Zpravodaj obce Řitka č. 12/2008

O vzdělání a vzdělávání:
Nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale
kdo přečetl a naučil se věci užitečné.
Diogenes

Informace z OÚ
Vážení občané rok 2008 uběhl jako voda a jsou zde znovu Vánoce a s nimi i konec
roku. Přeji Vám jménem zastupitelů a zaměstnanců Obecního úřadu Řitka, ale i
jménem svým, krásné vánoční svátky a mnoho pěkných okamžiků prožitých se
svými blízkými, ale hlavně s Vašimi dětmi u Vašeho vánočního stromečku. Mějte
na paměti, že tím hlavním posláním Vánoc není astronomická cena dárků, ale pohoda mezi lidmi a láska. Do Nového roku 2009 Vám přeji pevné zdraví, mnoho
úspěchů v práci, ale i ve škole a splnění všech Vašich přání a předsevzetí.
Zastupitelstvo obce Řitka tímto srdečně zve všechny občany i "neobčany" obce na
tradiční setkání pod rozsvíceným vánočním stromem, které proběhne 23.12. 2008 od
17 hodin a při kterém děti přednesou básničky a koledy. Za to jim bude odměnou
vánoční balíček a Váš potlesk. Pořad přislíbil "odborně" konferovat pan Roman
Vojtek. Na závěr pořadu pro navození té správné vánoční nálady zazpívá paní Helena Vondráčková několik vánočních koled a písní.
Tradiční "přednovoroční" setkání seniorů při slavnostním obědě proběhne
v restauraci "Panský Dvůr" v pondělí 29. prosince 2008 od 12 hodin.

Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Často slýchám od spoluobčanů, že naše vesnice nemá kromě "řitecké kapličky",
žádné historické památky. Říkají, nemáme ani kostel, zatímco jinde ho mají a přestávají
si ho vážit, nebo je i pro nezájem lidí uzavřený. A já musím začít takovým lidem oponovat. Kostel sice nemáme, ale jsou zde jiné památky. Hospoda "Na Veselce", v dřívějších dobách formanská hospoda, je zřejmě stará jako naše obec sama a její stáří zasahuje do čtrnáctého století. "Horní dvůr", dnes usedlost pana Filípka, v hluboké minulosti
uváděný jako tvrz, často i opuštěná tvrz, to zejména po válkách, kdy cizí vojska plundrovaly tento kraj. "Dolní dvůr", také velmi starý, v pozdější době přestavěný na zámek.
V lesích patřících k tomuto zámku leží hrobka rodu "Brandisů", tehdejších majitelů
zámku a celého řiteckého panství. Hrobka Brandisů není zapomenuta, mnoho turistů se
ptá, jak ji v lese najít.
Zapomenut, ale je takzvaný "Domeček"a místní název "U Domečku". Domeček byla
zvláštní stavba, jejíž základy dodnes leží na kopci vlevo od Brandisovy hrobky, když
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stojíme čelem k jejímu kříži. Byla to kombinace strážní chaty pro hajného a kapličky
s malým oltářem, bylo zde i harmonium a v místnosti byly i kamna. Kaple byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému. Na harmonium hrával varhaník, když u Brandisovy
hrobky probíhal nějaký obřad. Po konfiskaci zámku vzal domeček velmi brzy za své. Já
sám jsem měl možnost tuhle stavbičku vidět asi v roce 1955, kdy mi ji ukázal můj děda.
Tehdy již byla s vytlučenými okny a vyvrácenými dveřmi a její vnitřní zařízení bylo
zničené. Při další návštěvě, nevím po kolika létech, z ní zbyly již jen ubourané obvodové zdi. Dodnes mi nejde na rozum, proč právě tato stavba musela být zničena, když jiné
stejně staré a umístěné na ještě odlehlejších místech přežily až do dnešní doby.Vypráví
se, že rod "Brandisů" byl u řiteckých obyvatel velice oblíben, kdo tedy stavbu zničil?
Když jdu přes řitecká "Lada"a můj zrak zabloudí na protilehlý brdský hřeben, napadá
mě, že tahle kaplička musela být v minulosti ze staré zástavby obce nad rybníkem dobře viditelná a ptám se, existuje ještě nějaký pamětník?
Zanecháme však těchto úvah, blíží se Vánoce a tak se pokusme přenést do vánoční
doby, kdy na řiteckém zámku žili a panovali Brandisové a památky, o kterých jsme si
před chvílí vyprávěli byly vlastně nově postavené.
Na okolní tichou krajinu zahalenou do bílého zimního hávu se pomalu snášel podvečer. Zapadající slunce zanechalo nad brdskými hřebeny rudě zářící barvu červánků,
která se pomalu měnila na barvu zlatavou a ta se pozvolna ztrácela v mrazivém mlhavém oparu, ležícím nad brdskými lesy. Na tmavě modré klenbě oblohy se rozsvěcovaly
první podvečerní hvězdy a k zemi se tiše snášely drobné sněhové vločky, které ze
vzdušné vlhkosti tvořil silný mráz. V chaloupkách, ve vesničce ležící na zasněžené
stráni nad zamrzlým rybníkem se do večerního soumraku začaly pomalu postupně rozsvěcovat malá okénka. Také ze zámku ležícím v údolí za rybníkem, zazářila do podvečerního šera rozsvícená okna. Byl štědrovečerní podvečer. Ze zámeckých chlévů se
ozýval dusot a ržání koní, spolu s bučením kravek a kozím mečením.
Nadcházel "Štědrý večer" a tak podle starého zvyku čeledíni přilepšovali zvířatům
krmí, ale i pohlazením a vlídným slovem. Na zámeckém dvoře právě zapřáhl čeledín
pár nepokojných koní. Do saní usedla a zabalila se do veliké bílé ovčí kožešiny, do
mrazu dobře oblečená, mladá, pohledná dáma. Na kozlík saní usedl mladý pán
v černém kožichu, na hlavě beranici ze stejné kožešiny. Opratěmi pobídl koně, kteří
netrpělivě vyrazili horní zámeckou branou a pokračovali alejí ovocných stromů směrem
k lesu černajícímu se za zámkem na brdském hřebeni. Saně zakrátko zmizely čeledínovi z očí a jejich cestu tichým štědrovečerním podvečerem prozrazoval pouze veselý
cinkot rolniček. Saně se rychle blížily k tmavému lesu a vnořily se do jeho příšeří. Oči
kočího si přivykly na šero, ale nebylo toho třeba. Bílá, sněhem pokrytá cesta před ním
zářila milióny krystalků sněhu, které rozzářil právě vycházející měsíc. Po chvíli jízdy
saně zahnuly vpravo a zastavily před nízkou kovovou brankou, od které pokračoval na
obě strany nízký plůtek ztrácející se v hloubi lesa. Pán podal ruku dámě, která sestoupila se saní, otevřel branku a pokračovali chůzí po cestičce, ze které byl odházen sníh
k velkému, zasněženému kříži, který byl ozářen světlem měsíce. Zastavili se až u sněhem pokryté náhrobní desky před křížem, na kterou dáma položila malinký vánoční
stromeček
ozdobený
lesklými
třásněmi.
Pán
zapálil
pod
křížem
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několik voskovic. Vrátil se k dámě a chvíli postáli před rodinnou hrobkou. Náhle se do
mrazivého lesního ticha rozeznělo harmónium. Večerní větřík nesl hudbu nad lesem,
nad poli k zámku a její útržky byly možné zaslechnout až ve ztichlé vsi nad rybníkem. I
zvěř v lese a v polích byla hudbou zaskočena, zastavila se a ostražitě naslouchala. To
varhaník v kapličce sv. Antonína hrál několik duchovních skladeb. Kaplička stála na
kopci vlevo od hrobky a světlo z jejich okének problikávalo mezi kmeny stromů.
Z jejího komína stoupal k obloze, v mrazivé noci dobře viditelný modravý sloup kouře.
Hudba potichu doznívala.
Mladý pán odvedl dámu k saním a pomohl jí pohodlně se usadit. Vydali se na zpáteční cestu k zámku, kde již byli očekáváni. Šli se převléci a asi po hodině všichni zasedli k prostřené štědrovečerní tabuli. Komorník začal v prostorné a příjemně vytopené
jídelně servírovat štědrovečerní večeři, rybí polévku a kapra načerno. Následovalo vánoční cukroví a punč. V místnosti sousedící s jídelnou zářila plápolajícími svícemi a
třpytem skleněných ozdob vysoká vánoční jedle, kryjící svými větvemi mnohé
z vánočních dárků položených pod ní. I v malé vesničce ve stráni nad zámkem usedali
v tuto dobu lidé ke štědrovečerní večeři. Hospodyně nalila všem houbovou polévku a
usedla s ostatními k večeři. Všichni dbali toho,aby u stolu seděl sudý počet stolovníků.
Jako druhé jídlo se podával zapečený houbový "kuba" a po něm čaj s rumem a vánočka. Na štědrovečerní večeři se nejvíce těšily děti, protože se celý den postily, aby viděly
"zlaté prasátko". Pod malým vánočním stromečkem, ozdobeným jablíčky a ořechy zabalenými v lesklém staniolu a blikajícími svíčičkami, čekaly pro všechny dárečky od
"Ježíška". A tak si potom děvčátka hrála někde v koutku stavení s hadrovou panenkou a
hoši ve světnici na dřevěném houpacím koníku napodobovali husary a sekali kolem
sebe dřevěnou šavlí. Dospělí seděli u stolu, popíjeli čaj a meltové kafe, pojídali vánočku a povídali si. Čas pomalu plynul a maminky uložily dováděním utahané děti
k spánku.
Pro dospělé nastával čas se pomalu připravit na půlnoční mši a na cestu do kostelíčka v sousední vesnici. Malé skleněné tabulky v oknech chaloupek pomaloval noční
mráz ledovými květy. Bylo třeba se proto pořádně obléknout a potom již nohy mnoha
lidí vykročily do hvězdnaté mrazivé noci. Noční vítr hnal přes cestu mezi vesničkami
sníh z okolních polí a tak nohy lidí směřujících ke kostelu zapadaly často do závějí.
Tváře je pálily mrazem a do očí je bodali sněhové vločky unášené větrem. Chodce míjely saně, jejichž příjezd vždy již na dálku ohlašoval veselý cinkot rolniček. Ve větru se
z dáli nesl zvuk kostelních zvonů, zvoucích věřící na půlnoční mši.
Konečně pod ochranou vesnických chalup vítr polevuje a přestává být nepříjemný.
Vyzvánění zvonů doznělo. Otevřené dveře svícemi prosvětleného a vůní kadidla a jehličí provoněného kostelíčka, zvou ke vstupu. Poslední přicházející opozdilec dveře zavírá. Půlnoční mše začíná a nad okolní krajinou se tiše nesou tóny varhan. Současně
s těmito tóny se v tichu posvátné, štědrovečerní noci vznáší i mír, klid a láska.

