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Motto:
Netrhej květiny, když je chceš mít. Budou kvést u všech tvých cest.
Rabín Dranáth Thákur.

Informace z OÚ
















Začátkem měsíce dubna umístila firma "Komwag" v naší obci deset košů na odpadky a deset košů na psí exkrementy. Jmenovaná firma se bude starat o vyváţení těchto košů a o doplňování spotřebovaných pytlíků. Ţádám obyvatele naší obce, aby
těchto košů vyuţívali a to zejména "pískaři".
V pátek 10. dubna začala firma "Komwag" zametat komunikace v obci, coţ se protáhlo aţ do soboty. Občanům, kteří si stěţovali na prašnost se tímto omlouvám. Bohuţel prášení není moţno zcela zabránit. Rovněţ termín zametání si není pro vytíţení vozu moţno vybírat. Mohu ale prohlásit, ţe takhle dobře zametené komunikace
jsme v naší obci ještě neměli.
Pálení "čarodějnic" proběhne jiţ tradičně v podvečer ve čtvrtek 30. dubna na prostranství před řiteckou "Sokolovnou". Všichni jste srdečně zváni. Sebou přiberte
dobrou náladu a dostatek peněz na občerstvení.
Začátkem měsíce května bude ve vývěsce OÚ na autobusové zastávce uspořádána
výstavka fotografií "Obec Řitka a osvobození", které mi daroval jeden řitecký občan, za coţ mu tímto velice děkuji.
Poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu a rovněţ tak poplatek ze psů mohou opozdilci stále zaplatit na OÚ.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v obci v sobotu 25. dubna 2009.
POZOR, mění se hodina svozu, z dříve uvedených 13.00 hod na 10.30 aţ 11.00 hod.
Doba odvozu odpadu velkoobjemového zůstává na 13.00 hodin. Odpad bude shromaţďován na obvyklém místě u řiteckého obchodu.
Dvořák Ant. - místostarosta
23. května – Fotbalový turnaj na "Ladech", odpoledne koncert rockové hudby tamtéţ - pořádá Restaurace Panský Dvůr a Sokol Řitka.
30. května – plánované pouťové atrakce, večer zábava v Sokolovně

Školka slaví narozeniny
Čas letí a naší školce již bude v dubnu dvacet let…
Připadá mi to jako včera, kdy jsem i já, jako nová učitelka, stála před vchodem do
budovy a byla plná očekávání a zvědavosti, co mne zde čeká.
Je neskutečné, kolik se zde vystřídalo dětí. Vţdyť z těch prvních jsou jiţ dnes mladí
lidé! Snad si někdy vzpomenou na "tety" ve školce, které si s nimi hrály a vymýšlely
denní aktivity.
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Ze zápisů v kronice mateřské školy se dovídám, ţe symbolicky je Mateřská škola
Řitka předána veřejnosti dne 29. 3. 1989. A 10. dubna se otevírá jedna třída, kterou navštěvuje 25 dětí. Ředitelkou je jmenována Mgr. Jaroslava Řůţičková, první učitelkou
paní Milada Egyedová a školnicí paní Marie Chocholová. O stravování se stará paní
Jiřina Bartůňková a Marcela Otmarová. Později se díky zájmu rodičů otevírá i druhá
třída, kde se učitelkami stávají Dana Jará a od září Naděţda Fausová.
Po odchodu paní Chocholové přebírá funkci školnice paní Alena Wurmová a uklízečkou je paní Miluše Vondráková, která se později i na určitý čas stává pedagogickou
pracovnicí.
Mateřskou školu nenavštěvovaly jen děti ze Řitky, ale i z Trnové, Jíloviště, Klínce a
Líšnice, které byly nejdříve do MŠ sváţeny Avií státního statku. Provoz MŠ
se z důvodu poţadavků dojíţdějících rodičů prodluţuje od 6.15 do 16.45 z původních
7.00 aţ 16.00.
Také v průběhu let zde dochází k dalším personálním změnám, vystřídalo se zde
mnoho tváří, a tak do MŠ mimo jiné přichází paní učitelka Lenka Rathausová, paní kuchařka Renáta Dolejšová a paní uklízečka Věra Poláčková (nastupující po paní Jiřině
Vaňaskové). Poslední změnou je odchod paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Růţičkové do
důchodu v roce 2001 a do funkce ředitelky je na základě konkursního řízení jmenována
paní Naděţda Fausová.
Od 1. 1. 2003 přechází školská zařízení do právní subjektivity a naše MŠ získává
proto nový oficiální název "Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ". Jejím zřizovatelem je nadále obec Řitka, který zajišťuje veškeré investiční a neinvestiční náklady a
vychází MŠ maximálně vstříc.
Od roku 2001/2002 si škola vytváří svůj vlastní Školní vzdělávací program, nyní
pod názvem "Duhová školka", na jehoţ základě děti získávají ucelené informace hravou formou.
V MŠ se neustále snaţíme navozovat rodinnou atmosféru tak, aby se zde dobře cítily nejen děti, ale i rodiče a vůbec všichni, co k nám zavítají. A snad se nám to i daří! 
Důkazem mohou být stálé návštěvy jiţ školních dětí o prázdninách a i okamţiky, kdy
se k nám hlásí dokonce mladí lidé se slovy: "Ahoj teto, poznáváš mě?". V tuto chvíli si
uvědomíme, ţe naše práce nebyla marná a stála za to!
Takže milá školko, přeji Ti, abys do další dvacítky vyšla "v novém kabátku" a
aby Ti nikdy nescházely dětské usměvavé tváře, spokojení rodiče a nadšené paní
učitelky!
Za kolektiv MŠ Řitka Naďa Fausová

