Zpravodaj obce Řitka - č.9/2009

Motto:
Žít je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.
O. Wilde

Informace z OÚ


Sběr nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, elektroodpad, léky)
proběhne v obci Řitka v sobotu 10. října 2009 od 10.30 do 11.00 hodin. Tento odpad
bude shromaţďován na obvyklém místě u kontejnerů u řitecké samoobsluhy.
S tímto sběrem proběhne současně i sběr velkoobjemového odpadu (koberce, matrace, linoleum, části nábytku, atd.). Kontejner na tento odpad bude přistaven v sobotu
ráno 10. října 2009 rovněţ u řitecké samoobsluhy. Vzhledem k chování některých
občanů, jsem nucen zde znovu připomenout, ţe při sběru velkoobjemového odpadu
se rozhodně nejedná o moţnost vyklizení stavby, nebo vyklizení celého zařízení
domu a jeho odvoz a zlikvidování za obecní peníze, jak si to stále někteří občané
vysvětlují. Rovněţ nebezpečný a velkoobjemový odpad vyprodukovaný firmou, je
tato firma povinna zlikvidovat sama a na své náklady. Děkuji za pochopení.
Dvořák Ant. - místostarosta

II. Řitecké stmelení
Dobrý pokus
Na den 12. září připravilo pár ochotných lidí kulturní odpoledne pro řitecké občany.
Setkání občanů pod názvem "Řitecké stmelení" přivedlo jiţ ve svém prvním ročníku na
podium řitecké umělce, kteří tak měli jedinečnou moţnost představit své umění spoluobčanům.
O obsahovou uměleckou stránku letošní akce se starali Mojmír Kačírek st. a Václav
Mašek. Sám jsem se několika jednání zúčastnil, a tak vím, jak je sloţité dostat lidi na
podium, před publikum. Přesto se podařilo zajistit velmi kvalitní vystoupení.
Samotnou akci bylo nutno zajišťovat s předstihem, a koordinovat časově sled představení. Stavbu podia a stanu opět obstarali někteří členové zastupitelstva. Ţe to však
není to pravé (stavba podia členy zastupitelstva) "ořechové", je víc neţ jasné. Doba
dobrovolných brigád v éře socialismu je jiţ pryč, a tak i na zajištění takovýchto akcí, by
asi měla obec najmout placené pracovníky. Sehnat "dobrovolné brigádníky" na rozebrání podia se dodnes (19. 9. 2009) nepodařilo. Nezbude neţ ponechat jeviště na svém
místě aţ do Vánoc, kdy zase stejní "dobrovolníci" budou připravovat vánoční básničky
pro děti.
Ale zpět k obsahu setkání. Po patnácté hodině odpoledne začala vystoupení kapela
Balzám, a se svými písničkami ve stylu country, přilákala váhající občany, a jiţ přítomné, naladila na spokojenou vlnu.
1

Zpravodaj obce Řitka - č.9/2009

Po jejím padesátiminutovém vystoupení přišly učitelky z mateřské školky a se ţáky
představily krátké pásmo písniček. Naše milé paní učitelky se ještě po celou odpolední
dobu staraly o nejmenší ve vedlejším stanu.
Kdo má trochu přehled o místním kulturním dění ví, co je Divadelní společnost Křoví. Její muzikantská část byla právě dalším bodem programu.
Po kramářských písních DS Křoví nastoupila jiţ trochu moderna v podání seskupení
s názvem Pepa a Lenka, kteří svými rokenroly a swingy roztančili přihlíţející diváky.
Taneční vystoupení skupiny WAIT (sourozenci Kačírkovi a další.) obsáhlo zase hiphopovou scénu.
Na závěr programu naplánovali organizátoři klasické dílo - Čtvero ročních období houslový koncert Antonia Vivaldiho v podání rodiny Kačírkovy a Sedlákovy.
Společné vystoupení celý program ukončilo téměř v 19. hodin.
Jiţ minulý rok byla součástí akce malá výstavka historické techniky. Ta letošní ji
předčila v počtu vystavených exponátů, a poděkování patří panu Antonínu Dvořákovi,
který vše zajišťoval.
Poděkování patří i Martinu Klikorkovi z restaurace Panský Dvůr, za starost o hladové a ţíznivé návštěvníky. Občerstvení doplnila i Pizzerie Beruška.
Večerní diskotéku v "Panském Dvoře" oţivila ještě svým zdařilým vystoupením
slečna Adéla Mašková.
