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Motto:
I nejvyšší hora stojí pod sluncem.
Čínské přísloví

Informace z OÚ
Poděkování:
V měsíci září opouští mníšeckou farnost a tudíž i farnost líšnickou, pod kterou spadá
i naše obec Řitka pan farář, páter Robert Cieszkowski. Takřka po deseti letech jeho působení v našem kraji, kdy se sžil dobře s lidmi, kteří ho mají velice rádi, byl pan farář
přeložen na nové působiště. I takový je někdy život a mě nezbývá nežli poděkovat za
spolupráci a rozloučit se.
Vážený pane faráři, děkuji Vám za Vaši nezištnou dlouholetou spolupráci s obcí Řitka. Vaše bohoslužby, sloužené v nejkrásnějším měsíci květnu na počest svátku Sv. Jana
Nepomuckého, pod sluncem prosvětleným zeleným listovím lip u naší řitecké kapličky,
zůstanou jako nejkrásnější vzpomínka v srdcích nás všech, kteří jsme se bohoslužeb
zúčastnili. Přeji Vám ve Vašem novém působišti stejnou oblibu u lidí jako zde u nás a
aby Vás noví farníci měli nejméně tak rádi jako lidé v mníšecké a líšnické farnosti. Ještě jednou za vše a za všechny děkuji.


Dvořák Ant. - místostarosta


V sobotu 12. září od 15 hodin bude uspořádáno již podruhé "Řitecké stmelení".
-

Hudební vystoupení
Historická technika
Dětská dílna
Občerstvení

Více o programu a konání uvnitř listu.
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Jak se chodilo po Brdech.
Před stopadesáti i více lety bylo putování za krásami světa doménou úzkého kruhu
vysoko postavených jedinců. K tomu ovšem patřily kočáry, služebnictvo, síť zámků a
lepších zájezdních hospod. Mezi těmi, kteří si tento způsob cestování mohli dopřát, byli
i vzdělaní jedinci, kteří necestovali jen z nudy a rozmaru.
V roce 1785 chodili po Brdech botanikové Tadeáš Henke a Jan Jirásek a později i
slavní přírodovědci a zakladatelé českého muzea, Kašpar hrabě ze Šternberka a bratří
Preslové. Revoluční ideje první poloviny 19. století přinesly šíření věd a umění. Tehdy
se probudila i touha po poznání vlasti a světa v širším měřítku. Za krásami přírody a
památek se putovalo pěšky. Brdská zřícenina Valdek byla cílem mnoha poutníků z řad
buditelů národa. Byl zde Jungmann, Erben, Mácha i Němcová.
První organizované výlety pořádaly kolem šedesátých let 19. století různé vlastenecké spolky, čtenářské besedy a Sokol. Výlety měly uhlazený společenský charakter, šlo
se ve svátečních šatech a obvykle se sebou vezl soudek piva. V červnu roku 1888 založilo několik pražských nadšenců Klub českých turistů (KČT). V následujícím roce začal vycházet "Časopis turistů" a podnikaly se klubové výlety. Byly zakládány venkovské odbočky a stanice KČT. Došlo i k prvnímu turistickému značkování a připravovala
se stavba rozhleden. Podívejme se na rok zrodu organizované turistiky v Brdech.
16. března 1889 byla v Příbrami založena jedna z prvních odboček klubu. Měla jedenáct členů. Prvním předsedou byl ředitel gymnázia Čeněk Vyhnij, jednatelem březohorský učitel Ladislav Malý, který byl příkladem poutníka a organizátora turistiky.