Dvořák Ant.
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Mikulášská besídka
5. prosinec je pro mnohé děti neklamným znamením, že se blíží Vánoce. V ulicích se
začnou předhánět výrostkové komu se podaří hozením "bouchačky" více vylekat psa za
plotem nebo nebohou stařenku jdoucí z nákupu. Blíží se totiž svátek Sv. Mikuláše. A
právě v předvečer tohoto svátku, jak velí tradice, přicházejí do rodin tajemné návštěvy
nadpřirozených osob – Mikuláše, Čerta a Anděla. Hodným dětem přinesou nejrůznější
dárky, zlobivým potom uhlí a brambory. A jak je mi známo, i ty nejzlobivější děti při
pohledu na čerta zjihnou a slibují "hory doly" jen aby už byl pryč.
Sokol Řitka pro své nejmladší caparty i starší děti, pořádá každý čtvrtek cvičení v
Sokolovně. Svého "Čerta" si tam užily už 4.12. Aby si však užily pořádnou, nefalšovanou mikulášskou nadílku, uspořádali Restaurace "Panský Dvůr" a T.J. Sokol Řitka za
přispění Sdružení rybářů Řitka, pro děti "Mikulášskou Piškotéku".
Slovo piškotéka je odvozeno od slova diskotéka a té si také děti náramně užívaly.
Vtipné soutěže, které vymyslela cvičitelka ze Sokola - Dáša "Kvaky" a realizovala je
za pomoci mýtických postav – Mikuláše (L. Uhrová), Čerta (A. Mašková) a Anděla (B.
Mašková). A když se nesoutěžilo, sálem "Panského Dvora" zněla muzika k tancování i
zpívání. Každé dítě si odneslo plnou náruč dobrot i zdravého ovoce a tak poděkování
patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce.
(v.v.)

