Zpravodaj obce Řitka - č.7/2009

Motto:
Není moudré, být moudřejší než je nutné.
Quinault

Informace z OÚ.


Poděkování panu Václavu Legénymu za sponzorský dar obci Řitka. Jedná se o položení nového PVC na podlahu v kanceláři Obecního úřadu. Tuto práci provedl i s
dodáním materiálu perfektně a s nebývalou ochotou pan Václav Legény. Na otázku
jakým způsobem máme zaplatit, zda hotově, nebo fakturou, odpověděl, že vše dává
obci jako sponzorský dar. Ještě jednou děkuji.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Jsou tady prázdniny a většině z nás se určitě povede posedět někde u grilu a pochutnávat si na masíčku nebo zelenině ugrilovaných na rozžhaveném dřevěném uhlí. Bereme to jako samozřejmost a málokoho asi napadne přemýšlet nad tím, jak se v dnešní
době dřevěné uhlí vyrábí. Zda je to stále ten známý způsob z dob dávných a pradávných a to je pálení tohoto uhlí v milířích.
V našem podbrdském kraji se v minulosti tímto způsobem uhlí vyrábělo a to poměrně ve velkém množství. Jak se to tenkrát dělalo, si můžete přečíst v dnešním článku.

O řemesle, kterému již odzvonilo.
V chouzavském polesí dobříšských lesů, mezi vrchy Algidou a Stožcem vystupuje
vrch Spálený. Po staletí, až donedávna, se tomuto kopci říkalo Brtná či Brtný. Jméno
mělo původ od medvědů brtníků, kteří žili v Brdech. Brtníky byli také nazýváni lidé,
kteří vybírali med divokým včelám. Staré jméno Brtná bylo hodnotnější. "Spálený" není originálem, protože míst podobně pojmenovaných je v brdském lese celá řada. Kdybychom se mohli vrátit do Brd minulých dob, velice často bychom viděli, jak tu a tam
stoupá z lesů sloupec dýmu. Tam se pálily milíře, vyrábějící dřevěné uhlí pro někdejší
brdské hutě, hamry a drobné dílny na zpracování železa.
Dnešní jména Spálený, Spálená, Vypálený, Černý, nebo jiná, Plac, Brant, Prant, V
Prantech - to všechno mohou být stopy po uhlířích. Spálený byl les, který byl vykácen a
spálen v milířích. "Plac"bylo místo, kde se tradičně stavěly milíře, a "brant", také slovo
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německého původu, znamenalo škváru, která zůstala po milířích jako nedopalek. Po
celém brdském lese nacházíme stopy po milířích. Dobříšský velkostatek měl své uhlíře
do konce první světové války. Tenkrát se pálilo dřevěné uhlí pro ColloredoMansfeldské železárny ve Staré Huti. Milíře dýmaly v dobříšských lesích ještě do třicátých let, ale to již se pálilo pro železárny v Komárově u Hořovic. Uhlíři, kteří sem přicházeli, byly zaměstnanci hořovického velkostatku.
V čenkovských železárnách jsem poznal pana Josefa Tichého. Pracuje u trysek, ale
jeho srdce je stále ještě v lesích. Jednoho večera, o babím létě, jsem se ocitl před jeho
chaloupkou v Ohrazenicích, v typické brdské vsi rozházené po stráních nad Jincemi. Z
lesů přicházel vlhký chlad, z komínů stoupaly sloupce dýmu, ukázaly se první hvězdy.
A potom jsem seděl pod trámy starého stropu, v kamnech praskalo smolné dříví a pan