Znal a procestoval celé Brdy. Propagoval turistiku přednáškami, novinovými články,
brožurami a vedl mnoho turistických výprav. Na západním okraji Brd působil
v Holoubkově učitel Jan Lego. Jeho přičiněním byla založena jedna z prvních stanic
KČT v "Zenkrově" hostinci v Holoubkově. 19. května 1889 vedl přes Brdy třetí organizovaný výlet KČT. 18. července 1889 se v brdských lesích objevila první turistická
značka. Stezka z Řevnic na Skalku vedla lesními cestami na Strážní Vrch a odtud byla
zvláštní odbočka na Babku. U hostince na Skalce značkování končilo. Stezka byla třetí
turistickou cestou, vyznačenou KČT v Čechách. Z iniciativy Jana Lega přijelo 4. srpna
1889 "I. Značkovací družstvo" do Holoubkova, aby vyznačilo druhou brdskou stezku.
Vedla z Holoubkova ve dvou trasách na nejvyšší vrchol severozápadního výběžku Brd
- Radeč. Jan Lego připravuje i značkování na Padrť, Palcíř a Kočku. Pod horou Kočkou
stála v té době lovecká chata, kde mohlo nocovat až dvanáct lidí. Lesní správa se uvolnila propůjčovat chatu členům KČT. Již v říjnovém čísle časopisu turistů je otištěno
sdělení, že hostinský Jan Vlček v Padrti má bezplatně k dispozici zvláštní pokoj pro
členy klubu. Ve většině tehdy zřizovaných turistických noclehárnách nocovali studenti
zdarma. Takový byl rok, který zahájil organizovanou turistiku v Brdech.
Brdský les začal ožívat a noví turisté přicházeli poznat "malé hory uprostřed Čech".
Na jaře 1890 byla označkována cesta k Pilskému a Lazskému rybníku. V roce 1891 byla vystavěna "Eliščina" rozhledna na hoře Písky. Hořovičtí turisté vyznačili několik
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dalších brdských stezek – Na Valdek, do Jinců a na Plešivec. Blatenští vyznačili cestu
na jihobrdský Třemšín, kde byla v roce 1888 vystavěna první rozhledna v Brdech.
V roce 1892 byla vytištěna první brdská turistická příručka "Průvodce po Příbrami a
okolí", kterou sestavil profesor Josef Hrabák. V příštích letech zhoustla síť turistických
stezek, byly zřizovány nové stanice klubu a zakládány další venkovské odbočky.
V dobřichovickém a v řevnickém polesí se nachází několik skalnatých výšin, které
dobře plní funkci rozhleden. Takovým typickým místem je Hvíždinec, Skála
z křemence, ostroh nad roklí. Na mnoha místech v okolí byly křemencové skalní útvary
rozdrceny v lomech, ale zde se jich lidská ruka nedotkla. Nikdo se nesnažil změnit ani
původní porost. Zaklínovány do spár ve skále drží se zde borovice, bříza, dub a jeřáb.
Tvář přírody zde zůstala stejná, jako před dávnými věky. V těchto místech již poznáváme pravé Brdy. Vzniklo snad jméno Hvíždinec od hvizdu kání a jiných dravců, kteří
na tomto místě tak rádi hnízdí? Čtyři kilometry odtud je podobný vrch, s podobnou skálou, stejným nepěstovaným lesem a podobným jménem "Pišťák". Kdo asi tyhle výšiny
pojmenoval? Byl to myslivec, který zde čekal na rysa, dřevorubec, houbař, nebo někdo,
kdo sem zašel jenom za pěkným výhledem? Nepatrné pozůstatky kamenných schůdků,
které vedly na temeno Hvíždince, dosvědčují, že do těchto míst přicházelo mnoho ctitelů vyhlídek. Jsou to nejstarší stopy o činnosti Klubu českých turistů, kdy průkopníci
naší turistiky přivedli na Hvíždinec červeně značenou stezku z Dobřichovic, s dalším
pokračováním na Skalku. 11. prosince 1892 byl první zimní výlet KČT a na zasněžený
Hvíždinec si prošlapalo cestu sedmnáct mužů a jedna žena.