Závěrem mohu říci, ţe II. Řitecké stmelení se včetně počasí velmi podařilo a já doufám, aţ se bude připravovat třetí ročník, ţe se najde více těch dobrovolných pořadatelů.
V. Vondrák

Z historie obce Řitka a jejího okolí
(Volné pokračování článku z předcházejícího čísla.)
Kromě turistů zde byli ale ještě i jiní poutníci, kteří se bezstarostně rozbíhali do širých brdských lesů, s "hotelem" na vlastních zádech. Středoškolský profesor A. B.
Svojsík poznal o prázdninách roku 1911 v Anglii skauting a jiţ na podzim jej začal u
nás horlivě propagovat. V únoru 1912 vydal broţuru "Český skaut" a o příštích prázdninách se konal první skautský tábor. Myšlenka skautingu se u nás rychle ujala, i kdyţ
bylo mnoho diskusí a sporů o tom, jakou ideu má český skauting dostat. Praţské skautské oddíly objevily krásy brdského lesa a táborové ohně, mezi podkovami stanů se rozhořely na Babce, u Halounského jezírka a v opuštěných lomech na Hřebenech. Hnutí
brzy zakotvilo i na venkově. Na Podbrdsku to byla průmyslová města Příbram a Beroun. V obou těchto městech vzniklo skautské hnutí. Koncem roku 1915 se berounští
skauti rozhodli sloučit se s příbramskými a pojmenovali nově vzniklou skupinu "Psohlavci". Sdruţení skautů Psohlavců se v příštích letech značně rozrostlo, hlavně na
Podbrdsku, Plzeňsku a v Praze. Odznakem organizace byla psí hlava, která byla později
spojena s lilií, odznakem světového skautského hnutí. Tento odznak přijaly všechny
další skupiny českých skautů. Skautské skupiny psohlavců propagovaly zálesáckou
ideu skautingu. První skauti, organizovaní v Psohlavcích byli proletářskou mládeţí, byly to děti březohorských havířů, královodvorských a komárovských ţelezářů. Z jejich
kronik se dozvídáme, jak těţce sháněli peníze na své putování a tábory, jak se jim ni2
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kdy nepodařilo, aby si všichni pořídili skautský kroj. Ale Brdský les od Třemšína aţ po
Mníšek byl jejich.
S vitalitou mládeţe, která vyrostla v tvrdých existenčních podmínkách, uměli proniknout všude s minimálními prostředky. Ze všech lidí, kteří byli členy brdského skautingu, vyrostli čestní lidé a mnoho z nich jako protifašističtí bojovníci nepřeţili druhou
světovou válku. Skauting byl velmi zdravou organizací mládeţe, ale neměl program
pro mládeţ, která překročila osmnáctý rok svého ţití. To způsobilo, ţe nedlouho po zaloţení skautingu se zrodil tramping.

Prvními trampy byli většinou odrostlí skauti. Neţli se ujal název tramp (kolem roku
1925) říkalo se jim "divocí skauti". Nejstarší známá, trampská tábořiště byla v údolí
dobřichovických a řevnických lesů a některá leţela i vysoko na hřebenech Brd,
v hlubokých lesích mníšeckých a dobříšských. V trampských kronikách čteme jejich
jména Eldorád camp, Bílé skály, Údolí hadrů (vznik tohoto jména inspirovalo opuštěné
cikánské tábořiště), Starý lágr, Zlaté dno (vznik kolem roku 1920 v lesích u Voznice),
Havírna, Fox Hall.
První brdskou trampskou osadou, je podle Boba Hurikána - Westend. Tak byl nazván opuštěný dřevěný domek nad Řevnicemi, který v roce 1921 propůjčila lesní správa skupině trampů. Kdyţ přišla do lesů mnišková (kůrovcová) kalamita, ubytovala lesní
správa v chatě lesní dělníky a osada se rozpadla. Později se někteří její příslušníci do
Brd vrátili a získali povolení ke stavbě srubů u Halounského jezírka na Bílé skále. Tak
vznikla osada El Paso. Jiní příslušníci starého Westendu se usadili v roce 1926 nad
Dobřichovicemi a to byl počátek "Spojených osad Králičího údolí".
Pro nejlepší brdské trampy nebyla chata typická. Taková byla osada Hobart Camp,
kde chlapci po celý rok zaţehávali sobotní ohně při dodrţování zásady, ţe na jednom
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místě se nesmí tábořit více neţ třikrát. Tato osada zorganizovala také podnik, na který
trampové ještě dnes s obdivem vzpomínají. Byla to "Brdská zimní armáda".