Dáša "Kvaky" a Mikuláš mezi dětmi.
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Kája Mařík a spisovatel Felix Háj
Během školní docházky, jsme často v hodinách literatury četli různé knihy ,"Malý
Bobeš", "Bylo nás pět" a jiné. Od svého dědečka a babičky jsem doma, ale stále slýchal
o knize "Kája Mařík" a o tom, jak to byla krásná kniha. Nepovedlo se mi, ale tuhle
knížku nikde sehnat, abych si ji mohl přečíst, ač jsem se o to velice snažil. Až po "sametové" revoluci se tyto knihy znovu objevily na pultech knihkupectví, ihned jsem je
koupil a dal se do čtení. Ač jsem byl již dávno dospělý čtenář, knížky mi učarovaly.
Dýchla z nich na mne pohoda a klidný život lidí z našeho mníšeckého kraje, v dobách
dávno minulých. Řekl bych, že zvláště v dnešní uspěchané době, plné vulgarismů, má
tato kniha na čtenáře bez rozdílu věku uklidňující a eticky výchovné účinky.
Spisovatel Felix Háj, vlastním jménem Marie Wágnerová - Černá se narodila 27.
května 1887 v Mníšku jako druhorozená dcera řídícího učitele Augustina Černého, který dal prvý základ své nevšedně nadané dceři jak v písemnictví, tak v hudbě. Po absolvování Vyšší dívčí školy v Praze se provdala v mladém věku za učitele Wágnera, který
působil v Mníšku. Manžel ji opustil brzy po svatbě a tím skončilo její manželské štěstí.
Zůstala sama s malým synkem, starala se o nemocného otce a místního faráře. Byla nejen farskou kuchařkou, ale organizačně zajišťovala chod celého farního hospodářství a
zastávala ještě odpovědné místo mníšeckého regenschoriho jako výborný varhaník.
Velké naděje vkládala do hýčkaného synka Vildy. Poslala ho do Prahy studovat, stál ji
veškeré úspory, jenže místo aby studoval, chodil synáček po flámech s partou kamarádů a děvčat nevalné pověsti. Pozdě večer usedala k svému stolku u kterého psala velmi
často až do druhé hodiny noční, někdy i déle, aby si přivydělala psaním povídek na vět-
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ší skývu chleba. V opisování prací, které spěšně jen tužkou načrtávala, jí byl nápomocen vzácný muž, mníšecký farář Raus. Jednou se ozval redaktor katolického dětského
časopisu, jemuž se líbily její články, zda by nenapsala dětskou knížku. A tak sedávala
často až do rána pod lampou k smrti unavená, psala a spánek zaháněla kouřením a občas i skleničkou alkoholu. Z jejího pera nakonec vzešel sedmidílný román "Kája Mařík", v němž je sneseno tolik milých příhod provanutých porozuměním a láskou
k dětské duši, takže se mimoděk znovu vracíte do doby čtveračivého dětství a prožíváte teplé okamžiky bezstarostného mládí. Kolik čistoty, ušlechtilého požitku i zdravé
výchovy přináší dětské duši, lze jen stěží vyjádřit. Nečekala úspěch, jaký se v zápětí
dostavil. Kniha "Školák Kája Mařík" se stala bestsellerem své doby. Čtenáři a nakladatelé žádali pokračování. Pro Marii Wágnerovou-Černou to bylo zadostiučinění. Nezbohatla, nakladatelé ji šidily na honorářích, jak jen mohli, neměla přehled o počtu vydaných knih. A peníze, které za kmihy dostala, rozdala v Mníšku všem, o kterých byla
přesvědčena, že je potřebují více nežli ona. O starého faráře pana Rause se starala až do
jeho smrti a když byl penzionován a musel vyklidit faru, vzala ho k sobě do bídného
domku, jenž jí byl přidělen na periférii města u nádraží. Farářova smrt v roce 1933 ji
zdrtila natolik, že za rok po něm umírá i ona. Zemřela v mladém věku 47 let. Je pohřbena na mníšeckém hřbitově, v čele jejího hrobu, je na vyšší žulové desce upevněna
černá mramorová destička s nápisem : Felix Háj - spisovatel Káji Maříka, vlastním
jménem Marie Wágnerová - Černá.
Z knihy "Poklady pod skálou poutníků" a "Městečko pod Skalkou" vybral a upravil
Dvořák Ant.