Raná doba naší turistiky měla velké pochopení pro výhledy do krajiny. Rozhodně se
dnes tolik nenamáháme s budováním vyhlídek a rozhleden, jako tenkrát oni. Zdá se, že
pro krásu širokého výhledu do krajiny jsme "ztratili oči". Nebo snad čas? Nejlépe je
přijít na Hvíždinec o samotě v květnovém či červnovém podvečeru, kdy již slunce zapadlo a zákruty Berounky se lesknou stříbrem, nebo červení a do zelené krajiny se
vkrádá modř prvních stínů. Zkuste to a dost možná, že sem potom budete okouzleni
přicházet znovu a znovu.
Z knihy "Po Brdech se chodí pěšky" Jana Čáky, vybral a upravil - Dvořák Ant.

27. srpen - Sv. Rufus
Ravenský konsul pokřtěný biskupem sv. Apolinářem byl pro svou víru sťat mečem
za císaře Nerona, či později. Podle lidové víry se tento den považuje za nešťastný, proto
nikdo tento den necestoval, nepouštěl se do žádného obchodu a také neprováděl žádné
práce, při nichž by se mohl zranit.
Dvořák Ant.

Koupání "jak má být".
Dítě a voda. Všichni rodiče dobře znají tu velkou touhu malého drobečka, který se
ještě sotva drží na nohou, vymáchat se v té největší kaluži plné bláta. A tak i já se svý4
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mi kamarády jsme byli v parných a horkých dnech prázdnin přitahováni k vodě jako
magnetem. Tahle moje touha po vodě, byla ale trnem v oku mé babičky, která po prožité životní zkušenosti se bála, že se utopím. A tak mne neustále vodou a utopením strašila. Tato její snaha měla za následek, že jsem se nakonec vody bál a plavat se naučil až
velice pozdě, dá se říci, že až v mužném věku. Její vyprávění jak se můj děda "neplavec" jako tesař topil ve Vltavě, když spadl z lešení pro stavbu Palackého nebo snad Jiráskova mostu, jsem znal nazpaměť. Zejména ta slova, jak ho voda unášela, a víry strhávaly pod hladinu, jak volal o pomoc a nikdo mu dlouho nepomohl, utkvěla v mé paměti. Stalo se to začátkem zimy a nikomu se zřejmě nechtělo skákat do studené vody.
Nakonec měl ale můj děda štěstí, do vody pro něj skočil kamarád se kterým pracoval, a
pomocí pramičky je nakonec celé promrzlé z Vltavy vytáhli a vše dobře dopadlo.
Také vyprávění draček peří, když jsem se zrovna vrátil koncem zimy navečer domů
"vykoupaný" při ježdění na krách, mi na sebevědomí nepřidalo. Při kvílení meluzíny

v komíně, která jak dračky říkaly: "prý pláče pro své ztracené děti" a za slabého osvětlení a blikajícího ohně z pootevřených dvířek kamen, kdy již scházelo jenom to, aby
komínem a dvířky kamen vlétla do světnice ta nejzlejší a nejodpornější baba ježibaba,
mi jedna z draček povídá: "Ve vesnici, kde jsem dříve bydlela, se utopil kluk jako ty.
Bylo to také navečer, při ježdění na krách. Sklouzl po ledu, voda se za ním zavřela a již
ho nikdo nespatřil, asi zajel pod led. Celá vesnice se seběhla, prohledávali při lucernách
bidly rybník, ale tělo nenašli. Silně tálo, druhý den rozsekali zbytek ledu, kry vytahali
na břeh, vše znovu prohledali, ale znovu nic nenašli. A tak po třech dnech, kdy se prý
utopenci vynořují na hladinu, nastal čtvrtý večer. Zoufalí rodiče nasedli na loďku a
s lucernou a zapálenými svícemi jezdili po rybníce. Kolem půlnoci něco zabublalo a
5
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nafouklý utopenec se vynořil na hladinu". Krve by se ve mně při tom vyprávění nedořezal a na těle mi naskočila husí kůže, "jako rumové pralinky".