Tichý vyprávěl.
Už jeho otec strávil půl života při uhlířské práci a on sám začal ve čtrnácti letech
svého života. Nejdříve s otcem, a potom se svou partou, pálil milíře na různých místech
v Brdech, ale i v křivoklátských lesích. Slovo "milíř" žádný uhlíř nikdy neřekl, pro ně
to byly jen "uhlířské hromady". Komárovské železárny byly jedny z posledních, kde
vysoká pec a slévárna byly vytápěny ještě dřevěným uhlím. Správa velkostatku kupovala méně kvalitní dříví pro pálení i v širokém okolí a uhlíři z Hořovicka putovali za
prací celé desítky kilometrů. Doma v Ohrazenicích si pan Tichý naložil trakař a vezl ho
třeba až na Rakovnicko.
Uhlířský trakař měl skoro metr vysoké kolo a na něm byla usazena veliká ošatka
"filfas", upletená z dubových proutků. Na ní se svážel k milíři mech – "stlaní". Ale bylo
zde uloženo i všechno co uhlíř potřeboval ke své práci i k životu: dvě zvláštní lopaty z
bukového dřeva, dvoje velké hrábě, dvě sekery, pila, široká motyka "drnovačka", dřevěná putna, několik hrnců "železňáků", pytlík mouky a brambor, hrnek sádla, trochu
soli a koření. To bylo k přípravě obživy všechno a jedině chleba se kupoval v místě.
Nakonec deka a nějaká osobní maličkost. Tak byl vybaven každý z obvykle tříčlenné
party.
Když doharcovali na "plac", ukázal jim hajný dříví a po celou dobu pálení, které trvalo okolo dvou měsíců, se o ně nikdo nestaral. Prvním úkolem bylo obstarání střechy
nad hlavou. "Uhlířská bouda" byla stanového tvaru, budovaná z kmínků, větví a mechu,
celá pokryta hlínou a drny. Zpředu nebo z boku byla dvířka. Uvnitř po stranách kavalce
a uprostřed chýše bylo ohniště. Topilo se dřevěným uhlím, které nekouřilo a tady se
vařil dříve v našem kraji známý a oblíbený pokrm "uhlířina", kterou se uhlíři živili po
celý čas.
Pro skládání dřeva do milíře byla nutná rovinka, která se někdy musela vykopat ve
strmém svahu. Většinou však přicházeli uhlíři na staré "placy", kde stačilo místo jen
očistit. Tam zatloukli dva kůly, mezi které naskládali drobné a suché roští. To byl střed
hromady. Potom udělali "podlahu", což byla polena paprskovitě složená od středu, v
celém půdorysu milíře. Průměr tohoto kruhu byl pět až osm metrů. V podlaze byl vynechán "kanálek" (vzduchová prostora vedoucí k roští složenému mezi kůly). Kolem tohoto roští se začala stavět do kruhu kolmo polena, obvykle ve dvou, u velkých milířů i
ve třech vrstvách. Průměrně se do dřevěné pyramidy vešlo čtyřicet plnometrů dřeva.
Po složení se hromada přikryla mechem a kanálkem v úpatí milíře, pomocí dlouhé
tyče se zapálilo roští uvnitř pyramidy. Celá hromada se musela rychle poházet asi tří3
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centimetrovou vrstvou hlíny, aby milíř nevzplál jako hranice táboráku. Když byla hromada "zpocená" - tak říkali uhlíři zapalování milíře, propíchli na vrcholu milíře v hlíně
a mechu otvory - "lufty", aby oheň úplně neuhasl. K vylézání na milíř používali uhlíři