6.prosinec sv. Mikuláš.
Narodil se v lykijském městě Pataře kolem roku 250 v rodině zbožných křesťanů. Již
jako mladík přijal nižší duchovní svěcení. Po smrti rodičů rozdal část majetku chudým.
Legenda vypráví, že se v té době dostal jiný muž do takových dluhů, že mu zbývalo
jediné, prodat své tři dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec nejen
splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno. Aby sv. Mikuláš unikl projevům vděčnosti, vydal
se na pouť do Palestiny. V maloasijském městě Myra zemřel v té době biskup. Volba
nového nebyla jednoduchá a posléze se přítomní shodli, že se biskupem stane ten, kdo
vstoupí následujícího rána jako první do chrámu. Tím byl putující sv. Mikuláš. Nejprve
se zdráhal, ale posléze úřad přijal. To ho ještě utvrdilo v odříkání a pokoře. Za panování
císaře Diokleciána byly počátkem 4. století v celé římské říši pronásledováni křesťané.
Také sv. Mikuláš byl na několik let uvězněn. Roku 313 povolil císař Konstantin křesťanství milánským ediktem, sv. Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský
úřad. Účastnil se jednání Nicejského sněmu, pak snad vykonal ještě pouť do Říma.
Zemřel mezi léty 345 a 352. Sv. Mikuláš se záhy stal jedním z nejuctívanějších světců
východní církve. Pochován byl v Myře, ale roku 1087 byly jeho ostatky uloupeny a
převezeny do jihoitalského městečka Bari, v němž se zastavil podle legendy během
poutě do Říma. V 11. století se začal jeho kult šířit v západoevropských zemích, především zásluhou normanských mořeplavců, kteří ho přijali za patrona námořníků. Záhy
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uctívali sv. Mikuláše ve Francii, ve 12. století v Německu a ve 13. a 14. století i
v českých zemích.
Ve středověku chránil sv. Mikuláš námořníky a rybáře, ve střední Evropě převozníky a pečoval o mosty a chránil též před povodněmi. Původem byla zřejmě legenda o
námořnících, které světec zachránil na rozbouřeném moři. Vznikla v byzantském prostředí a rozšířila se po celé Evropě. Později horlil kněz Zámrzký, "že moc, vlny, bouřky
a moře uspokojovati připisovali staří pohané Neptunovi". Jako patrona vod a mostů ho
v českých zemích od počátku 18. století vytlačil sv. Jan Nepomucký.
Svátek sv. Mikuláše se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci
uzavírali toho dne rádi složité obchody.
V některých zemích je považován za
patrona šťastného manželství, modlí se
k němu svobodné dívky, toužící po
ženichovi. Podle jedné legendy oživil sv.
Mikuláš zavražděné děti, odtud pochází
lidová
víra
rozšířená
především
v alpských zemích, že nosí děti a
pomáhá rodičkám v těžké chvíli. Ve
francouzských
klášterních
školách
vystupoval jako ochránce dětí před
nemocemi a v neštěstí. Štědrost světce
vychází z legendy o obdarování tří dcer
zadluženého otce. Svatý Mikuláš,
odvozeně (Banta Klaus) naděluje dětem
dárky o vánocích v Anglii, USA,
Švédsku a dalších zemích. Ke spojení
postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou
však ve střední Evropě nedošlo. V české
tradici se mikulášská nadílka odbývala a
odbývá vždy vpředvečer světcova
svátku.
Podle historických zápisů probíhal
mikulášský průvod v okolí Litomyšle
takto. Asi čtvrt hodiny před příchodem vstoupily do světnice dva "laufři", kteří oznamovali příchod Mikuláše. Když dal hospodář svolení, vyběhli před stavení a práskáním
karabáče dali znamení ostatním, že mohou přijít. Než se průvod nahrnul do světnice,
seběhli se zvědavci z okolí a obsadili volná místa u stěn. Hajduci oznámili příchod sv.
Mikuláše, potom vyzvali odrostlejší mládež, aby poklekla a modlila se. Následovala
muzika a průvod, v němž bylo až deset husarů, dragoun s "koněm", nesměl chybět sedlák se selkou, kominík, ras, Žid, smrt a zvláštní masky, jako byly "hansbuřti" (hajduci
chránící sv. Mikuláše) a klapačka (mladík v houni s tyčí ukončenou dřevěnou hlavou
s velikými čelistmi, které po zatahání za provázek hlučně klapaly). Po andělech, z nichž
jeden nesl koš s pamlsky a pokladničku na peněžní dary, vstoupil do světnice jako poslední sv. Mikuláš. Byl oblečený v biskupském ornátu s papírovou mitrou na hlavě a
dřevěnou pozlacenou berlou v ruce. Hospodáři uložil v krátkém proslovu řádně pečovat
8