Účinek, který mělo toto vyprávění zajistit, to je nechodit k vodě, se ale stejně nedostavil. Při jakékoliv naší dětské hře jsme vždy nakonec skončili u rybníka, nebo u černolických skal, kam jsme ostatně měli "vstup zakázán" všichni. Prázdniny a voda, to
patří nerozlučně dohromady. Černolické rybníky byly tenkrát čtyři, nebyly veliké, ale
nám to stačilo. Jejich jména byly "Hořejšák", byl nově vybudovaný a dodával vodu do
místního JZD. Byl vybagrován v jílu a tak jeho voda měla při našem koupání barvu
husté bílé kávy. Rybník "V Parku", krásný rybník, prý dokonce s dlážděným dnem a
okolo něj se skutečně rozkládal nádherný, poměrně velký park osázený cizokrajnými
vzrostlými stromy a keři. Když rozkvetly, tak se celý park, ale i rybník, "koupali" v nádherné vůni a v ještě nádhernějších květech. Krom toho stála u rybníka obyvatelná hrázděná stavba "japonského stylu" s velkou terasou na
sloupech zapuštěných do dna rybníka,
na jehož hladině kvetly lekníny. Muselo
zde být nádherné koupání, zvláště
v podvečer. Moji kamarádi skákali nejraději do vody z dřevěného masivního
zábradlí již zmíněné terasy. Já se zde,
ale nikdy nevykoupal, protože rybník
byl už od kraje hluboký. Mrzí mne to
dodnes, protože rybník byl postupně
s parkem, ale i s nádhernou stavbou
zdevastován a vše úplně zmizelo. Tento
park s chatou byl konfiskát a patřil
MNV Černolice a dnes je částečně zastavěn novou výstavbou. Třetí rybník se
nachází na dolejší návsi obce a mezi
námi kluky jsme mu říkali "Dolejšák".
A byl to právě tento "Dolejšák", který
byl němým svědkem většiny našich
dětských her a lumpáren, ať již to bylo v létě, či v zimě, a nebo na jaře, ať se hry odehrávaly na jeho hrázi, na ledě, na vodní hladině, nebo i pod ní. Tenhle rybníček byl centrem našich her a to hlavně o prázdninách. Jeho voda byla plná života. Rád jsem vpodvečer, vleže na břiše z jeho betonové hráze pozoroval veškeré dění ve vodě. Plavala zde
a občas se vynořovala na hladinu různá vodní havěť. Nejkrásnější byli "čolci", kteří se
občas vynořili nadýchnout. Byli neobyčejně velcí a samečci hráli nádhernými barvami.
Samičky měly barvu žlutohnědou. Dnes jsou vzácní, jsou přísně chráněni a takové jako
dříve v "Dolejšáku " již nikde neuvidíte. Dnešním "ochráncům přírody", by z pohledu
na ně vypadly oči z důlků. Navečer, když se z polních prací vraceli domů lidé z koňmi,
jezdili je do rybníka plavit. Byl to zážitek, vidět jezdce na koni, jak se při chůzi pomalu
propadá do vodní hlubiny, až kůň začal s jezdcem na hřbetě plavat.
6
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Také my jsme si prázdninové vodní hrátky užívali, a když řeknu plnými doušky, nebudu lhát, protože naší hrou zakalené a špinavé vody páchnoucí po černém bahně jsme
při svém dovádění z rybníka vypili všichni dost a dost, ale ve zdraví jsme vše přežili a
nikdo z nás netrpěl žádnou alergií ani jinou chorobou.