kmene, do kterého byly vysekány stupně. Po půl dni doutnání se vystoupilo na temeno
hromady, strhl se vrchol jejího obalu a vyhořelé nitro se znovu naplnilo dřevem. Toto
se opakovalo ve třech dnech pálení, vždy jednou za den. Obvykle se pálily dva až čtyři
milíře. Často byla každá hromada jinde a uhlíři museli v noci daleko docházet a hromady stále hlídat. Stále hrozilo nebezpečí, že milíř přejde z pozvolného doutnání v otevřené hoření, kdyby vítr, déšť nebo mráz poškodil hliněný obal. Když spustil liják, nešel se
uhlíř schovat do boudy, ale běžel s lopatou k hromadě. Milíř potřeboval hořet pět až
šest dnů. Podle kouře se poznalo, že hromada je vypálená. "Když šel bělavý kouř, byla
ještě ve dřevě vlhkost, když šel kouř šedomodrý, bylo vypáleno", vysvětluje pan
Tichý.
Potom uhlíři ucpali horní otvory a
milíř asi deset hodin ochlazovali. Následovalo postupné strhávání mechového
obalu a opětovné přikrývání pouze slabou vrstvou hlíny. Hromada se nechala
ještě den v klidu a potom se začala "hrabat". Lopatou se zuhelnatělé dřevo rozhazovalo kolem milíře. Tato práce se
dělala výhradně v noci, aby uhlíř mohl
zalít poslední jiskry. U každého milíře
musela být zásoba vody, a když se pálilo
v kopcích, dost se s ní uhlíři nadřeli. Poslední prací bylo naložení dřevěného uhlí
na vozy s korbou, upletenou z proutků
podobně jako "filfas", které pak odváželi
povozníci do železáren. Byla to těžká a
špatně placená práce.
Po roce 1930, kdy uhlířské řemeslo
umíralo, dostávala uhlířská parta za plnometr dřevěného uhlí 16 korun. Ve třicátých letech uhlířství v Brdech skončilo. Pan Tichý se později k této práci nedobrovolně vrátil. V roce 1944 zjišťovali Němci
uhlíře a ti pak museli v poslední válečné zimě vyrábět dřevěné uhlí pro zbědovanou
nacistickou armádu. Josef Tichý prožil zimu při starém řemesle u Padrtě. Poslední svůj
milíř vypálil nedlouho před květnovou revolucí. A to snad byl už opravdu poslední milíř v Brdech.
Uhlířská práce nebyla slastí, ale pan Tichý na ni rád vzpomíná. Bylo na ní krásné, že
člověk byl svým pánem, sám si za práci ručil a nikdo mu do ní nemluvil. Byla to práce
svobodná. Dnes si v čenkovských železárnách vydělává mnohonásobně víc, ale tam u
hromad prý to bylo lepší.
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Odcházel jsem od pana Tichého pozdě v noci a měl jsem o čem přemýšlet. Nepřetržitá, těžká, odpovědná a špatně placená práce a člověk ji měl rád. " Hned bych se do
lesa vrátil", řekl mi v závěru rozhovoru.
Už řadu let patří brdské uhlířství minulosti a za čas zmizí i jeho pamětníci. Jen v lesích zůstanou jako jediná památka vyrovnané "placy" se zbytky dřevěného uhlí. Až k
takovému místu přijdete, vzpomeňte na tiché samotáře, kteří žili v lesích jako robinzoni. Vzpomeňte na uhlíře.
Tento článek z knihy Jana Čáky – "Po Brdech se chodí pěšky" vybral a upravil.
Dvořák Ant.
A na závěr pro mlsné, ale zároveň skromné jazýčky, dva recepty na přípravu "uhlířiny".