Zima mezi rokem 1928-1929 patřila k mimořádně krutým. Po řadu týdnů klesala teplota pod -30 stupňů a později přišel sníh s několikametrovými závějemi. V Hobart
Campu si usmyslili, ţe tuto zimu proţijí na Brdech a pro tuto myšlenku začali "verbovat" i v jiných osadách. Iniciátor a velitel celé akce "generál Jerry Packard", občansky
se jmenoval Krska, byl dříve skautem a Brdy znal dokonale. Program "Brdské zimní
armády" byl takový, ţe sobotní podvečer (tehdy byla sobota ještě dnem pracovním)
trávili chlapci v druţné náladě v hospůdkách v Halounech, později i ve Stříbrné Lhotě.
Tím si vyslouţili také druhé pojmenování akce "Brdská pivní armáda". Po skončení
"besedy" v šenku šli spát do promrzlého sálu hostince. Packard a uţší skupina muţů,
která si říkala "Brdští supové", nocovala venku na sněhu. Ráno se táhlo na lyţích, i bez
nich, vzhůru na Hřebeny. Putovalo se a tábořilo aţ do odpoledne, potom byl znovu sraz
v hostinci a nočním vlakem se jelo domů. Krutá zima nikoho neodradila, naopak se počet členů armády zvyšoval. V únoru 1929 měla 157 muţů. Brdská zimní armáda nosila
vlastní stejnokroj. Široký klobouk s ohrnutou střechou podle vzoru kanadské jízdní policie, manšestrové kalhoty, "Milton svetry" a kabáty "policajty"(černý široký kabát,
dlouhý aţ na paty). Lidé je rádi přijímali a u místních obyvatel byli oblíbeni pro svou
prostotu, veselost a ukázněnost. Mezi brdskými trampy vyrostla řada později významných lidí. Tramp Číňan, známý z Brdské zimní armády, to byl malíř Otakar Mrkvička,
tramp Géza spisovatel Géza Včelička. Chlapec, který byl duší veselých táboráků na
Hřebenech, to byl komik Jaroslav Štercl.
Po třicátých létech nastal úpadek trampingu. Trampů rázu "Brdských supů" ubývalo
a trampové se usazovali. První chaty, stavěné jako primitivní zálesácké sruby, ještě měly svou poezii. Brzy ale mezi ně pronikly jiné vlivy a ţivelný růst nadměrného mnoţství chat většinou tuto poezii, ale i okolní krajinu znehodnotil. V nitru lesních celků nebylo dovoleno chaty stavět a brdský les tak zůstal uchráněn. Brdy jsou dnes opět rájem
trampingu a znovu vzkříšeného skautingu, turistů, ale i nově vzniklé záliby cykloturistiky a tak nezbývá neţli těmto lidem popřát notnou dávku krásných romantických záţitků proţitých v "našich" milovaných a stále krásných Brdech.
V minulých letech bylo zvykem, ţe se vţdy na podzim pořádal slavnostní brdský pochod a setkání trampů v dnes jiţ opuštěném, ale trampy stále jako památné místo uctívaném campu "Zlaté dno" u obce Voznice. I já jsem měl to štěstí a byl jsem jeden rok
na tento sraz trampů pozván a velice rád jsem se ho zúčastnil. Obdivoval jsem a bylo
pro mne udivující, ţe vedoucí pochodu dokázali toto místo v hlubokém brdském lese
vůbec najít. Se zájmem jsem poslouchal slova pamětníků u hořícího táboráku. "Dnes
hluboký smrkový les téměř nepropouštějící sluneční paprsky s protékajícím potůčkem.
Dříve lesní louka zalitá sluncem s potokem plným křišťálově čisté vody, to vše obklopené lesem." Byla zde uctěna i památka kamarádů a členů tohoto nejstaršího campu,
kteří poloţili své ţivoty v protifašistickém odboji za druhé světové války. Mezi zúčastněnými se jiţ na dálku vyjímal muţ v širokém tmavém klobouku, oblečený do širokého
černého, dlouhého, aţ na jeho paty sahajícího kabátu na první pohled člen "Brdské
zimní armády". Při rozhovoru s ním mi tuhle moji myšlenku potvrdil. "Brdská zimní
armáda", stále ţije. Podle jeho hovoru jsem pochopil, ţe se velice dobře vyzná ve vojenském prostoru "Brdy" a později jsem byl pozván na potulku a přenocování v něm.