Byl i jeden dospělý, který s námi strávil při našich lumpárnách a koupání v rybníce
mnoho hodin a rozhodně vypil také hodně doušků vody. Nedá se ale říci, že by tento
pán, trávil s námi svůj volný čas v rybníce ze svého svobodného rozhodnutí. Nic jiného
mu totiž nezbývalo. Byl to pan "K", který byl otcem dcery, která nebyla zcela duševně
zdráva. Když se jí podařilo prchnout z domova a jezdila po cestě okolo rybníka na koloběžce, skončilo toto vozítko
Hledáme šikovnou kandidátku na většinou na dně rybníka. Nebuúklid domácnosti pravidelně 1x du zde vyvracet, že jsme na tom
týdně v dopoledních hodinách. neměli i svou zásluhu, protože
stačilo pár slov a již zde zmiňoJedná se o běžný úklid domácnosti vané vozítko se poroučelo ke
včetně žehlení, cca na 4-5 hodin.
dnu. Po nějaké době přišel
k rybníku pan "K", oblečen
pouze do černých trenýrek
Podmínka:
s dlouhými nohavicemi. Byl
spolehlivost, dlouhodobá spolupráce
velice malé postavy, neuměl
plavat a v rukou držel hrábě.
čistý výpis z trestního rejstříku
Nikoho se nic neptal, vkročil do
kalných vod rybníka a nohama
Odměna: 90,- Kč/hod.
a hráběma se jal prohledávat
dno. On si to neuvědomoval,
ale tímhle svým chováním, nás
Kontakt:
vyprovokoval ke hře, kterou
pí. Wachsmann
jsme s ním okamžitě a již pokoTel.: 603 830 128
likáté začali hrát. Sledovali
jsme, jak se jeho tělo pomalu
E-mail: info@interpartners.cz
noří do hlubiny a jak jeho kudrnaté husté ochlupení na prsou
pomalu zaplavuje voda a za chvíli mu již sahala po ústa. Tím končil a dál již jít nemohl.
I my jsme začali koloběžku naoko hledat, přestože jsme dobře věděli, kde je. Hra pokračovala, moji kamarádi, kteří uměli plavat, přenášeli pod vodou koloběžku z místa na
místo a občas spustili pokřik, že na dně něco našli. Když pan "K" několikrát prohledal
dno rybníka, kde všude dosáhl, nic nenašel, a nás již hra přestala bavit, vylovil některý
z kluků za velkého křiku koloběžku v největší hlubině pod hrází a předal ji panu "K".
Ten vystoupil z rybníka, nohy špinavé od černého bahna, děkoval nám a při tom lehce
pokyvoval hlavou. Potom odešel s koloběžkou a hráběmi spokojeně domů, netuše, že si
za pár dní přijde s námi tuto "krásnou" hru zahrát znovu. Byli jsme rozpustilí "pacholci" a potřebovali jsme pořádně napráskat, ale ve srovnání s tím, jak se některé děti baví
dnes, jsme vlastně byli andílci.
Různých legrácek souvisejících s rybníkem "Dolejšákem" jsem zažil ještě několik i
v pozdějším věku. Pamatuji si, jak v jednom horkém a parném letním dni, když si
7
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štagmasti v místní hospůdce poblíž rybníka stěžovali, že je v lokále horko, jak jim pan
hostinský Kocan řekl. "Tak si jděte sednout do rybníka". Po chvíli přemýšlení přišli na
to, že to není vůbec špatný nápad, a protože pan Kocan byl pro každou "srandu", tak
tedy vystěhovali staré stoly a židle do rybníka a seděli v trenkách po pás ve vodě. V
plavkách je obsluhoval syn pana hostinského "Pepik" a nosil jim do rybníka studené
pivo jako křen a za každý nový půllitr psal tužkou, kterou měl za uchem na porcelánový pivní tácek čárku, tak jak to tenkrát bývalo ve slušných hospodách zvykem. Byla to
veliká podívaná pro obecní drbny, které nenápadně vykukovaly za různými rohy a sledovaly dění v rybníce a potom po vsi vyprávěly "ono nestačí, že chlastají, ale ještě dělají po vsi ostudu". Tenhle vtípek se pak během let ještě několikrát opakoval a tak jsem
i já měl jednou tu možnost, zasednout po fotbale s černolickou jedenáctkou na pivo
v rybníce. Zrovna šli okolo turisti a horolezci od černolických skal, a byli unešeni
touhle "rybniční hospodskou scénou" a zatoužili si zde dát pivo. A tak šprýmař pan Kocan neváhal a přidal do rybníka další stůl a židle. Horolezci a turisté zuli pohorky,
svlékli "kraťasy" a v trenýrkách, vysvlečeni do půli těla zasedli do rybníka na pivo.
