,
byla bílá a prohrnutá. Připomínala zebru, protože byla napříč posypána pravidelně od
sebe vzdálenými, černými pruhy škváry. Automobilů jsme za tu cestu potkali jen pár.
"Prostě tehdy to ještě bylo svezení". V Modřanech u dědy a babičky jsme chvíli poseděli, vypili čaj, ochutnali vánoční cukroví a naložili do kufru auta jejich věci. Babička
s dědou se usadili na zadním sedadle a vydali jsme se na zpáteční cestu. Blížil se podvečer a rychle se stmívalo. Začalo sněžit. Když jsme vyjeli kopec Cukrák (vysílač zde
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ještě nebyl a dálnice také ne), začalo "boží dopuštění". Proti nám fičel prudký vítr a
sněžení se změnilo ve vánici. Vstříc slabým automobilovým reflektorům, a proti čelnímu sklu se řítily a vlnily bílé spousty hustě padajícího sněhu. Pomalý stěrač předního
skla značky Bosch nestačil tuhle záplavu sněhu odstraňovat a zastavil se. Nezbývalo
nežli zastavit a přední okno očistit od sněhu ručně, to ale nemělo valné ceny, protože
během chvilky bylo okno znovu neprůhledné. A tak otec musel dále v jízdě pokračovat
se staženým bočním okénkem, z něhož vykláněl hlavu, aby viděl na cestu. Občas rukou
setřel sníh z předního okna a pokračoval v jízdě chvilku normálně, aby se trochu ohřál.
Sněhu rychle přibývalo. Projeli jsme Jílovištěm, minuli Klínec a pomalu se blížili
k Řitce. Konečně jsme vjeli do vesnice. Vítr se sněžením trochu povolil. Otec odbočil
z hlavní silnice na řiteckou náves a zastavil, aby znovu vyčistil přední okno. Uprostřed
řitecké návsi za okrouhlým plůtkem stál asi čtyři metry vysoký vánoční stromeček, na
němž zářilo barevné elektrické osvětlení. Barevné světlo žárovek se odráželo od krystalků padajícího sněhu a místy i prosvěcovalo sníh, kterým byl stromeček zasypán.
Mohl jsem na téhle nádheře nechat oči. Domů jsme již dojeli bez problémů, i když sněhu bylo hodně, ale naše Pragovka ho bez potíží zdolala. Dědeček s babičkou vystoupili
z auta, vzali si své věci a šli k nám domů. Otevřel jsem garáž a otec do ní zacouval bravurním, nacvičeným manévrem. Zasunul jsem pod chladič lavor, táta naposledy protůroval motor a zhasl ho, uzavřel přívod benzinu a vystoupil z kabiny. Otevřel kapotu
motoru a vypustil vodu z chladiče. Garáž se naplnila párou z vařící vody. Zamkl jsem
garáž a promrzlí jsme šli domů. Stále hustě sněžilo. Víry sněhových vloček se točily
v silném větru. Světlo na stěně prosvětlovalo velké křišťálové rampouchy visící
z okapu domu, které zářily barvami duhy. Ze střechy se na nás snášel točivým pohybem, větrem uvolněný sníh a na schodišti tvořil závěj . Rychle jsme vklouzli do chodby
a do kuchyně, kde naše chřípí ovanula vůně punče, čaje, vánočního pečiva a po chvíli
jsme si již i my na těchto dobrotách pochutnávali. Potom zavoněla vůně rybí polévky,
bramborového salátu a smaženého kapra a tak všechny vůně štědrovečerního večera
byly pohromadě. Zasedli jsme k večeři, dvě babičky, dva dědečkové, maminka, tatínek
a já. Pod slavnostně prostřeným stolem se večeře zúčastnil ještě náš pes. Dnes mohu
říci, že tohle byl ten nejkrásnější vánoční dárek, protože celá naše rodina se sešla pohromadě a tenhle okamžik se potom již nikdy nezopakoval. Mne to však tenkrát zase
tak moc nezajímalo, nemohl jsem se ani pořádně navečeřet, tak moc jsem se těšil, až se
otevřou dveře pokoje a já poběžím pro svůj dárek. Konečně jsem se dočkal. Otec se šel
podívat, zda již v pokoji byl Ježíšek. Po chvíli vyhlédl ze dveří a povídá : "Pojďte se
podívat, už tady byl". Vběhl jsem do pokoje, na vánočním stromečku plápolaly plaménky svíček a jiskřily prskavky, jejichž jas a jiskry se odrážely a třpytily ve skleněných barevných ozdobách. Hleděl jsem chvilku na tu nádheru, kterou maminka narušila