Zprávičky z líšnické školičky


Druhé pololetí začalo rychle utíkat a konec školního roku se blíţí. Do té doby máme
naplánováno mnoho akcí. V současné době jezdíme na plavání a po jeho skončení
budeme pokračovat kurzem golfu. Naši ţáci se tak v rámci tělesné výchovy seznamují s různými druhy sportů.
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Budeme hrát zábavné celoškolní soutěţe – "kuličkiádu" a "pexesiádu". Ale také vědomostní soutěţe "Jaký jsem počtář", "Líšnice mluví anglicky" a "Jak umíme česky", ve kterých děti mohou ukázat, co všechno se za rok naučily.
Před závěrem školního roku vyjedeme na školu v přírodě, pojedeme pro nás na
známé místo k Orlické přehradě. Před vysvědčením všechny pozveme na Školní
akademii, která se jiţ stala školní tradicí. Děti se nejvíce těší, jak po akademii budou
spát ve škole. Pro naše páťáky je to vţdy takové rozloučení s jejich školou.
Za všechny Mgr. Alena Heckelová a Mgr. Zuzana Valešová

Ze všenorské školy














Také v tomto školním roce si ţáci v některých třídách ověřili své schopnosti i znalosti ve standardizovaných celostátních testech SCIO a KALIBRO. Výsledky jsou
důleţitým srovnáním a slouţí jako vodítko pro další práci učitelů i ţáků.
Dětem s diagnostikovanými specifickými poruchami učení je určen krouţek, kde
pod odborným vedením a pomocí speciálních metod překonávají svůj hendikep.
Školní psycholoţka je pravidelně k dispozici ţákům i jejich rodičům a těsně spolupracuje s učiteli.
K lednovému zápisu přišlo 20 budoucích prvňáčků, kteří si mohli ověřit, jak to vypadá v opravdové škole.
Vedení školy ve spolupráci s dalšími odborníky vypracovalo projekt revitalizace
školní zahrady. Její těsnější začlenění do výchovné a vzdělávací práce školy vychází
ze školního vzdělávacího programu a počítá s aktivním zapojením všech ţáků i otevřením těchto prostor všenorské veřejnosti. Projekt se uchází o dotaci ministerstva
školství. (Vizualizace návrhu je k nahlédnutí na školních webových stránkách.)
V únoru se uskutečnil jiţ druhý školní ples v prostorách Club Kina Černošice. Hojně
navštívenou společenskou událost za účasti zastupitelů obce a patrona školy Mistra
Jiřího Stivína obohatil i kulturní program.
23 ţáků deváté třídy se letos přihlašuje ke studiu na středních školách podle nových
pravidel. Je to především moţnost podat tři přihlášky a také povinnost odevzdat na
zvolenou školu tzv. zápisový lístek. Větší díl odpovědnosti padá na rodiče ţáků tím,
ţe přihlášky doručují sami. Výsledky přijímacího řízení budou známy na přelomu
dubna a května.
Loni byli naši žáci přijati na tyto typy škol:
1 na čtyřleté gymnázium,
3 na osmileté gymnázium,
11 na střední odborné školy s maturitou
(průmyslové školy dopravní, elektrotechnické a stavební,
obchodní akademie a obchodní akademie – lyceum),
2 na učební obory na středních odborných učilištích.
V. Veselý
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
Váţení čtenáři, ať jste sportovci či nesportovci, ať fandíte nějakému sportu, či Vás
ţádné sportování vůbec nezajímá, určitě se k Vašim uším donesly neblahé informace o
dění v českém fotbalu. Musím se zde přiznat, ţe mě fotbal zase tak moc nebere. O to
více jsem překvapen, kolik zámoţných sponzorů bylo a je dnes stále ochotno do této
pochybné instituce cpát peníze. Očekával bych od těchto sponzorů, ţe spíše svými financemi podpoří ochranu ţivotního prostředí, rozvoj zdravotnictví, zejména pro děti,
aby ty méně movitější rodiče, nemuseli peníze na vyléčení svých dětí obstarávat ţebráním a pořádáním veřejné sbírky. Očekával bych od těchto sponzorů, ţe si budou chtít
zabezpečit pokojné a klidné stáří, sponzorováním domovů důchodců a hospiců, protoţe
ani z těch bohatých nikdo neví, jak na stará kolena dopadne. Ale to oni ne, oni budou
zřejmě hrát na stará kolena fotbal. To jsem se zase ale rozpovídal a nechal se unést úplně jiným směrem, neţli mám v úmyslu a tak se vracím k fotbalu.
Jak to bylo s fotbalovou historií v našem státě, to zná na rozdíl ode mě, jistě kaţdý
pořádný fotbalový fanoušek. Já Vám chci dnes ale něco povědět o fotbalové historii
v našem kraji. A jelikoţ pocházím z Černolic, bude se můj článek týkat hlavně fotbalu
černolického, v němţ si ale zahrál za ta léta i nejeden řitečák.

Úvodní slova z kroniky SK Černolice roku 1933.
Roku 1933 sešlo se pár mladých vyznavačů fotbalového umění, aby dalo základ pro
zaloţení sportovního klubu v naší obci, coţ se jim zpočátku těţko provádí, jelikoţ u
starších nenalézají patřičného pochopení a hlavní podmínka ţivota klubu jest těţko splnitelná, to jest opatření hřiště ku pěstování fotbalu. Neţ doufám, ţe i toto společnou pílí
se zdaří překonati a sport v naší obci zvítězí ku většímu rozmachu klubu a k větší spokojenosti svých zakladatelů. Já jako jeden z těch prvých přeji svému klubu na poli sportovním a společenském, aby pomohl vychovávati svému národu hochy ctiţádostivé a
pevné ve vůli za vítězství pro svoji vlajku. Doufám, ţe náš mladý klub bude kráčeti v
šlépějích svých zakladatelů, kteří měli na mysli vţdy jen to nejlepší a jeho další funkcionáři povedou tento na poli sportovním ku vítězství, k čemuţ jim přeji mnoho zdaru.
Josef Dubský, t.č. náčelník
První zápas v historii našeho oddílu jsme sehráli se sousední obcí Líšnice, kde po našem vzoru rovněţ pár nadšenců zaloţilo sportovní klub. Zápas hrajeme 18. června
1933, na hřišti soupeře (náš klub ještě nemá vlastní hřiště) a prohráváme 3:2.
Finanční prostředky na zajišťování sportovní činnosti nejsou ţádné, výstroj se kupuje
z vypůjčených peněz od jednotlivých členů, někteří členové si výstroj zakupují osobně,
ta však zůstává majetkem oddílu. Uváţíme-li, ţe ustavení oddílu kopané bylo uskutečněno v období největší hospodářské krize našeho státu, kdy byla velká nezaměstnanost
- jeden milion občanů byl bez zaměstnání, mezi nimi i občané Černolic a oddíl tuto situaci přeţil.
V té době nebyl ţádný orgán, který by kopanou finančně podporoval, naopak se musely platit různé dávky Zemské finanční správě. Protoţe těch, kteří chtějí hrát fotbal je
6
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mnoho, tvoříme dvě muţstva. Dohromady hrajeme v úvodním roce naší kopané 13 zápasů.