Půl kila oškrabaných brambor nakrájíme na kostičky, uvaříme, zcedíme a nahrubo
rozšťoucháme. Půl houskového knedlíku nakrájíme na kousky. Dvě středně veliké
cibule nakrájené najemno osmahneme na sádle do růžova, přidáme nakrájený
knedlík, prohřejeme a nakonec přidáme rozšťouchané brambory, je možno přimíchat
i trochu kysaného zelí, dosolíme a okořeníme podle chuti.
Oškrabané na kostičky nakrájené brambory dáme vařit do většího množství osolené
vody nežli obvykle. V hrnečku rozmícháme vejce s polohrubou moukou, můžeme
přidat i trochu studené vody a vytvoříme těstíčko. Když jsou brambory zpola uvařené, zavaříme k nim přes hrubé struhadlo protlačené těstíčko a vaříme ještě asi pět
minut. Scedíme a na talíři přidáme najemno nakrájenou na sádle do růžova osmaženou cibulku. Je možno též přidat i kysané zelí a pro ty co nemohou být bez masa i
opečený špekáček nebo klobásku. Já si dovedu představit i kousek prorostlého uzeného bůčku ohřátého na páře.
Přeji dobrou chuť.
Dvořák Ant.

13. červenec - Sv. Markéta
Narodila se v maloasijském městě Antiochii, tajně se stala křesťankou, proto ji otec
zavrhl. Odešla do hor, kde se živila pasením dobytka. Pro její krásu se do ní zamiloval
vladař Olibrius. Markéta odmítla všechny jeho návrhy a veřejně se přihlásila ke Kristu.
Proto ji dal mučit, rány se jí však zázračně zacelily. Koncem roku 275 byla popravena
mečem.
Sv. Markéta je patronkou těhotných žen. Ženám se dával k ulehčení porodu "Markétin pás". Při těžkých porodech a velkých porodních bolestech se obětovala sv. Markétě svíčka, pokud hořela, byla žena chráněna. Byla patronkou rolníků a také pastýřů,
protože byla přinucena po útěku od otce živit se v horách chovem dobytka. Na její svátek v českých zemích dříve začínaly žně – "Sv. Markéta hodila srp do žita". V okolí
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Městce Králové chodily po domech děti s přáním dobré úrody. Téhož dne se v Čechách
vzpomíná výročí blahoslavené Markéty, dcery českého knížete Vladislava II., abatyše v
Doksanech.
Dvořák Ant.

Prázdniny.
Bylo krásné léto, tak jak má být. Na dovolenou se nikam nejelo, protože v té době to
nebylo na vesnici zvykem. Polovina prázdnin již rychle uběhla a my – černoličtí kluci
jsme si je užívali plnými doušky. Když jsme si již dosyta užili běhání po lukách, sbírání
hub, ochutnávání různého ovoce, které rozhodně nebylo ze zahrad našich rodičů, a
když jsme již měli za sebou i "povinné" rodinné trhání borůvek na borůvkové koláče,
knedlíky a zavařování, cítili jsme již potřebu nějaké změny. A ta se skutečně dostavila.
Začaly totiž žně, a to byla na vesnici vždy veliká událost, která zaměstnala většinu
jejích obyvatel. Obilí se na polích sekalo samovazy, což byly stroje tažené traktorem
nebo koňmi, které obilí po posečení ještě svázaly do snopů. Ze snopů potom ručně stavěli lidé na polích "panáky". Po jejich proschnutí se snopy odvážely na žebřiňácích tažených koňmi nebo valnících, které již táhl většinou traktor do místního JZD k výmlatu. A právě zde, v místním JZD se pro nás kluky v tuhle dobu otevřel pravý "ráj". Vozili jsme se na prázdných vozech jedoucích na pole a někdy jsme měli i to štěstí svézt se i
zpátky do JZD na vysoko naložené fůře snopů, přitažených k vozu "pavézou", což byla
dlouhá dřevěná kulatina, položená navrch fůry, na obou
koncích přivázána provazem
k vozu, aby tak bránila rozpadnutí fůry. Já však nejvíce
za všeho obdivoval mlátičku
hroby - výroba a prodej
obilí, která měla červenou
barvu, plno koleček, řemenic, pák, páček, sít a kožemytí a rovnání hrobů
ných řemínků . Mlátička byla poháněna silným koženým
hnacím řemenem z otáčející
žulové a mramorové parapety se řemenice stabilního dvouválcového "Dieslova" motoru, který jsem také velice
obdivoval, a vše se točilo,
desky na kuchyňské linky
pohybovalo, natřásalo a překlápělo. Z jedné strany stroje
padala vymlácená sláma,
telefon: +420 777 219 034
která padala do elektřinou
poháněného stroje, kterému
se říkalo "fukar" a ten foukal slámu obrovskými plechovými rourami do stodoly, kde
bylo plno prachu a velký hic. Dva pracovníci, kteří vidlemi slámu od roury odebírali a
ukládali ve stodole, museli mít přes ústa a nos uvázané šátky. Byla to nejhorší práce a ti
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lidé se měli co ohánět, aby práci stíhali, ale nedalo se zde dlouho vydržet a tak se několikrát denně střídali s jinými lidmi. Na druhé straně stroje byly ve zvláštních držácích
uchyceny pytle, do kterých padalo vymlácené obilí. Toto zařízení obsluhoval urostlý
muž, který naplněný pytel vždy zvážil, zavázal a naložil na valník. Ze strany mlátičky
vypadávaly ze sít, kde se vymlácené obilí čistilo do malého "fukaru" plevy a zůstávaly
uloženy na veliké hromadě stranou od stroje. "Pánem bohem", byl pro mne ale strojník
pan Drobílek, kterému všichni říkali "Viktore". Měl tak promaštěné montérky, že vypadaly jako by byly kožené. Byly nasáklé olejem a vazelínou, kterými mazal oba stroje
a také speciálním voskem se smolou, kterým voskoval hnací řemen, aby nepadal z řemenice. To vše smíchané s vůní slámy, dávalo dohromady pro mě božskou vůni a já si
nepřál nic jiného nežli být strojníkem a to musím pominout, že si i velice dobře pamatuji dobu, kdy mlátičku poháněl parní stroj, a kdy se k této vůni přidávala ještě vůně
páry, spalovaného dřeva a uhlí. Vydržel jsem u těchto "mašin" třeba celý den.