slovy, "to zase bude koberec propálenej a pokapanej voskem". Tatínek začal rozdělovat
dárky. Ten, na který jsem čekal však stále nebyl k mání. Nezbýval již žádný balíček a
tak jsem začal hledat a nalezl krabici zastrčenou hluboko pod postelí. Vytáhl jsem ji,
rozbalil papír a otevřel víko. Z hloubi krabice zazářila zlatá barva mosazi kotle parního
stroje. Odnesl jsem dárek do kuchyně. Vše jsem vybalil a nemohl se na tu nádheru vynadívat. Kromě parního stroje byly v krabici i malé repliky strojů, které mohl parní
stroj řemenem pohánět, transmise, cirkulárka, buchar, ventilátor. Po štědrovečerní nadílce se všichni kromě mě již zklidnili a o můj dárek se začal zajímat i tatínek. Po vy8
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šroubování píšťaly jsme do kotle
pomocí malého trychtýřku nalili vodu až
po červenou značku na skleněném
vodoznaku na boku kotle a píšťalu
zašroubovali zpátky. Přinesl jsem
z chodby láhev denaturovaného lihu, ten
se tenkrát používal do domácích vařičů.
Nalil jsem líh stejným trychtýřkem do
hořáku parního stroje, otec zapálil dva
knoty a já zasunul hořák pod kotel. Po
nějaké chvíli to začalo v kotli syčet a
bublat. Ze šoupátka a z válce stroje
začala unikat pára a potom se setrvačník
stroje s jasně, červeně nabarvenými
loukotěmi pomalu pohnul a začal se
otáčet. Otáčky nabíraly na rychlosti,
otec pootočil páčkou píšťaly a místností
se ozvalo pronikavé zapískání. Kuchyně
změnila svou vánoční vůni. Byl zde cítit
oheň hořáku, vypalovaná barva a olej, to
vše promícháno s parou. Cítil jsem tuhle
vůni poprvé a byla to tenkrát pro mne ta
nejkrásnější vůně vánoc. Líh v hořáku
dohořel, voda v kotli ubyla. "Dnes již
toho necháme a budeme si zase hrát zítra", řekl tatínek. Souhlasil jsem, vždyť můj vytoužený dárek se leskl v mém náručí. Ležím ve své posteli a nemohu usnout, přemýšlím
jak si budu zítra s tatínkem hrát. V rohu pokoje se třpytí ozdoby na vánočním stromečku, některé z nich jsou zevnitř nabarvené zvláštní svítící barvou a jejich zelenavé světlo, se ještě dlouho po zhasnutí světla v místnosti odráží v zrcadle za stromečkem.
V kamnech znovu kvílí meluzína. Na záclonu na okně, promítá světlo jediné žárovky
svítící v ulici před domem veliké stíny hustě padajících sněhových vloček. Usínám.
S tím krásným dárkem, parním strojem, jsem si potom ještě hodně hrál, se svým tatínkem, sám, se svými kamarády a potom až za dlouhou, dlouhou, dobu i se svým synem. Ten dárek mi zůstal až do dnešní doby. Jeho mosazný kotel již dávno nezáří zlatým leskem a jeho jasné barvy již dávno smyl čas. Když však vezmu dnes tuhle hračku
do rukou, vrátím se ve své mysli o těch 53 let zpátky do toho kouzelného a krásného
Štědrého večera, kdy byla celá naše rodina pohromadě a já dostal tenhle nádherný dárek.
Dvořák Ant.

Silvestrovské toulání.
Mám jeden, dá se říci letitý zvyk, jít se před večerní oslavou Silvestra projít na vyhlídku "Hvíždinec", mým věrným průvodcem při téhle procházce je pes. Mohu říci, že
na Hvíždinec již rok co rok chodím nějakých třicet let. To, kolikrát jsem procházku vy9
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nechal, bych lehce spočítal na prstech jedné ruky a ještě by ani nemusela mít všechny
prsty. Za tu dobu jsem zažil na brdském hřebeni i několik příhod, o které se chci s vámi
milí čtenáři, v právě nadcházející předsilvestrovské době podělit. Na procházku vycházím z domova, když se již začíná pomalu stmívat a tak když vejdu po Řevnické cestě
do lesa, bývá již většinou tma.