1934.
Po sehrání 30 zápasů přicházejí také první tresty za neomluvené nedostavení se
k zápasu. Daří se nám získat pozemek od pana Šťastného na sehrání několika zápasů
před domácím obecenstvem a tím získat zázemí pro větší kádr příznivců. První zápas
před domácími diváky hrajeme 9. září proti SK Čísovice. Předzápas vyhrává druhé
muţstvo 5:1, první muţstvo remizuje 4:4. Prvního října dostáváme první velkou poráţku 1:13 v Davli. Tato poráţka je zaviněna soudcem i některými hráči, kteří z obavy
před delší cestou pěšky "narychlo" onemocní. Tyto hráči jsou potrestáni zastavením
činnosti na tři týdny.
Posvícenským zápasem proti AFK Horní Mokropsy (dnes Všenory) se 20. října loučíme s naším hřištěm, stalo se z něho znovu pole. (Není to snad vhodný nápad, jak vyléčit dnešní český fotbal?)

1935.
Tento rok se daří oddílu pronajmout od obce Dobřichovice vhodný pozemek na
úpravu vlastního hřiště. Bez jakékoliv techniky, pouze krumpáč, lopata a kolečko si
upravujeme stráň "Na krásné vyhlídce".
Pozemek se nachází na louce pod lesem, při staré cestě do Dobřichovic, dnes jsou tu
chaty. 13. října 1935 hrajeme poprvé utkání na tomto hřišti s Novomeským SK a vyhráváme 6:0. Slavnostní otevření hřiště je ale aţ 5. července 1936 s průvodem obcí a
poloţením věnce k pomníku padlých a přehráním národní hymny. Průvod pokračuje na
hřiště, kde je po projevech vztyčena klubová vlajka za zvuků klubového pochodu "Bohemians pochod" (Černo – bílé). Muţstva po výměně kytic a provoláním "Sportu zdar",
nastupují k zápasu. Předzápas tohoto dne hrají staří páni s jedenáctkou starých pánů
řiteckých, výsledek utkání 2:2.
Utkání mělo několik zajímavostí, brankář Josef Ejem chytal na bránu vystřelené míče do nůše a rozhodčí namísto píšťalky pouţíval zvonec a čas odměřoval budíkem. Poté
nastupuje první muţstvo proti jedenáctce poštovních a telegrafních zaměstnanců
z Prahy. Po nerozhodném výsledku 4:4 se slavnost přesunuje s hudbou do spolkové
místnosti v hostinci, kde pokračuje zábava.

1938.
Všeobecně nepříznivý rok. V letních měsících se v obci objevuje slintavka a oddíl je
pro okresní zákaz hrát zápasy nucen odpočívat. Jsou zde i politické události 2x mobilizace. Mistrovství v jednotlivých odděleních nebylo tohoto roku dokončeno.

1939.
V září na našem hřišti dochází při mistrovském utkání s SK Štěchovice poprvé
k inzultaci rozhodčího, který byl příčinou naší poráţky, a navíc bezdůvodně ukončil
zápas předčasně. Byl inzultován dvěma našimi hráči, klub je potrestán peněţitou pokutou a zastavením činnosti na tři týdny, rovněţ tak oba výtečníci.

1940
Tento rok probíhá jiţ normálně, aţ na jednu perličku. V kronice se lze dočíst, ţe 28.
dubna hrálo naše muţstvo mistrovský zápas proti SK Všenory, kdy jsme zvítězili 5:1.
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Vítězství ale mohlo být vyšší nebýt toho, ţe někteří hráči oslavovali vítězství jiţ předem a k zápasu nastoupili jiţ mírně "unaveni".

1941.
Pro zákaz her je sezóna předčasně ukončena, aniţ byly dohrány mistrovské zápasy.
Střelecký rekord klubu sehráváme 2. června v přátelském zápase na našem hřišti proti
SK Líšnice, kdy první muţstvo vítězí 15:1 a druhé 5:1.

1942.
V tomto roce se opakuje totéţ jako v předcházejících ročnících. Slabý začátek, výborný střed a ţalostný konec. Zaznamenali jsme ale další rekord muţstva v počtu vstřelených branek za zápas. Domácí hřiště Černolic uvítalo 19. dubna SK Líšnice, kterému
nasázelo 18 branek, dvě inkasovalo.

1943.
Tradiční obrázek průběhu sezóny se znovu opakuje. Je potřeba doplnit muţstvo
mladšími hráči, aby chodili hrát po celý rok nejenom doma, ale i ven. Deset let existence klubu se vzhledem k válečné vřavě neslaví.

1944.
Zahajujeme sezónu pouze s jedním muţstvem. Dovršením všeho byla ke konci roku
ztráta hřiště na "Krásné vyhlídce" z důvodů rozparcelování. Budou zde stát chaty. Tato
smutná skutečnost se však stává odrazovým můstkem pro vybudování nynějšího hřiště.
Co běhání stojí pana Josefa Strejčka a pana Václava Kotýška za správcem pozemku,
kde má stát nové hřiště, panem Kasalickým. Ten jim vţdy přislíbí, ţe promluví
s nájemníky o přenechání pozemků, ale po jejich odchodu vţdy posílá hajného, aby nájemníkům vyřídil, ţe ţádosti oddílu nesmějí vyhovět. První muţstvo sehrálo 23 zápasů.
Nejvíce zápasů sehrál Macela Boh. 22, Dvořák Ant. 22,( můj otec) Šoch Libor 22.