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Tento výlet se měl bohuţel uskutečnit v zimě a můj nový přítel trval na přenocování
v prostoru. A tak, ač velice nerad jsem pozvání odmítl. "Je totiţ velký rozdíl, spát někde v lese při dvacetistupňovém mrazu, pod duchnou ze sněhu, nebo ve vyhřátém pokoji pod duchnou z husího peří, a já mám teplo rád. Přespávání v brdském lese, v těch
nejkrutějších mrazech se stalo znovu módou. Předloni vpodvečer na Silvestra jsem na
vyhlídce "Hvíţdinec" potkal mladého muţe, který se zde chystal přenocovat. Nebyl
nijak zvlášť vybaven, ale byl velice spokojen s tím,"ţe je docela pěkný mráz". Hovořili
jsme spolu poměrně dlouho a já jsem mu tuhle noc rozhodně nezáviděl. I můj dobrý
přítel, známý "veteránista" ze Řevnic, kterému jiţ je dávno přes šedesát let, se mi nedávno pochlubil. "Kdyţ je v zimě pořádný mráz, beru svoje super zimní vybavení, do
kterého samozřejmě patří i digitální teploměr s pamětí nejvyšší a nejniţší teploty a za
večera šplhám na brdský hřeben. Je to nádherné přenocování, rekord mám -19,5 stupně". Co k tomu dodat? "Kaţdý svého osudu a zdraví strůjcem! Nebo proti gustu ţádný
dišputát?" Je nyní jenom na Vás, kde se rozhodnete za nejmrazivější zimní noci přenocovat.
Z knihy "Po Brdech se chodí pěšky" vybral a upravil a ještě něco dopsal Dvořák Ant.

16. září - Sv. Ludmila
Původem z kmene Pšovanů, manţelka prvého českého historicky doloţeného kníţete
Bořivoje I. s ním roku 874 přijala na Velké Moravě z rukou sv. Metoděje křest. Po Bořivojově smrti byli kníţaty její synové, nejprve starší Spytihněv I., a pak Vratislav I.,
jehoţ ţenou byla Drahomíra. Nástupcem Vratislava I. byl od roku 921 jeho nejstarší
syn Václav I., jemuţ sv. Ludmila věnovala podle legend zvláštní péči, vychovala ho
v křesťanské víře. V době panování nezletilého Václava došlo k vnitřním bojům, které
líčí pozdější legendy jako zápas mezi křesťanstvím, hájeným sv. Ludmilou, a pohanstvím reprezentovaným Drahomírou, i kdyţ zřejmě nesprávně, protoţe i Drahomíra byla nejspíše křesťanka. Podstatou zápasu byl spíše střet o moc. I kdyţ se po určité době
odebrala sv. Ludmila do ústraní na svůj hrad Tetín, určité napětí zůstávalo. Nejspíše
z popudu kněţny Drahomíry byla sv. Ludmila 15. září 921 zavraţděna, podle legend
zardoušena vlastním závojem. Záhy po smrti začali lidé sv. Ludmilu uctívat jako mučednici. Jiţ její vnuk sv. Václav nechal záhy (snad na podzim roku 925) převézt její
ostatky slavnostně do Prahy a pochovat v chrámu sv. Jiří, který se stal prvým střediskem jejího kultu.
Při otevření tomby s pozůstatky sv. Ludmily v roce 1981 byly nalezeny zbytky několika textilií. Jedna z nich je zřejmě součástí oděvu sv. Ludmily, snad pokrývkou hlavy,
nebo závojem. Jiţ Kosmova kronika se zmiňuje, ţe závoj byl spolu s ostatky sv. Ludmily uloţen při jejím přenesení do Prahy. Později byla Ludmilina tomba dvakrát otevřena, ve čtrnáctém století za účasti praţského arcibiskupa a opětovně zapečetěna. Textilie, povaţované za relikvie, byly zřejmě v tombě ponechány. Zhotovením, technikou a
dalšími znaky lze nejstarší textilie zařadit do desátého století.
Dvořák Ant.
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Koupání "jak má být".
(Dokončení z minulého čísla "Řiteckého zpravodaje".)
Nergl.
Kdyţ jsme se jiţ nabaţili všeho toho koupání, cachtání a brodění v bahně rybníků,
byla zde ještě jedna voda, tentokrát tekoucí. Byl to Všenorský potok, ke kterému jsme
se vţdy během prázdnin velice rádi několikrát vypravili, abychom chytali ryby. Pochopitelně jsme k tomu měli souhlas rodičů, protoţe to byla výprava většinou na celý den.