Stabilní motor pravidelně spokojeně poblafával, řemen spojující mlátičku s motorem
byl překřížený, to kvůli získání opačného směru otáčení a pravidelně o sebe pleskal. Z
fůry přistavené k mlátičce podával muž snopy ženě, která stála na mlátičce na tak zvaném "válu". Ta nožem přeřízla provázek, kterým byl snop svázán, a pošoupla ho rozložený po vále další ženě, která ho vkládala do stroje. Mlátička zahučela, jak spolkla toto
veliké sousto a po něm ihned následovalo další a další a tak to šlo po celý den. Práce se
někdy nezastavila ani v noci, protože aby žně proběhly co nejrychleji a za příznivého
počasí, dělaly se i noční výmlaty. Jako starší jsem se také několika zúčastnil. Pochopitelně po nočním výmlatu, následovala na druhý den omluvenka ze zaměstnání. Noční
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výmlaty měly zvláštní kouzlo a já na ně dodnes vzpomínám. Pracoviště osvětlovaly
veliké elektrické lampy s velkými a silnými žárovkami, které byly umístěny na vysokých trojnožkách zhotovených ze smrkových latí a pospojovány silným kabelem. Kolem lamp poletovaly roje můr a teplý noční vánek byl nasycen vůní obilí, slámy a teplem a vůní pracujících strojů. Bylo zde i veselo, protože při nočním výmlatu pracovali
většinou mladí lidé, členové různých vesnických organizací. V zásobě byly vždy vozy
naložené velkými fůrami snopů určených k vymlácení, aby se nemuselo svážet v noci
obilí s polí. Pracovalo se, dokud nezmizel v mlátičce poslední snop. Když šla práce od
ruky a byla brzy hotová, stroje se zastavily a osvětlení pohaslo. Pracoviště a okolí opanovala najednou sametová tma, okouzlující noční ticho a klid, který vnímaly naše
smysly jako léčivý balzám. V tmavomodré hloubi oblohy zářil nad námi světlý pruh
mléčné dráhy naplněný miliardami hvězd. Byla stále ještě krásná a teplá pozdní, letní
noc. Nikomu z nás se najednou nechtělo domů a tak jsme unavení a s pocitem dobře
vykonané práce seděli a povídali si a "ucucávali" z lahví teplé, nedopité osmistupňové
pivo.
Vraťme se ale znovu do doby, kdy jsem byl malý kluk. V noci, ale i ve dne se při
výmlatu podávala svačinka, byl to většinou čerstvý chleba namazaný sádlem a posolený, který dospělí zapíjeli pivem, jenom tak z lahve a když na nás kluky také pár krajíců
chleba zbylo, "jéjej, to byla pochoutka". Moc práce jsme nenadělali, ale občas jsme doběhli někam něco vyřídit a spíše jsme překáželi. Když byla přestávka a stroje se zastavily, chodili jsme skákat do slámy ve stodole. Předháněli jsme se, kdo vyleze na nejvyšší trám a potom již následoval skok, let a "zahučení", jak jsme tenkrát říkali, po krk
do slámy. Dělali jsme i tunely a občas někdo "zahučel" do díry, která vznikla špatným
uložením a ušlapáním slámy a měl problém vylézt.