1945.
Začátkem tohoto roku, kdy nikdo nevěří, ţe oddíl bude hrát, se mládenci přihlašují
s tím, ţe budou kopat alespoň občas, na cizích hřištích. Přátelské zápasy však dlouho
hrát nevydrţeli a tak se na podzim přihlašují do mistrovských soutěţí. Po dohodě s oddílem SK Líšnice se domácím hřištěm na dva roky stává Líšnické hřiště.

1945-1946.
11. srpna hrajeme kvalifikaci o postup do druhé třídy na "domácím" hřišti v Líšnici,
proti Lipanskému SK, nad nímţ vítězíme 5:4. V kronice se lze dočíst, ţe mohlo být dosaţeno lepšího výsledku, nebýt zásahu pana rozhodčího Hladkého, který na nás bezdůvodně za stavu 5:1 odpískal desítku a za nesportovní chování vyloučil dva naše hráče,
čímţ dopomohl lipanským k lepšímu výsledku. Odvetný zápas se hraje 18. srpna v Lipanech, kdy jsme dosáhli dalšího rekordu, a to v inkasovaných brankách. Prohráli jsme
16:0 a vidina druhé třídy se rozplynula.

1946-1947.
Osmé místo v tabulce je vzhledem k finančním potíţím uspokojivé, soustředíme se
na vybudování vlastního hřiště. V roce 1947 nám za domácí hřiště slouţí plácek SK
Klínec. Ve vsi to vře sportovním nadšením, ale i jinými hlasy. Podepsaná petice nedo8
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káţe zlomit nadšení pro fotbal. Výstavba hřiště se stává masovou záleţitostí našich
sportovců i občanů, jelikoţ motivací je oslava patnácti let existence klubu v roce 1948.

1947-1948.
Umísťujeme se v soutěţi na velmi pěkném třetím místě. Slavnostní otevření hřiště na
místě, kde je dodnes, se koná 4. dubna 1948 a první zápas na něm proti AFK Měchenice prohráváme 1:2.

Petice občanů
Došlo na MNV v Černolicích 11. srpna 1945 (63 podepsaných)
Podepsaní občané horní části obce protestují proti projektu fotbalového hřiště
v jejich sousedství.
Svůj protest odůvodňují takto:
Fotbalové hřiště projektováno jest v těsném sousedství obce a hřbitova, o čemţ nebyli však vyrozuměni ani nejbliţší sousedé. Podepsaní připomínají, ţe právě v této horní
části obce bydlí lidé, kteří potřebují klidu, nebo sem po celodenním zaměstnání za klidem dojíţdějí. Jsou to v prvé řadě ţelezničáři, konající noční sluţby, kterým zbývá ku
spánku jen den, pak nemocní, malé děti a konečně i pracující lidé z města, kterým zbývají k oddechu jen neděle a kteří si právě tento kout a okolní kraj pro jeho klid ku své-

mu odpočinku vyhledali, respektive zde hodlají stavět. (Odraditi takové zájemce od jejich úmyslu nebylo by jistě ku prospěchu obce.) Pomyšlení na spánek či odpočinek
v bezprostřední blízkosti stovky úst křičících "gól, tempo" a podobně bylo by jistě beznadějné. Další závaţnou překáţkou plánu jest bezesporu těsná blízkost hřbitova. Bylo
by jistě nepříjemné, kdyby se musel zápas odkládat kvůli pohřbu, kdyby se potom bez
9
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ohledu na pohřeb, přece jen hrálo, bylo by člověka nedůstojné rušiti smuteční obřady
sportovním hlukem, plným ţivota a veselí. Podepsaní vítají úmysl zříditi ve zdejší obci
sportovní hřiště a plně se přimlouvají za jeho uskutečnění, ţádají však, aby od plánu
zříditi ho v bezprostřední blízkosti hřbitova a horní části obce, bylo rozhodně upuštěno.
Navrhují naproti tomu, aby k tomuto účelu pouţito bylo pozemku, získaného parcelací
pozemků, příslušejících k velkostatku Nový Dvůr po kolaborantu Kasalickém. Tam si
můţe S.K. zříditi hřiště v libovolné poloze i rozměrech, dokonce za podmínek mnohem
příznivějších, to je bez těsné blízkosti zahrad, plotů a hřbitova. Podepsaní jsou pevně
přesvědčeni o tom, ţe oprávněnost jejich protestu a připomínek bude plně uznána a ţe
nebude připuštěno, aby příští generace právem odsuzovala MNV a SK, jakoţ i všechny
občany, hlavně horní části obce Černolice, kteří by k uskutečnění takového plánu nečinně přihlíţeli. Očekáváme tudíţ kladné vyřízení a jsme s pozdravem : "Čest práci".
K této rafinované petici však nebylo přihlédnuto a hřiště bylo postaveno na zvaţovaném místě. Po výstavbě hřiště však činnost klubu, v roce 1952 pro nedostatek hráčů,
kteří odešli na vojnu, upadá. Teprve aţ v roce 1956 se fotbalový oddíl znovu navrací do
ţivota a především zásluhou pana Jaroslava Kolky se znovu začíná "blýskat na lepší
časy". To jiţ je ale další dlouhá novodobá historie černolického fotbalu, ve kterém jako
hráči budou figurovat i mnozí řitečtí občané.
Co z toho všeho vyvodit? Bylo to obrovské úsilí lidí dosáhnout svého cíle, mít kde
hrát svůj milovaný fotbal a to rozhodně ne pro peníze, jak je to dnes zvykem. Byla zde
ale i výchova k hrdosti na příslušnost ke své obci, ke svému klubu, ale i ke svému státu.
Kdyţ je této hrdosti příliš, zejména té národní, není to dobře, protoţe tato přehnaná národní hrdost, můţe vést k "nacionalizmu". Pokud ale národní hrdost úplně chybí a její
působení převezmou peníze, skončí to také špatně a problémy českého fotbalu v dnešní
době jsou toho zářným příkladem.
Dvořák Ant.