Nevím kolik piv vypili, ale odcházeli až k večeru na výsost spokojeni, v rozjásané náladě a s obrovským zážitkem, kamže to v těch Černolicích chlapi chodí na pivo. Poslední rybník na "Nových Dvorech", což je část Černolic, žádné jméno neměl, a protože
v něm bylo málo vody díky skryté trhlině v jeho hrázi a bylo zde v létě i mnoho včel,
které sem létaly pít z nedalekého včelína, majetku JZD, chodili jsme k tomuto rybníku
jen málo. Já však zde prožil zážitek, na který se nezapomíná.
Bylo mi asi šest let, když jsem se vydal ukázat tenhle rybník dvěma asi dvanáctiletým děvčatům, která jezdila o prázdninách se svými rodiči do Černolic z Prahy na letní
byt. Jejich rodiče byli s mými rodiči dlouholetí přátelé a já byl jejich děvčaty velice
hýčkán, těšil jsem se vždy, až přijedou a trávil jsem s nimi veškerý svůj čas. Děvčata
chovala akvarijní rybičky a i já měl od nich doma malé akvárium. Rybník "Na Nových
Dvorech", také takové akvárium připomínal. Bylo v něm asi 80 cm křišťálově průzračné vody, ve které rostly nádherné zelené vodní rostliny, mezi nimiž se proháněla různá
vodní havěť a právě na tuhle nádheru se chtěla děvčata podívat. Dodnes se mi vybavuje
okamžik, jak sedím v podřepu na betonové hrázi rybníka, s hlavou skloněnou nad jeho
hladinou a jak se s nedořčenými slovy "to je nádherné akvá----" řítím i s kusem udroleného betonu do té nádhery pode mnou. Můj zrak zastřely bublinky a světle zelená barva
vodních rostlin, "prostě spadl jsem do rybníka rovnou po hlavě a začal polykat "andělíčky". Nevím, kolik vody jsem vypil, nežli mě děvčata za "flígr" (límec) vytáhla z vody ven. Po chvilce kašle, vyprsknutí vody z úst a nosu a po jejím vytřesení z uší, bylo
vše v pořádku. A tak i přes stálá varovná slova mé babičky jsem "konečně" poznal jaké
to je, "topit se" a na sebevědomí a lásce k vodě mi to rozhodně nepřidalo. Byl krásný
letní den, a já poprvé zažíval ten potupný pocit vracet se domů vymáchaný z rybníka.
Před každým, koho jsme potkali, jsem se schovával za křoví, za stromy, z čehož děvčata měla náramnou legraci. Tehdy jsem ještě netušil, že si tuhle potupnou cestu zopakuji
ještě několikrát za život a to za daleko horších povětrnostních podmínek, se zmrzlým
oblečením na těle a to v zimních podvečerech po koupeli při jízdě na krách.
Dokončení v příštím čísle " Řiteckého zpravodaje". Dvořák Ant.