Když byla stodola slámou naplněna, přestěhovala se mlátička i s příslušenstvím ven,
mimo budovy JZD a sláma se foukala a skládala na hromadu, které se říkalo stoh. I zde
jsme provozovali stejné hrátky a místo skákání z trámů do slámy přibylo sjíždění stohu
po zadku. Dělali jsme ale i užitečné věci, jako sbírání klásků na strništích, za což jsme
byli doma i občas pochváleni. Přišla však další velká událost. Do místního JZD přijel
na výpomoc kombajn, pomáhal sklízet ještě nepokosené lány. Pro místní lidi to byl obrovský zázrak, protože ušetřil a vyřadil spoustu pracovních úkonů, které se dědily z generace na generaci již několik století. A tak každý, kdo měl nohy schopné chůze, šel se
na ten zázračný stroj podívat.
Kombajn byl sovětské výroby a trpěl značnou poruchovostí. Dnes vím, že nebyl
konstruován na tak hustý osev, který se u nás používá a často se zahlcoval. Kombajnéři
byli dva mladí chlapci, snad vojáci a v obci, kde měli ubytování, si je okamžitě velice
považovali. Místo oprav kombajnu se ale věnovali raději místním děvčatům, která se o
ně pomalu prala a rádi poseděli večer i v místní hospůdce, kde bylo vždy neobyčejně
veselo. Žně trvaly poměrně dlouho, značně je totiž prodlužovalo zrání a dosychání obilí
v panácích a tak, když končily žně, končily pomalu i prázdniny. Dodnes si pamatuji,
jak na oslavu ukončení žní vyvěsil předseda místního JZD na stoh vlajku. Měla velikost
šátku, byla hedvábná a byl na ní znak, svázaná kytice klasů. Mé osmileté kamarádce,
do které jsem byl tehdy bezhlavě zamilovaný, se tenhle šátek náramně líbil. A tak jsem
navečer, když moji kamarádi odešli po dovádění ve stohu domů, tenhle šátek ze žerdi
sundal a pro jistotu jsem ho nejdříve zahrabal do slámy.
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Druhý den bylo v černolické školičce dusno. Pan učitel Hostouš, byl ale nad věcí. Na
tabuli nakreslil stoh slámy a na něm na žerdi praporek a řekl, ten praporek se včera
ztratil, když si tam hrály nějaké děti. Pan předseda JZD si přeje, aby tam ten praporek
byl zítra zpátky a při tom se upřeně díval na mě. Ten den byl pro mě nekonečný. Večer,
když se setmělo, běžím ke stohu a sotva popadám dech. Lezu na stoh, ale neustále sjíždím dolů, protože stoh přes den upravili. Nakonec jsem naprosto vyčerpán nahoře. Je
tma. Přehazuji slámu, ale vlajka nikde. A tak si říkám, musíš se uklidnit a začít pomalu
a pečlivě znovu hledat. Konečně ji nacházím. Držím vlajku vítězoslavně v rukou a připevňuji ji na žerď a připadám si, jako když ji slavnostně vztyčuji. Vlajky se okamžitě
zmocňuje vítr a ráno vlaje nad stohem, jakoby se vůbec nic nestalo. Silný podzimní vítr
z ní nakonec za pár týdnů nadělal cáry a tak skončila vlajka, ale dávno před tím skončily žně, ale i moje láska.
Dvořák Ant.