23. duben-Sv. Vojtěch
Pocházel ze slavníkovského rodu, který byl na konci 10. století po Přemyslovcích
nejmocnějším rodem v Čechách. To také vyvolávalo mezi oběma rody třenice, zvláště
kvůli mocenským ambicím Slavníkovců, (kteří v té době razili i vlastní mince).
Vojtěch se narodil po roce 950. Podle legendy byl určen ke světské dráze, ale kdyţ
těţce onemocněl, poloţili ho k oltáři Panny Marie a prosili za jeho uzdravení. Po vyváznutí z nebezpečí ho otec zaslíbil duchovní cestě. Roku 972 se odebral na školu do
Magdeburku, kde jako arcibiskup působil sv. Adalbert, který se chlapce ujal a při biřmování nu dal své jméno (Vojtěch – německy Adalbert). Roku 982 zemřel praţský biskup Dětmar, a novým praţským biskupem byl na sněmu na Levém Hradci za účasti
kníţete Boleslava II. zvolen právě Vojtěch. Ihned se odebral do Verony za císařem
Otou II., který ho schválil udělením prstenu a biskupské berly. Zde se setkal se zastánci
clunyjského hnutí, poţadujícími reformu církve a vytvoření pevné organizace na základě teorie o nezávislosti církve na světských panovnících. Bojovali rovněţ proti sňatkům
kněţí. Myšlenky reformy prosazoval Vojtěch i doma, coţ záhy vyvolalo konflikt, doprovázený mocenským zápasem mezi Přemyslovci a Slavníkovci. (Zde si dovolím čte10
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náře upozornit, ţe území, na kterém nyní leţí obec Řitka, patřilo v té době podle výzkumů jiţ Slavníkovcům.)
Roku 988 byl Vojtěch nucen opustit Čechy, odešel do Itálie, kde vstoupil do známého benediktinského kláštera, pak do řeckého reformního kláštera ve Valle Luce. Roku
990 sloţil na Aventinu ve shodě s papeţem slib v římském reformním klášteře.
Nepřítomnost biskupa v zemi byla vţdy nepříjemná, neměl kdo světit kněze a chyběla hlava celé církevní organizace. Proto roku 992 poţádal kníţe Vojtěcha, aby se vrátil
do Čech. Ten tak učinil a přivedl sebou italské mnichy, kteří zaloţili roku 993 prvý
muţský klášter v Břevnově. V Čechách Vojtěch nepobyl dlouho, spory s domácí šlechtou se záhy vyhrotily a jiţ roku 994 odchází opět ze země. Podle legendy se příčinou
stalo to, ţe jistá cizoloţná ţena z bohatého rodu Vršovců se před hněvem manţela
uchýlila pod ochranu kostela sv. Jiří. I kdyţ měla být podle pohanského práva sťata,
Vojtěch ji odmítl vydat. Poté se Vršovci vlámali do chrámu, ţenu odvlekli od oltáře a
zabili. Za toto porušení svátosti chrámu je Vojtěch vyobcoval z církve.
Roku 995 byli při zákeřném přepadu Liblice nad Cidlinou vyvraţděni Slavníkovci.
Jejich rodové hradiště bylo bez obrany, protoţe nejstarší člen rodu Soběbor dlel
s vojskem v Polsku. V letech 995 – 996 ţil Vojtěch v římském Aventinu, potom odešel
do Polska, rozhodnut uspořádat křesťanskou misi k pohanům. Podle legendy se na své
pouti dostal spolu s průvodci do lesa zvaného "Romovské pole", který byl posvátným
hájem, kam nesměli křesťané vkročit. Zde ho přepadli pohanští Prusové a jejich ţrec
probodl Vojtěcha oštěpem. I kdyţ do něj bodali i další, Vojtěch rozepjal ruce a modlil
se za odpuštění vrahům, aţ klesl mrtev. Pohani mu prý potom usekli hlavu a nabodli ji
na kůl. Vojtěch zemřel 23. dubna 997 poblíţ dnešního města Královec.
Polský panovník Boleslav I. Chrabrý záhy vykoupil od Prusů tělesné ostatky sv. Vojtěcha a nechal je pohřbít v Hnězdně, které nedlouho potom Císař Ota III., který se
s Vojtěchem několikrát osobně setkal a pokládal ho za svatého, povýšil na arcibiskupství.
Jiţ kolem roku 1000 byl zaloţen kostel sv. Vojtěcha v Cáchách a i v Římě na Aventinu. V roce 1039 uspořádal český kníţe Břetislav vojenské taţení do Polska, dobil
Hnězdno a odvezl odtud ostatky sv. Vojtěcha do Prahy. Nechal je slavnostně pohřbít
v katedrále sv. Víta. Jeho záměrem bylo zvýšit prestiţ Prahy natolik, aby se mohl také
ucházet o zřízení praţského arcibiskupství. Od 11. století se po sv. Václavovi řadil sv.
Vojtěch mezi patrony české země, současně byl i patronem Polska.
Z této doby pocházejí první svatovojtěţské legendy. Se svátkem sv. Vojtěcha souvisejí lidové zvyky, vázané na chov holubů – ať jiţ čarování děvčat s mladým holoubětem, které jim mělo pomoci získat milého, nebo různé praktiky holubářů, které měly do
holubníku přilákat cizí holuby. Tyto zvyky jsou velmi staré a byly poměrně málo rozšířeny. Na den sv. Vojtěcha v Milavči u Domaţlic pastýř nikdy netroubil na roh, ale
práskal bičem. K tomuto tradičnímu zvyku se vázala místní legenda, podle níţ se u obce na pouti z Říma zastavil sv. Vojtěch a usnul unaven ve stínu lípy. Právě hnal kolem
stádo zlomyslný pastýř, který spícímu muţi zatroubil rohem schválně přímo u ucha. Sv.
Vojtěch se vzbudil a na místě pastýře potrestal hluchotou. Aby se podobné neštěstí neopakovalo, usnesli se sousedé, ţe jejich pastýř bude na místo troubení pro příště práskat
bičem.
Dvořák Ant.
11
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Boudy
Pozoruji to i dnes při svých procházkách našim okolím. Jsou to různé stavby naší
mládeţe, ukryté v křovinách, kde se scházejí určití jednotlivci. V mé hlavě se znovu
honí stejná myšlenka, kde se kaţdé jaro brala a s postupem generací stále bere v dětech
ta jarní touha, něco stavět? Je to snad pud, který v nás stále ještě zůstává po našich prapra-prapředcích, kteří ţili ještě volně v souznění s nenarušenou přírodou? Je to snad