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Společenská kronika
V září 2009 oslaví významné životní jubileum

paní Eva Legényová
paní Věra Šuligojová
paní Bohuslava Kopecká
paní Jana Sléhová
Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Přečetli jsme …
Letní anabáze s Telefónicou aneb volej ve dne v noci ... není ti pomoci
I když tentokrát nebude nic o umění, příběh o společnosti Telefónica a jejích praktikách v komunikaci se zákazníky by jistě vydal přinejmenším na absurdní drama. Koncem července mne totiž navštívili agenti této "ou tů" a dodnes lituji, že jsem je pustila
do domu. Začali poplašnou zprávou, že wi-fi signál, který používám, bude do dvou měsíců v této oblasti zrušen a nabídli mi ty nejvýhodnější služby. Nevím, proč jsem se nechala zblbnout, asi na mne dolehla malátnost z horkých dnů, ale tak jako tak, smlouvy
uzavřené mimo prodejny O2 můžete bez uvedení důvodu podle Směrnice o smlouvách
uzavřených mimo prodejnu 85/577 EHS do sedmi dnů zrušit.
Když jsem si v chládku večera spočítala, co by mne "výhodné" volání a internetování
stálo, hned následující den jsem volala agentovi a smlouvy zrušila. Ujistil mne, že příkaz zadá a od této chvíle zůstal jeho telefon nedostupný (pan Luboš Vorovka budiž
jmenován, neboť jím všechno začalo). Jaké bylo moje překvapení, když hned následujícího dne (jaká rychlost, když vám chce O2 něco vnutit a jak dlouho trvá, když po ní
chcete něco vy!) došel poštou modem, který jsem pochopitelně nepřijala a hned týž den
mi naskočila z čísla, na které se nedá odpovědět, zpráva SMS, že můj modem byl
úspěšně aktivován!
Ještě plna naděje, vložila jsem do obálky nepoužitou SIM-kartu, kopie smluv, které
jsem ústně zrušila, vysvětlující dopis se žádostí o zrušení smluv a poslala doporučeně s
doručenkou na adresu Za Brumlovkou do Centra "péče" o zákazníka. Druhý den na
mne čekalo další překvapení, když jsem následující den obdržela dopis, že mi blahopřejí k mému zájmu o služby O2 a že moje SIM-karta byla úspěšně aktivována. To jsem se
ještě domnívala, že se zásilky jen osudově míjejí! Od této chvíle jsem volala, posílala
zpět další smlouvy, které mi byly doručeny k podpisu, psala stížnosti e-mailem, opět
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volala, nejeden operátor mne ujistil, že tsunami nevyžádaných služeb zastaví. Mezitím
došla zpráva, že se modem vrátil a pokud si nadále přeji tuto službu, abych zavolala.
Strávila jsem touto nesmyslnou komunikací dost času a zaplatila zbytečný obnos za
doporučenou zásilku.
Nakonec jsem téměř po třech týdnech dostala fakturu na zaplacení služeb, které jsem
zrušila, či lépe řečeno, marně se pokoušela zrušit. Opět jsem volala, po nějaké té půlhodině byla přepojena na lidský hlas, který mi řekl, že nikde žádný záznam o mém volání
není a že mohu službu zrušit jen jako aktivovanou, takže musím dostat dopis s kódem,
který odešlu a ještě další měsíc budu muset platit paušál! A eventuelně že mohu faktury
reklamovat (nedej bože, jestli reklamace bude postupovat obdobným způsobem). Jen z
pouhého soucitu s operátory, kteří jsou evidentně mimo "systém" zcela bezmocní, neuvádím jejich jména, přestože jsem s nimi nehovořila anonymně.
Usoudila jsem, že v megafirmě, jíž Telefónica bezesporu je, sedí někde spousta operátorů, kteří nemají šanci cokoliv zařídit, protože stejně všechno postupuje v rámci
"systému" elektronicky, takže někde se zadá příkaz a ten jede hlava nehlava až do konečné faktury. Ta je také jediným definitivním smyslem všech operací. Co si přeje zákazník, nikoho nezajímá. A pravá ruka neví, co dělá levá, možná úmyslně, protože železobetonový "systém" uměle prodlužuje dobu, za kterou si O2 může účtovat své nemravné poplatky. Můžete volat, psát, mailovat, ale je to jako v písni o Vitouškovi: darmo ty na mne voláš, volej ve dne v noci, není ti pomoci....