Záchranář.
Výhled na údolí Berounky a na Řevnice byl tento rok nádherný, bylo vidět i Beroun.
Šlapu od Hvíždince a Červeného kříže se svatým obrázkem, kde jsem zapálil svíčku a
chvíli postál, po hřebenové cestě k Černolicům. Je mráz a jemně chumelí. Jsem sám,
stále bez pejska. Ve tmě mezi stromy probleskují a tančí světýlka. Při troše fantazie
jsou to bludičky, které mne, osamoceného poutníka lákají do tenat čarodějného, temného lesa. Ve skutečnosti se blížím k jeho okraji a domnělé bludičky jsou pouličním
osvětlením obce Černolice, které podle toho, jak se pohybuji probleskuje mezi kmeny
temného lesa. Jsem na okraji vsi. Otevírám s hlasitým a strašidelným zavrzáním branku
hřbitova. Jsem zde sám, jen plápolající plaménky svíček na hrobech prozrazují, kolik
lidí si tenhle památný večer konce a začátku starého a nového roku vzpomnělo na své
nejdražší. I já zapaluji svíčku na našem hrobě. Chviličku postojím a znovu zavírám vrzající branku hřbitova a odcházím. Vločky padajícího sněhu se vlní větrem ve světlech
pouličního osvětlení. Rozsvícená okna domků září do ulice. Míjím zdejší hospůdku a
její ozářená okna. Nebyl jsem v ní již spoustu let. Do mé mysli se pozvolna vkrádá pokušení a našeptává mi. "Zajdi dovnitř, dáš si grog a možná i uvidíš po letech nějaké své
kamarády, neváhej". Má lepší stránka mi ale napovídá. "Ne, nejdříve zajdi k mamince,
chvíli si sedni, sněz pár chlebíčků, vypij oblíbený punč a popřej ji k Novému roku.
Když budeš chtít, zajdeš do hospůdky až potom". A tak se také stalo. Pomalu a
s jakousi trémou vystupuji po čtyřech schůdcích ke dveřím hospody. Svírám v ruce kliku dveří. Chvíli váhám, slyším hlasy uvnitř, mám vstoupit? Tisknu kliku a otevírám
dveře. Hlasy utichají, přede mnou ještě visí látkový závěs. Rozhrnuji ho, a připadám si
jako herec vstupující na scénu. Ometám ze sebe sníh, je ticho a všichni na mne koukají.
Mezi obličeji nerozeznávám žádné známé. Až po chvilce se od jednoho stolu ozve :
"Kde se tu bereš ? To je dobře, že si se zastavil, pojď si sednout". Rozkoukávám se a
poznávám své dva kamarády z mládí a usedám k nim ke stolu. "Šéfíku hoď nám sem tři
malý slivovice, "ale tu dobrou", volá jeden z mých přátel na hostinského. Povídáme,
vzpomínáme na staré časy, popíjíme grog a slivovici, které byly tři rundy. Čas letí, měl
bych zaplatit a odejít. Nechtějí mě pustit a tak si dávám před cestou ještě pivo a platím.
Bylo to těžké loučení, vždyť to byly kamarádi a hospůdka mého mládí. Dnes jsem rád,
že jsem tam tenkrát zašel. Hospůdku totiž po dvou letech zavřeli a přestavěli na byty a
tak se do ní již nikdy nepodívám. Šlapu zostra po silnici k Řitce. Tenká vrstva prašanu
se po došlapech mých bot rozlétává do stran. U řitecké sokolovny zahýbám na hráz
rybníka. Moje stopy ve sněhu křižují stopy, které vedou k řiteckému zámku. Ještě chvíli
a jsem doma. Vstupuji do jídelny a manželka láteří. "Prosím tě, kde jsi, jindy býváš
dávno doma. Měli jsme s klukem strach, zda se ti po cestě něco nestalo. Před chvílí tě
odešel hledat". Zůstal jsem jako zasažený bleskem. Měl jsem ale štěstí, protože zasáhl,
10
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tehdy mnou neuznávaný vynález druhého tisíciletí, který syn vlastnil. A byla to právě
tahle malá krabička zvaná "mobil", jež zapříčinila, že se asi za dvacet minut ze záchranné výpravy vrátil. Oslavy nástupu třetího tisíciletí mohly začít. Jenom nevím co
bylo v batohu, který měl tenkrát syn na zádech, když se vrátil ze záchranné akce. Možná nějaké dobré pití. Nevím, dodnes jsem nenašel odvahu se ho na to zeptat.