Jiţ jenom cesta k potoku byla nádherná, šli jsme polní cestou a potom pěšinami
v lukách a všude kolem vonělo sušící se seno. Sluneční paprsky aţ nepříjemně pálily a
my se těšili, jak se konečně naše těla zchladí ve stínu vysokých olší a křovisek, která ve
svém stínu skrývala i křišťálovou zurčící vodu potůčku, která se tehdy dala i pít. Tady
bylo příjemně. Vzduch byl prosycen vlhkostí a provoněn vůní bylin, kterými jsme se
kolem potůčku prodírali, a v této vůni převládala hlavně vůně máty. Nad vodou poletovali krásně zbarvení motýli "perleťovci" a co chvíli usedali na některou rostlinu, aby se
z jejího květu napili sladkého, opojného a posilujícího nektaru. Nízko nad hladinou malých tůní a nad peřejemi, kterými do tůní zurčela křišťálově čistá voda, předváděly svůj
dovádivý let kovově modře a zeleně zbarvené váţky. Potůček byl tenkrát ještě plný ryb
a raků. Názvy všech těch rybiček si dnes jiţ ani nepamatuji a oni se patrně ve volné přírodě jiţ ani nevyskytují. Pamatuji se na
střevle, coţ byla malá hejnová rybka.
Hejno čítalo několik desítek, někdy i
stovek rybek. V malé potoční tůni pluly
vţdy všechny rybky v hejnu jedním
směrem a při rychlém společném obratu
vyšlehl z tůně modrý záblesk jejich těl.
Od pamětníků vím, ţe těchto rybiček
bylo v potoce tolik, ţe stačilo vzít větší
proutěný koš, potopit ho do tůně a protáhnout vodou a bylo o večeři postaráno. Rybičky se nasypaly na pánev a na
omastku se posolené a okmínované
upraţily, byly prý velice dobré. Naposled jsem měl moţnost pozorovat tyhle
rybičky asi před deseti lety v malém
potůčku v hlubokých lesích za "Slapskou přehradou". Všiml jsem si modrého záblesku v malé tůňce potůčku, opatrně a tiše jsem sestoupil k vodě a usedl
na kámen. Po chvíli čekání se zpod kamenů vynořily rybičky a hejno bylo
pohromadě. V němém úţasu jsem zíral
na tu nádheru a vůbec se mě tenkrát
nechtělo jít domů.
7
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Vraťme se ale k Všenorskému potoku. Jednou nás pan Stivín pustil rybařit do zdejší
botanické zahrady. Na potoce zde byl rybníček a vyprávělo se, ţe jsou v něm pstruzi
jako polena, krom toho zde byla zkušebně vysazena i zvláštní ryba "koljuška", která si
staví podvodní hnízdo a byla sem tehdy dovezena ze Sovětského Svazu. Pruty jsme měli lískové a na jejich špičce uvázaný asi dvoumetrový vlasec se splávkem vyrobeným
z husího brku a háčkem, byla to veliká vzácnost, protoţe vlasec a háčky se nechaly zakoupit pouze u pana materialisty Havlíka v Dobřichovicích, coţ byl tehdy kus cesty
pěšky lesem. Chytali jsme tenkrát asi půl dne, a nechytili ani "čudlu". Posezení u rybníčku bylo ale krásné, zahrada byla tenkrát v perfektním stavu, kam pohled padl, všude
něco kvetlo, ať jiţ různé keře, nebo alpinky. Níţe na potoce pravidelně poblafával stabilní motor a čerpal vodu, která zalévala celou zahradu. Všude okolo pilně pracovali
zaměstnanci zahrady a já byl jiţ tenkrát tou nádherou unešen a vše vnímal jako nádhernou idylu, dnes vím, ţe to opravdu idyla byla. Myslím, ţe jsme tam tenkrát panu Stivínovi vypili společně tajně i jedno pivo, kterého se v potoce chladilo několik bas, "to
jako odměnu za ochotu, ţe byl tak hodný a pustil nás do zahrady". Stejně jsme ale nejraději chytali ryby na volném potoce. To, co jsme chytili, jsme většinou zase pustili,
protoţe rybičky byly malé. Naše boty "kecky" byly stále plné vody. Šli jsme po proudu
potoka směrem ke Všenorům a cestu jsme většinou končili u osady "Durango", zde nás
totiţ vţdy neradi viděli, protoţe jsme se jim pletli do pytláckého řemesla. Měli jsme
zde ale ještě jednoho úhlavního nepřítele, kterého jsme se opravdu moc báli a s kterým
jsme se občas potkávali. Dal by se přirovnat k panu Fajstovi z knihy "Bylo nás pět", ale
čistotu svých uší, jako malý Petr Bajsa, bych si od něho tenkrát určitě zkontrolovat nenechal. Bydlel v "Potocích" u pana Draţana a jmenoval se Nergl.