Anděla Horová – Britské listy

Budoucí poslanci rozhodnou o radaru, my rozhodneme o budoucích poslancích
Dopis Iniciativy Ne základnám přátelům v protiradarovém hnutí
Milí přátelé v protiradarovém hnutí,
první polovinu léta máme za sebou. Snad od nás nebude příliš troufalé, když Vám na
úvod našeho dopisu jménem všech našich sympatizantů a občanů ČR poděkujeme za
dosavadní aktivitu, která významně napomohla a nadále pomáhá zabránit realizaci projektu výstavby radarové základny USA na českém území. Poslední průzkumy seriózní
agentury CVVM znovu potvrdily, že výrazná většina obyvatel je stále proti přítomnosti
cizí vojenské základny a ještě větší počet lidí žádá referendum.
Skutečností nicméně zůstává, že Obamova administrativa ani ekonomická krize radaru vaz nezlomily. Vlivní čeští politici stále tvrdě lobbují za jeho instalaci.
Jasným důkazem je nedávný dopis bývalého prezidenta Havla, který spolupodepsali
Alexander Vondra (ODS) a Karel Schwarzenberg (TOP 09). Oba dva se v bývalé Topolánkově vládě vehementně zasazovali o vybudování americké vojenské základny a
nade vší pochybnost tak budou činit i v budoucnu, pokud se jim podaří udržet se u moci.
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Letošní předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak určí další osud
radaru. Ratifikace smluv již proběhla v Senátu, a to právě díky převaze pro-radarových
stran (ODS, KDU-ČSL, SZ). Nyní stojí proces schvalování před Sněmovnou, která ho
může dokončit či definitivně zastavit tím, že se smlouvami nevysloví souhlas.
Jakkoli nepodceňujeme občanský tlak "zdola" (konec konců jsme jeho součástí), musíme současně upozornit, že v podmínkách dnes existující "zastupitelské" demokracie
proběhne konečný souboj o radar v dolní komoře. Našim "volebním heslem" budiž tedy
prosté, ale důležité konstatování: BUDOUCÍ POSLANCI ROZHODNOU O RADARU, MY ROZHODNEME O BUDOUCÍCH POSLANCÍCH.
Pro mnohé z nás je spojování občanského aktivismu a "vysoké politiky" velmi citlivé
téma. Nikdy jsme nebyli a nejsme prodlouženou rukou té či oné politické strany. Jsme
však přesvědčeni, že je mimořádně důležité v podzimních volbách nepodpořit ty strany,
které radar prosazovaly, i kdyby se nyní tvářily "polepšeně". Stejně tak je naše pozornost a snaha upřena k požadavku na referendum o radaru, respektive slib schválení
ústavního zákona o všeobecném referendu.
Nijak tím nerezignujeme na aktivitu zdola. Právě naopak - do voleb chystáme několik velkých akcí. Chceme tak udělat maximum pro to, abychom jako aktivisté náležející
do jednoho hnutí společně přispěli k zasloužené porážce proradarových stran. Zároveň
jsme jako Iniciativa připraveni konfrontovat všechny politiky, kteří by se případně po
vyhraných volbách zpronevěřili svým původním slibům.
Kromě účasti ve volbách a určitého protestního hlasování Vás chceme vyzvat k
obecnému znovuoživení tématu radaru ve Vašem okolí. Ku pomoci Vám mohou být
materiály Iniciativy Ne základnám i naše zkušenosti. Rádi se s Vámi setkáme, ať už k
poradě nad celkovou situací, či ke konkrétním akcím. Budeme se těšit na Vaši odpověď.
Vaše,
Iniciativa Ne základnám,
v zastoupení tiskových mluvčí Jana Májíčka a Jany Glivické
Podle serveru www.blisty.cz – vv

12