Milenci.
Je podvečer posledního dne roku 2008. Stojím na skále zvané Hvíždinec a hledím na
městečko Řevnice, svítící v údolí pode mnou. Je vidět i temné odlesky hladiny řeky
Berounky. Co chvíli se nad městečko pomalu a do malé výšky vyhoupne a zazáří barevné světlo rachejtle a po chvíli se k mým uším donese místo výbuchu jen jakési
pšouknutí. Pohled z téhle výšky na dění v údolí vypadá jako zpomalený film a vyvolává ve mě pocit odtržení od civilizace a malosti a zbytečnosti dění v lidském mraveništi
hluboko pode mnou. Přesunuji svůj zrak na brdský hřeben. Je beze sněhu. Nad pokroucenými borovicemi se vznáší jemný, mlhavý závoj, zahalující i oblohu. Pouze úzký srpek měsíce a hvězda podvečera Venuše, září i za tímto bílým závojem. Mrzne a jehličí
borovic oblékl mráz do vysoké, bíle se třpytící jinovatky. Srpek měsíce zářící nízko na
obloze, jakoby se houpal v korunách borovic. Jeho svit v nich vykouzlil z jinovatky
zářící a třpytící se bílý, zvlněný baldachýn, pokrývající celý brdský hřeben. Naproti
srpku měsíce svítí jedna jediná hvězda na noční obloze. Háv mlhy ji oblékl do bílého
zářivého šatu, který se v malém kruhu rozprostírá okolo ní. Jsou sami dva, hvězda a
měsíc . "Milenci noční oblohy". Nemohu se vynadívat na tenhle zázrak. Ovšem zázrakům téhle noci ještě nemá býti konec. Náhle se nad bíle svítícími korunami stromů pomalu vyhoupne z údolí velký, černý stín. Pomalu nabírá výšku a zakrouží nad skálou,
na které stojím. Nocí nade mnou tiše zašumí křídla. Stín se propadá pomalu tiše do
údolí, aby se po chvíli znovu vynořil a své zakroužení nad skálou opakoval. Jsem
okouzlen a sleduji majestátný let nočního ptáka. Asi po čtyřech obletech znovu zmizí
v údolí, aby se již nevrátil. Byl to zřejmě výr. Stále stojím na skále a nechce se mi odejít, až rýpnutí psího čumáku pod koleno mě k tomu přinutí. Když opouštím skálu, ještě
jednou naposledy se ohlédnu, nemohu se od té nádhery jenom tak, z ničeho nic odtrhnout. Milenci noční oblohy posledního dne roku 2008, hvězda a měsíc jsou stále na
svém místě.
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V lednu 2010 oslaví významné životní jubileum

paní Jiřina Srpová
JUDr. Bedřich Klimeš
Oběma jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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Milí rodiče, ahoj kamarádi :-)))
Dovolím si vám napsat pár informaci k průběhu cvičení
pro děti a akcí s tím spojené:
Vánoční pochod 20.12.– neděle ve 14:00 sraz u Sokolovny, návrat kolem 17:00.
"Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka"
Prosím rodiče o pomoc s přípravou. Nakrájená jablíčka, mrkev a jiné dobroty zavěsíme
na šňůru (jako řetěz na stromeček) nebo volně - mlsání pro zvířátka!
Poslední cvičení 17.12.2009
První cvičení v roce 2010 bude opět ve čtvrtek 14.1.2010 předškolní děti 16:00 -17:00
školáci: 1. – 9. třída od 17:30 – 18:30
Připravované akce:

Leden - společenské hry
Únor - karneval
Březen - pochod za zajíčkem
Duben - Medvědí stezka
Florbal - Řitka-Hostivice,………..

Klidné vánoční svátky a krásný rok 2010
Info: Dáša "Kvaky" - tel.:774833188
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