jakási dětská zkouška na léta pozdější, kdy by se měl muţ postarat o svou rodinu, tudíţ
i o její bydlení? Nebo je to snad pud sebezáchovy a přeţití, který je v nás ukrytý a
uplatní se aţ teprve při nějaké katastrofické události? Při pohledu na v trní pracující
chlapce, kteří jsou tak zabráni do své namáhavé práce, ţe ani netuší cizí zrak, který je
sleduje, se okamţitě přenáším časem o nějakých padesát let zpátky. A jsem to znovu já
se svými kamarády a stavíme pro svoji partu tuhle stavbu.
Tenkrát jsme říkali bunkr nebo boudu. Nejobtíţnější bylo vybrat pro takovou stavbu
místo. Muselo být dále od vsi a dobře ukryto před zraky zvědavců, ale i před zraky cizí
party kluků, protoţe jinak hrozilo vyrabování, nebo i rozbourání stavby. Členové party
museli také zachovávat naprostou mlčenlivost o tom, co kde děláme. Najít takové místo, vyţadovalo znalost krajiny a často nachodit i hodně kilometrů okolo vesnice, mít
dobré oko a pečlivě místo vybírat. Procházky to byly krásné, plné dobrodruţství a lumpáren.
Vyšli jsme z chladu vysokého smrkového lesa zvaného "V Nártech". Pochopitelně
jsme se zde nezapomněli napít vody z vyhlášené studánky stejného jména, do které si
tenkrát chodila pro vodu většina obyvatel z horní části obce. Voda měla zvláštní, opalizující barvu a byla studená jako led. Svěţí vánek prohřátý odpoledním sluncem nás teple pohladil po tvářích a odehnal z nich nepříjemný chlad lesa. Kdyţ jsme procházeli
nám dobře známým zákoutím černolických skal, celodenním sluncem rozpálené skály
vyzařovaly své teplo do okolí a bylo zde velice příjemně. Na kamenných suťoviscích se
vyhřívaly zelené ještěrky, které před námi hbitě mizely v různých skulinách. V těchto
místech se daly často spatřit i zmije stočené na kamenech, vyhřívající se v teplých slunečních paprscích. Jiţ jako malý chlapec, který ještě nechodil do školy, jsem rád zašel
do těchto míst na houby, které zde tenkrát ještě rostly a nosil je ráno babičce a mamince, aby mi z nich uvařila bramborovou polévku, kterou jsem velice miloval. Od mého
domova bylo tohle místo vzdálené jen asi 200 metrů. Zmijí jsem se bál a měl jsem stále
oči na stopkách a věděl o kaţdém místě, kde jsem kdy nějakou vyhřívající se zmiji viděl. Jednou přijeli ke skalám vojáci na cvičení, bylo teprve pár let po válce a vyrušili
mě ráno v mém oblíbeném hledání hub. Běţeli vzhůru suťoviskem a velitel jim dal rozkaz "k zemi". Jeden z nich padl přímo na vyhřívající se zmiji. Nic mu neudělala, ale
panika, kterou to mezi vojáky vyvolalo, jak zděšeně utíkali, byla pro zasmání. Našel se
ale jeden odváţlivec, který prohlásil, ţe zmiji chytí. Uřízl větev, kterou částečně po
délce rozštípl, rozštěp rozevřel a vloţil do něho další větev. Potom vykročil do suťoviska. Dlouho převracel kameny, neţli zmiji našel a potom ji skutečně do tohoto rozštěpu
chytil. Vítězoslavně ji přinesl dolů mezi své kamarády. Najednou byly všichni hrdinové. Voják pustil zmiji na zem a jeho kolegové ji do kruhu obstoupili. Na nohou měli
vysoké boty přezdívané "půlitry" a já dodnes vidím toho hada, jak se snaţí uniknout a
svým rozštěpeným jazykem seká do kůţe těchto vysokých bot. Potom se jedna bota
12
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zvedla a rozdrtila zmijí hlavu, aţ to zapraskalo. Uţ tě mladej neuštkne, prohlásil ke mě
voják. Velitel po této události jiţ s vojáky nic nepořídil a tak nasedli do nákladního auta
a odjeli. Zůstala po nich jen mrtvolka zmije, které mi bylo líto. Tak to jiţ v ţivotě bývá,
ţe po vojácích zůstávají většinou jen mrtví.
Ale pokračujme v původním příběhu.
Všude kolem nás se tyčily sněhobílé
kmeny bříz různého vzrůstu kontrastující
svou bělobou s šedočernou barvou skal.
Opustili jsme ale tohle nádherné místo a
vyběhli na sluncem prozářenou louku
mezi ţlutě zářící hlavičky pampelišek
natočených proti slunci, jakoby mu děkovaly za jeho blahodárně teplé paprsky.
Byli jsme unavení a tak jsme se doslova
labuţnicky rozvalili na ten nádherný zelenoţlutý koberec prozářený a prohřátý
sluncem. Váleli jsme se jiţ poměrně
dlouho, kdyţ se pod kopcem pod námi
objevila na cestičce za trním postava
muţe. Náhle v trní něco zapraskalo a
muţ drţel v ruce prut. Byl to pan Kotáb,
zachovalý a urostlý důchodce, zkrátka
chlap jak řimbaba. V tu ránu mi svitlo,
byl to on, kdo na louce, kterou jsme právě tak krásně zváleli, seká trávu pro svou
kozu a králíky. Rozhodli jsme se, ţe budeme vyčkávat a utečeme aţ na poslední
chvíli. Pro mne to ale bylo špatné rozhodnutí. Kdyţ se k nám pan Kotáb přiblíţil asi na dvacet metrů, začal divoce mávat
prutem a rozeběhl se za pokřiku, "vy pacholci, já vám dám válet mi tu trávu". Na nic
jsme jiţ nečekali a vyběhli. Moji kamarádi mě rychle předbíhali a mizeli v dáli. Já jsem
pochopil, ţe jsem tentokrát neodhadl situaci, byl jsem totiţ asi pět neděl po operaci kýly a s mým během to ještě zdaleka nebylo v pořádku. Pan Kotáb to samozřejmě poznal
a vyběhl za mnou. Zamířil jsem k aleji zarostlé hustým trním, za zády jsem cítil dech
běţícího muţe, alej se blíţila, věděl jsem o několika místech, kde se nechalo hustým
trním prolézt a to mě zachránilo. Jeho prut mě jiţ šlehl do zad, kdyţ jsem doslova šipkou proletěl malou dírou v hustém trní. Byl jsem zachráněn. Pan Kotáb s nadávkami