Byl to tehdy asi padesátipětiletý muţ a pracoval údajně v Praze na okresním úřadě a
údolím potoka se vracel odpoledne domů od vlaku ze Všenor. Měl to nadání zjevit se
náhle v zeleni před námi, naštěstí vţdy za potokem. Byl pokaţdé stejně oblečen. Měl
černý oblýskaný oblek s polorozepnutým sakem, pod nímţ měl bílou košili, rozepnutou
u krku, bez kravaty, na nohou černé vyleštěné boty a na hlavě černý klobouk s černou
lesklou stuhou. Jeho jedna ruka vţdy třímala malou tmavou koţenou aktovku a jeho
druhá ruka drţela silný klacek, kterým na nás hrozivě mával. Bylo to zjevení zvláštní,
v přítmí lesa aţ strašidelné a zajímavé tím, ţe na tahle místa v takovém oblečení vůbec
nepatřilo. V porovnání asi tak, jakoby do praţského "Obecního domu" vešel na koncert
muţ v promaštěných a roztrhaných montérkách. Také jeho slovník, který pouţíval, rozhodně neodpovídal jeho oblečení a nejslušnější slova byla: "Vy pacholci, já vám dám
ryby na prdel"! Dokázal se tak rozčílit, ţe za námi ve svém obleku přes překáţky i vyběhl. Pochopitelně jsme na nic nečekali, popadli své pruty a utíkali, aţ za námi stříkala
voda. Často jsme se sešli aţ v naší milované vesničce Černolice. Jednou jsme odpoledne chytali v potoce ryby, kdyţ se před námi v zeleni křoví znovu zjevila černě oděná
postava pana Nergla a začala ze svých úst chrlit nadávky. Popadli jsme pruty a chtěli se
dát na útěk, kdyţ se z jeho úst náhle ozvalo " Bóro počkej, pojď sem, neutíkej" a jeho
pohled přitom směřoval na našeho kamaráda Pepíka. Bylo podivující, ţe tenhle chlapec
ihned pochopil, o co se jedná. Přelezl potok a pomalu šel k panu Nerglovi, ten si ho
totiţ spletl se synem černolické hostinské Borkem, který byl o pár roků starší neţli Pepík, ale jistá podoba zde byla. Nějakou chvíli spolu rozmlouvali a potom se náš kamarád vrátil a pan Nergl odešel. Hořeli jsme zvědavostí, co se Pepík od pana Nergla do9
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zvěděl a ten se také ihned rozpovídal. Řekl mu, "Bóro pošli ty parchanty domů a sám
jdi na ten nový kamenný splav a spusť z něho po proudu splávek s háčkem se ţíţalou
do tůně pod splavem. Jiţ z dálky jdi tiše a opatrně, jsou tam pstruzi jako noha a pozdravuj ode mne maminku". Samozřejmě, ţe jsme šli okamţitě k onomu splavu a dodrţeli
všechny instrukce pana Nergla. Štěstí tomu patrně chtělo, ţe jsem byl první, kdo nahodil splávek do proudu nad splavem. Ten zmizel asi v metr a půl vysokém vodopádu a
ve vývařišti pod ním leţící tůně. Škubající a chvějící se splávek jsem zahlédl aţ pod
hladinou, zasekl jsem, prut se ohnul a já začal bojovat s rybou, které se z vody vůbec,
ale vůbec nechtělo. Konečně jsem rybu doslova vyrval z vody. Byl to krásně vybarvený
potoční pstruh a červené tečky na jeho těle v zapadajícím slunci doslova zářily. Ryba
měřila asi 30 cm, neušetřil jsem ji a večer si na ní doma pochutnal. Připravila mně ji
babička, která jak vţdy říkala, slouţila zamlada v Praze u "velkých pánů" a naučila se
zde vařit různé delikatesy a speciality a ten pstruh se jí tenkrát opravdu povedl. Další
rybu ten den jiţ nikdo z nás nechytil. Od té doby, kdyţ byl s námi náš kamarád Pepík,
nám jiţ pan Nergl nenadával, naopak vţdy pohovořil s domnělým "Bórou" o rybách a
od těch dob jsme občas přinesli domů i pstruhy.