Zpravodaj obce Řitka č. 12/2008

o děti a učit je bázni boží. Pak od něj dostaly děti sušené ovoce, cukrovinky a hospodář
hodil do pokladničky pár krejcarů, zámožný i zlatku. Následoval rej masek, dragoun
odevzdal hospodáři dopis, husaři tančili a předváděli svou obratnost, kominík vymetal
troubu u kamen, Židé se snažili něco v domácnosti odcizit a pak to prodat zpět hospodáři. Teprve po delší době se průvod znovu seřadil a odešel do dalšího domu. Časem se
doprovod sv. Mikuláše redukoval na anděly s čerty a takové je znají děti již od 18. století.
Roku 1786 přinesly noviny zprávu, že se v Klatovech několik "ničemných" chlapů
přestrojilo za Mikuláše, za smrt a jiní zase za čerty a v té maškaře proběhli celé město,
děsili po domech děti a s čeládkou neslušně a nelidsky zacházeli. Autor České mše vánoční Jakub Jan Ryba tvrdil roku 1804 "V naučení mládeži", že "chození Mikulášů
přemnoho mrzáků nadělalo" a horlí proti němu jako zaostalé pověře. Přesto přestáli
Mikuláši s anděly a čerty až do dnešních dnů.
Dvořák Ant.

Společenská kronika
V lednu 2009 oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané

8.1.
25.1.