odcházel, musel jsem uznat, ţe byl výborný běţec. Moji kamarádi trní oběhli a viděl
jsem je v dáli před sebou. Blonďatá hlava Franty Korbela zářila z té dálky jako druhé
slunce.
Konečně jsme našli i místo pro svůj bunkr. Stalo se jím trní, kterým jsem právě proskočil. Na aleji v trní jsme našli to správné místo, trochu ho prořezali a z kamenů, kterých bylo v aleji plno, byly to kameny sebrané za dlouhá léta z okolních polí, jsme začali skládat obvodové zdi. Po usilovné práci pěti lidí byly zdi za pár dní hotové a zbývalo přes ně poloţit několik starých prken a kus starého lina. Sehnat tenhle materiál byl
13
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ale problém, ţádný igelit ještě neexistoval, a kdyţ někdo z domova vyhazoval staré
prošlapané papíroasfaltové lino, poslouţilo většinou ještě k přikrytí střechy kurníku nebo králíkárny a ani prkna se nikde nepovalovala tak jako dnes. Nicméně jsme časem
sehnali i tyto věci a naší stavbu tak dokončili. Ze skládky starého ţeleza jsme ještě přinesli litinový bubínek, coţ byla malá litinová kamínka na třech noţičkách a vyrábělo se
jich tuším asi pět velikostí, coţ bylo na kamínkách označeno odlitým číslem. Nejmenší
kamínka označená číslem 1 byla jen asi 40 cm vysoká a tak naše nové sídlo získalo i
své teplo domova. Za ošklivých dní jsme tak měli moţnost posedět v teple a suchu a
vymýšlet různé lumpárny.
Léta letěla, začali jsme chodit do všenorské školy a já při návštěvě u jednoho kamaráda uviděl zahradní chatku, kterou pro něho postavil jeho otec. Bylo mi ihned jasné, ţe
něco takového musím mít i já. Se svým kamarádem jsme se dali u nás na zahradě ihned
do práce. Kostru chatky jsme zbili z kulatin, které jsme nařezali v nedalekém lese ze
suchých smrčků a potom jiţ zmizely u nás doma, ale i u domku kde bydlel můj kamarád všechna prkýnka, která byla k mání, a začali jsme chatku pobíjet. Prkýnek, ale bylo
stále málo. Zachránilo nás místní JZD, kde byl velký nepořádek a prken a prkýnek se
zde válelo v bahně nepřeberné mnoţství a tak jsme zde pomohli udělat pořádek a materiálu bylo najednou dost. Na střechu dokončené stavby jsme poloţili asfaltovou lepenku, jejíţ balík mi daroval náš soused a natřeli ji roztaveným asfaltem. Chatka byla ve
štítě vysoká asi 160cm a na její podlaze se mohly na starých matracích vyspat tři osoby.
Její vnitřek jsme pobili zvláštním papírem, který se tenkrát pouţíval místo lina
k pokrytí podlah, na tento papír jsme lepili různé obrázky a fotografie, které se nám líbili.
Naše zahrada leţí v prudké stráni a domek je postaven v její dolní části. Chatku, jsme
ale postavili aţ nahoře, těsně pod vrcholem stráně a tak z jejích otevřených dvířek byl
neopakovatelný výhled do kraje. Postupem času jsme tento výhled ještě vylepšili tím,
ţe jsme u ní postavili ze smrkových latí asi pět metrů vysokou rozhlednu. Náš ostříţí
zrak mohl tak hluboko pod námi v šíři obzoru asi 180 stupňů pozorovat lidi pracující
v polích, milence vyhřívající se na skalách nad všenorským potokem, vesničku Líšnici
obklopenou obilnými lány, lesy kryjící údolí bojovského potoka a hluboký kaňon Vltavy a její soutok s říčkou Sázavou, u které jako její stráţce trůní mohutný kuţel kopce
"Medníku". Kdyţ jsme potom ještě na naši rozhlednu připevnili světlomet z automobilu
napájený přes reostat 24 volty z transformátoru umístěného dole v domku a tento proud
byl samozřejmě zaveden i do chatky, nemělo jiţ naše vybavení chybu. Proţívali jsme
zde kaţdou volnou chvilku a byly to chvíle nádherné. Byla to spousta nádherně proţitých dní, ale hlavně nocí, kdy jsme se v jejich vlahém vánku toulali jenom tak za svitu
světlušek a pod zářícími hvězdami a navštěvovali naše kamarády, ale i kamarádky spící
na jiných zahradách ve stanech, okoušeli chuť ranných třešní v jiných zahradách, abychom nakonec zjistili, ţe nejlepší jsou stejně ty naše, které rostly přímo u chatky. Občas
jsme svým světlometem svítili po kraji a rušili milence v alejích, ale i zloděje při jejich
polním pichu. Náš světlomet dosvítil aţ na skály nad všenorským potokem. Nejkrásnější ale byly noční bouře, kdy velké kapky deště bubnovaly do střechy, a my otevřenými
dvířky sledovali krajinu pod námi, která byla neustále osvětlována křiţujícími se modrofialovými blesky. Občas zahřměla obrovská hromová rána, to kdyţ blesk uhodil do
černolických skal, do transformátoru, nebo do sloupu vysokého napětí, kdyţ se nám
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poštěstilo takovýto úder blesku uvidět, byl to opravdu záţitek. Po drátech vysokého
napětí letěla fialová ohnivá koule daleko do kraje. Bouři pomalu odnášel vítr a naše
unavené oči pomalu zavíral spánek.
Za pár hodin nás zpěv ptáků probouzel do svěţího mlhavého rána, které bylo předzvěstí krásného začínajícího dne. Tehdy jsme ještě nepozorovali, jak čas rychle letí,
najednou nám bylo osmnáct let a čekala nás další zkouška ţivotem. Museli jsme se rozloučit se svým domovem a se všemi těmito krásnými proţitky, čekala na nás vojenská
základní sluţba. Na vojnu jsme odešli jako nezbední chlapci a domů se z ní za dva roky
vrátili muţi a ty krásné, nezapomenutelné chvíle, které jsme proţili před vojnou, se jiţ
nikdy nevrátily.
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V květnu 2009 oslaví významné životní jubileum