Mějte s námi trpělivost
Eva Kačírková
My všichni sníme své sny,
rádi bychom - toužíme, jak střídají se dny.
Každý z nás je sám i dvojí,
jen ten sen dvě tváře spojí.
Každý u nás je originál,
dokonale zná svou vizi,
přesto v hlavě zmatek trvá,
každý z nás má občas krizi.

Společenská kronika
V srpnu 2009 oslaví významné životní jubileum

paní Božena Zemanová
Ing. Olga Kokošková
paní Magdalena Klasovská
paní Irena Kubíková
pan Miroslav Chvátal
pan Jan Paclík
pan Ivan Ulč
Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
9

Zpravodaj obce Řitka - č.7/2009

Pro letní pohodu
Dnešní uspěchaný život přináší mnoho situací, které nemusíme vždy správně vyřešit.
Přinášíme proto humorný receptář čeho se vyvarovat.

První lekce
Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvonek.
Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít.
Před dveřmi stojí soused Bob. Ještě dříve, než žena stačí otevřít ústa, Bob spustí:
"Dám ti 800 dolarů, když si tu osušku na chvíli sundáš."
Po krátkém rozmyšlení nechá žena osušku sklouznout a zůstane před Bobem jen v
Evině rouše.
Bob chvíli kouká, pak dá ženě 800 dolarů a odejde.
"Kdo to byl?", ptá se manžel, když se žena vrátila.
"Jenom Bob od vedle."
"To je fajn, že přišel. Dal ti těch 800 dolarů, které mi visí?"
Poučení:

Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému
odhalení v budoucnosti.
Druhá lekce
Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko.
Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural.
Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno.
"Otče, pamatujete na žalm 129?", zeptala se s nevinným výrazem jeptiška.
Duchovní ruku sundal.
Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno.
Jeptiška se znovu zeptala: "Otče, pamatujete na žalm 129?"
"Promiňte sestro, opravdu nevím, co se se mnou dnes děje," mumlal duchovní.
Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible.
Nalistoval žalm 129 a čte:
"Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí."
Poučení:

Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost.
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Třetí lekce
Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd.
Cestou najdou starou lampu, a když ji začnou otírat, objeví se džin:
"Splním každému jedno přání," hřímá.
"Prvnímu mně, prvnímu mně, volají prodavač s pokladní."
"Přejte si," vyzve je džin.
"Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti," říká prodavač.
Puf - a prodavač je pryč.
"Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce
mít neustálý přísun pina-coladas.", říká prodavačka.
Puf - a prodavačka je pryč.
"Tak jste na řadě, ", obrátí se džin na manažera.
"Chci ty dva zpátky, než skončí polední přestávka," říká manažer.
Poučení:

Nechte svého šéfa, ať mluví první.
Čtvrtá lekce
Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: "Co
děláš?"
"Jen tak sedím a koukám."
"Mohu si sednout také?"
"Ale jistě, proč ne."
A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla.
Poučení:

Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko.
Pátá lekce
Svěřuje se krocan býkovi. "Moc bych si přál, abych měl tolik síly, že bych dokázal
vyletět až na vršek toho stromu."
"Možná bych měl pro tebe radu," říká býk.
"Když budeš denně hrabat v mých výkalech a zobat z nich zrníčka, brzy se posílíš a
pak to třeba dokážeš. Je v tom velká výživná hodnota."
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Po několika dnech této stravy krocan zjistil, že má dostatek síly vyletět na nejnižší
větev.
Po dalších několika dnech se mu podařilo dostat se výše a ještě výše, až nakonec doopravdy vyletěl až na vrcholek stromu.
Krátce nato jej tam spatřil lovec a krocana sestřelil.
Poučení:

Občas se vám podaří dostat se na vrchol za hovno, ale pamatujte, že
to hovno vás tam neudrží.
Šestá lekce
Na lodi se plaví medvěd, myš a žába. Medvěd si zpívá, ale žábě se to nelíbí a strašně
medvědovi vynadá.
Medvěd ji ignoruje. Myš se jen dívá, a když vidí, že medvěd nepřestal zpívat, vynadá
mu také.
Medvěd se naštve a myš i žábu hodí do vody.
Ve vodě se ptá žába myši: umíš plavat? Ne, pláče topící se myš.
Tak proč nadáváš medvědovi?
Poučení:

Když si kolega dovoluje na nadřízeného, neznamená to, že si to můžeš
dovolit i ty.

Hezký zbytek prázdnin

(vv)
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