Přeběhlo mnoho let a já se jiţ jako dospělý setkal znovu s panem Nerglem, bylo to
v domově důchodců v Dobřichovicích, kde pracovala moje maminka jako zdravotní
sestra. I já jsem měl tedy nakonec moţnost si s ním popovídat. Stále nosil svůj černý
oblek a naše nepřátelství z mládí bylo po pár slovech velice rychle smazáno. Nádherně
vyprávěl o starých časech a o našem kraji. O rybách mě však jiţ neřekl nic, za těch pár
let co jiţ nebydlel v Potocích, o nich ztratil přehled. Pověděl mi o svých "placech", kde
všude v "Potocích" rostly hříbky, protoţe sbírání hub byla jeho druhá veliká záliba a já
houby na těch místech sbírám dodnes. Přidal mi k tomu jednu příhodu "Houbařskou".
Stala se jiţ před mnoha léty, v čase předvánočním v hospůdce na Varadově. Tahle
hospůdka byla dříve velice oblíbená. Přímo proti jejímu vchodu byla i stanice autobusů
ČSAD Praha - Dobříš, tehdy se jezdilo ještě po staré praţské silnici. A bylo pravidlem,
ţe muţští cestující z jedněch dveří, rozuměj autobusových, vystoupili, a po osmi krocích do druhých dveří, rozuměj hospodských, vstoupili. Tak to tenkrát udělal i pan
Nergl, protoţe v zimě domů vlakem ze zaměstnání nejezdil. V hospůdce bylo příjemné
teplo, levné pivo a kořalička tekli proudem, bylo i něco dobrého k zakousnutí a vedly
se řeči. Přišla řeč i na houby a nakonec došlo i na sázku. Pan Nergl, se s jedním štamgastem vsadil o kořaličku pro celé osazenstvo hospůdky, ţe přinese druhý den do hospůdky dubové hříbky. A potom mi vyprávěl. "Byl jenom slabý sněhový poprašek, moc
nemrzlo, pod převisem skály, kam bylo sfoukáno dubové listí, jsem měl na hříbky
"plac", často tam rostly ještě dlouho po zámrazu. Byla ve mně malá dušička, šel jsem
tam hned ráno, prohledal listí a měl jsem štěstí. Byly tam dva hříbci zmrzlí na kost. Večer byla v hospodě sláva a všichni si připili kořaličkou na počest mou a mých hříbků,
které skončili pod masem". "Já jsem téhle příhodě moc nevěřil, ale i mě se podařilo tam
ty hříbky nakonec jednu zimu najít, pod maso jsem si je ale nedal, jejich vůně a chuť
totiţ nebyla vůbec vábná".
Dvořák Ant.
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Společenská kronika
V říjnu 2009 oslaví významné životní jubileum

pan Antonín Jelínek
pan Miloslav Holotina
paní Jindřiška Mikušková
paní Jitka Kimlová
Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Přečetli jsme …
Jak jsem vyvolal vznik manifestu "Děkujeme, odejděte"
Týdeník Respekt ve svém zvláštním vydání, věnovaném dvacetiletí od "sametové revoluce", nyní otiskl i fotografii z r. 1999, v níţ natáčím rozhovor s Igorem Chaunem,
Martinem Mejstříkem a Janem Bubeníkem.
Tehdy pod dohledem Jana Gogoly zaměstnala Česká televize mladého dokumentaristu Janka Růţičku, aby natočil film o týdenních oslavách desátého výročí pádu komunistického reţimu. Dokumentaristu napadlo, aby natočil příběh brazilského novináře,
který bude psát o oslavách desátého výročí 17. listopadu. Chtěl zdokumentovat, jak dokumentuji události.
Růţičkův dokument objednala Česká televize za vlády kontroverzního generálního
ředitele Jakuba Puchalského, kterého brzo poté vyhodili, takţe ho nakonec za generálního ředitele Dušana Chmelíčka zcenzurovali. ČT ho odvysílala daleko později, zkrácený na polovinu. Všechny kontroverzní části byly odstraněny.
Jednou z kontroverzí, kterou dokument zaznamenal, bylo, jak mě vyhodil z Praţského hradu Havlův mluvčí Ladislav Špaček, který se rozhodl, ţe zaměřuji kamery, které
mi dala k dispozici Česká televize, na Havlovy bezpečnostní stráţe. Nebylo to pravda.