Paní Jindra Maulisová a Ing. Petr Slováček

Jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Přečetli jsme
Zhrzenost
Lidové noviny píší, jak jejich redaktoři cítí
Páteční vydání Lidových novin (17.4.2009) je na prvních třech stranách zahlceno
frustrací svých antikomunistických redaktorů, ţe vicepremiér Štefan Fülle a ministr zahraničí Jan Kohout studovali v osmdesátých letech v Moskvě. Daniel Kaiser "analytic15
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ky" tvrdí ve svém sloupku, ţe trapný není on sám, ale právě prý lidé jako Fülle a Kohout. Bohuţel je pan Kaiser se svým pláčem poněkud osamocen, protoţe, jak vyplývá z
průzkumů veřejného mínění, většině národa je po dvaceti letech uţ jaksi jedno, ţe někdo studoval začátkem osmdesátých let v Moskvě. Asi jsou dnes trochu aktuálnější,
jiné problémy. Kromě toho, za těch dvacet let ti lidé za sebou mají určitou pracovní historii, která svědčí o jejich schopnostech. Divím se, ţe lidi za Lidovky vůbec vydávají
těch 18 Kč, ţe jsem je vydal já byla chyba, ale chtěl jsem se poučit o mysli ještěrů v
jejich redakci... Nic moc nového jsem nezjistil. :)
Zajímavé je, jak novinářům v Lidovkách, a obecněji v Česku, prostě pořád chybí znalost principu nezávislosti a nestrannosti, totiţ ţe novinář má povinnost projevovat při
své práci objektivní, nestranný úsudek ("na jedné straně existuje tento zápor, ale na
druhé straně tento klad, z opačného úhlu pohledu") a ne si honit vlastní ego zaplňováním listu svými předsudky.
List svým soustředěním na tyto skutečnosti vypovídá daleko více o obsesích Lidových novin neţ, ţe by publikovaly nějaké zprávy či analýzy. Pohlédne-li člověk zpět na
bývalé totalitní reţimy, například v nacistickém Německu, či v saddámovském Iráku, je
zjevné, ţe pořádat "morální čistky" se nikdy nevyplatí. V Německu se nevyhazovali
řadoví státní úředníci jen proto, ţe za nacismu byli součástí státní mašinérie. V Iráku
Američané naopak udělali tu chybu, ţe Saddamovu armádu rozpustili a státní správu se
pokusili očistit od "exponentů starého reţimu" ze strany Baath.
Hlavním problémem je skutečně spíš antikomunistická obsese redaktorů neţ morální
aspekty. Osmdesátá léta, zvlášť v Sovětském svazu, uţ nebyla utlačitelskou, "normalizační" érou, jaká přeţívala po invazi r. 1968 stále v jakešovských Čechách: ostatně takový útlak, jako Československo zaţilo po invazi v sedmdesátých letech, Rusko v té
době nezaţilo: vzpomínám, jak se různí neortodoxní návštěvníci ze Sovětského svazu
tou dobou podivovali, ţe československý reţim měl potřebu existenčně zlikvidovat
velkou část svých intelektuálů a kulturních pracovníků.
Mladí lidé, kteří studovali v osmdesátých letech, nebyli ţádní stalinští sekerníci: můţeme je samozřejmě obviňovat z ctiţádostivosti a z kariérismu: lidé jako Fϋlle se prostě
rozhodli, ţe chtějí dělat diplomatickou kariéru a morální odpor proti komunismu, jaký
pociťují antikomunisté v redakci LN, pro ně nebyl důleţitý. Za to je můţeme kritizovat,
ale stojí to za tři stránky v novinách? Štefana Fülleho znám z Londýna - zastával v minulých letech funkci českého velvyslance v Británii a byl, určitě po takovém Karlu
Kühnlovi, jedním z nejschopnějších českých diplomatů, jaké jsem v té funkci zaţil.
Jsem si jist, ţe zrovna Fülle je muţem na svém místě, co do inteligence a schopností,
pravděpodobně o hodně víc neţ v minulosti zaseklý šlechtic Schwarzenberg.
Kromě toho, mám pocit, jsou tyto "morální čistky", štěky z Lidovek "Jste trapní!"
poněkud irelevantní: Toto je úřednická vláda na pár letních týdnů.
Jan Čulík
Přepsáno z http://www.blisty.cz/ - vv
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