Následujícího dne mi zprvu odepřeli přístup na ceremonii ve Vladislavském sále, kde
prezident Havel dával medaile Georgi Bushovi, Margaret Thatcherové, Michailu Gorbačovovi, Lechu Walesovi a vdově po Françoisu Mitterandovi. Nakonec mě ale pustili,
poté, co dokumentarista pohrozil, ţe natočí, jak mě zabraňují dělat mou práci, přestoţe
mám platnou novinářskou akreditaci.
11
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Fotografie, kterou otiskl Respekt, pochází z 16. listopadu 1999. Natáčel jsem večírek,
který zorganizovali v Rock Café na praţské Národní třídě bývalí revoluční studenti,
plus Monika Pajerová, Josef Broţ a Šimon Pánek. Na večírku se konal křest jejich knihy o dnech kolem 17. listopadu 1989.
Hned moje první otázka byla zjevně studentským revolucionářům nepříjemná, protoţe jsem od nich chtěl vědět, jaký měli pocit z toho, ţe budou muset při hlavní ceremonii
ve Vladislavském sále příští den stát vzadu, protoţe organizátoři ceremonie zapomněli
reservovat místa k sezení pro osoby, které symbolizovaly začátek listopadové revoluce.
Nechtěli urazit Václava Havla, a tak odpovídali mlhavě.
V této provokativní náladě jsem se začal ptát na opoziční smlouvu, tehdejší vládní
dohodu mezi sociálními demokraty a občanskými demokraty. Avšak nesmírně mi šlo
na nervy, ţe Igor Chaun reagoval na kaţdou mou otázku tím, ţe ukazoval do kamery
křtěnou knihu a dělal z toho reklamu na teleshopping. Začal jsem na Chauna útočit a
zeptal jsem se ho, jestli by neposlouţil své zemi lépe, kdyby vyuţil desátého výročí od
revoluce k tomu, aby řekl české společnosti, co si myslí studenti, kteří kdysi riskovali
ţivot při protestech proti zkorumpovanému systému, o tom, kde jejich země skončila o
deset let později.
Zjevně jsem byl emocionálně ještě vyvedený z míry, protoţe mě teprve před hodinou
vyhodili z Praţského hradu, a tak jsem nezvládl svou emocionální reakci a zaútočil
jsem ostře na Chauna. Důrazně jsem se ho zeptal, proč nemá základní slušnost k tomu,
aby vyuţil interviewu v televizi pro něco plodnějšího neţ pro reklamu na svou knihu.
Chaun po mých útocích rychle od interview odešel, rozběhl se od vestibulu Rock
café směrem ke schodům. Ještě dramatičtější bylo, ţe jsem se rozběhl za ním, jako šílený Brazilec a řval jsem na něho, ţe by se měl stydět, a další absurdní uráţky, které vyvolal můj hněv, ţe mě vyhodili z Praţského hradu. Zastavil se nahoře na schodech a
zeptal se mě, jak v horrorovém filmu: "Co ode mne chcete?" zatímco mě uklidňoval a
vedl zpátky reţisér dokumentárního filmu.
Proč je tohle všechno relevantní? Protoţe o méně neţ 24 hodin později přišel Chaun
do Café Slavia, kde jsem seděl s televizním štábem našeho dokumentu, a s ním přišli
Šimon Pánek, Monika Pajerová a Martin Mejstřík. Myslím, ţe tam také přišel Josef
Broţ a přinesl návrh textu "Děkujeme, odejděte". Samozřejmě jsem si okamţitě uvědomil, ţe jsem vznik tohoto textu zřejmě musel ovlivnit.
Pajerová řekla, ţe to nepodepíše, a dokonce poţádala, abychom vypnuli kameru, ale
Chaun ji podvedl a zalhal jí, ţe jsme z jakési brazilské televize a ţe se natočený materiál v ČR nebude vysílat. Chaun ji přesvědčil, aby dokument podepsala, teprve kdyţ jí
pohrozil (a ČT to natočila), ţe "jestliţe to nepodepíšeš, je to konec našeho přátelství".
Pánek dokument odmítl a varoval, ţe Bubeník, který byl tou dobou uţ na Praţském
hradě a pomáhal s organizací hlavní oficiální oslavy, ten dokument také odmítne.
Ostatní je historie. O několik dní později, i kdyţ neúspěšně, demonstrovalo na Václavském náměstí 50 000 lidé proti opoziční smlouvě, která dusila zemi.
A já měl pocit, ţe jsem Giuseppe Garibaldi...
Fabiano Golgo
21.9.2009 www.blisty.cz
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