paní Srpová Jiřina
JUDr. Bedřich Klimeš

Jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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Z politiky
Chce ČT zničit ODS?
Poněkud rozporuplné tvrzení. Myslím si, že z mnoha stran, od nezávislých pozorovatelů bylo nejednou řečeno: ČT je vnímána pravicově, vystupování velké většiny redaktorů, žurnalistů je pravicové a nikterak to neskrývají. Že je jejich osobní přesvědčení
promítnuté do veřejnoprávní televize diskvalifikuje jejich práci, ten fakt nevnímají a
upozornění na tuto skutečnost ve většině odmítají. Ale proč to tvrzení. ČT se rozhodla
pro otevřenou podporu ODS, rozhodla se na řadě svých kanálů odvysílat celý její kongres.
Skoro tři dny tak občané byli seznamováni, jak to s nimi ODS myslí, dostali náboj a
ubezpečení, že i nadále ODS bude tvrdou hradbou proti Rusku pomocí radaru, hradbou
proti komunistům. Byla to vynikající příležitost oslovit a přesvědčit řadu občanů, volte
nás, nikoho lepšího nemáte. Trochu to pokazil pan Topolánek ve své řeči pro sebezvolení, když pravil " Vážená ODS, možná vážení občané." Jak jim to v preferencích pomůže, se uvidí. Jak dopadnou ve volbách roku 2010? Možná pomůže mimořádná událost, ta pomáhá vždy a ve všem, mohla by i ODS.
Přenosem kongresu ovšem podrazila ČT ODS nohy do budoucna. Pokud platí Ústava ČR a rovnost politických stran v soutěži, bude muset ČT přenášet ještě sjezdy, kongresy do roku 2010 ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Pokud to neudělá, prokazatelně poruší
pravidlo rovnosti, stane se veřejnoprávní televizí jedné strany. V tom okamžiku by bylo
zrušení televizních poplatků namístě. Určitě k takovému návrhu dojde.
Načasování kroku ČT a souhlas ODS je v pohledu konání voleb roku 2010 špatné.
Další kongres ODS je v nedohlednu, ono vydávat každý půl roku 5 mil. korun tak úplně
nejde. Zelení už svůj teplický "sjezd" měli a jeho hodnotu jim voliči bleskem včetně
prokaučovaného volebního programu vyúčtovali v krajských volbách. Pan Bursík za
absolutní fiasko vyprodukoval neobyčejnou sebereflexi, a konečně tak donutil sjednotit
proti sobě solidní opozici uvnitř strany.
A tak ČT otevřela v předvolebním čase možnost nepřetržité třídenní volební kampaně pro zbývající strany. Osobně jsem velice zvědav, jak bude ČT přenášet sjezdy ČSSD
a KSČM. Nepochybuji o tom, že takový krok, který ČT nedomyšleně v zájmu vytvoření pevné pravice udělala jedné straně, další strany zajisté přivítají, nenechají se o něj
připravit. Tři dni zdarma vysílání, neberte to!
Britské listy - Václav Novotný

Klaus nebyl nikdy pravicový politik
ODS přehlédla "znamení doby", když prosadila znovuzvolení své minulosti do čela
státu. V životě prostě nelze stále pokračovat v těch samých kolejích, zejména pak ne v
otázkách tak dynamických, jako je evropská integrace nebo globální oteplování, kde
Václav Klaus zamrzl na názorech z počátku 90. let minulého století. Jeho názory nejsou
ani pravicové, ani levicové, jsou prostě zastaralé a odmítají vzít v úvahu realitu (v tom
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je pravičák McCain, ačkoli je věkově starší, mnohem flexibilnější - ostatně i G. W. Bush se oproti Klausovi zdá procházet určitou fází lítosti a sebereflexe).
Klaus vždy byl a bude normalizační dogmatik (marxleninista s do formulek zjednodušeným náboženstvím "volné ruky trhu", za níž se skrývají estébáci a lidé jako Kožený či Železný) a nacionalista, který nikdy nepochopil von Hayeka a pohrdal i pohrdá
právním státem (jeho útoky na soudy a bagatelizování pojmu "špinavé peníze"), bojí se
ryze pravicových, avšak nepopulárních, témat (neměl odvahu skončit bankovní socialismus a nikdy se neodhodlal jasně podpořit deregulaci nájemného) a nedokáže připustit, že naše "státní suverenita" vždy byla definována nikoli našimi rozhodnutími, ale
mezinárodní situací, na níž zcela závisíme.
Netroufám si tvrdit, že by Topolánkova ODS byla více pravicovou, než byla ODS
Klausova, bude však pro ni v každém případě ziskem, uzná-li konečně, že minulost je
minulost a život pokračuje dál. Klaus teď bude ovšem, jako prezident republiky, vztekle škodit ODS i státu, protože podobně jako jeho souputník Zeman nikdy nedozrál (a
ani nemohl) v pravého demokrata.
Oč více bychom dnes zřejmě všichni napříč politickým spektrem (snad kromě nacionalisticky orientovaných komunistů, kteří ke Klausovi cítili vždy slabost, protože on je
dítětem jejich doby, normalizace) ocenili, kdyby byl prezidentem Jan Švejnar - s ním
by se vládlo mnohem lépe i současné Topolánkově vládě, zejména během českého
předsednictví EU.
Britské listy - Boris Cvek
( Na síti posbíral v.v.)

Inzerce
Hledáme paní či slečnu na úklid domácnosti s pravidelností každý týden. Jedná se o
běžný úklid domácnosti 1x týdně cca 5-6 hodin. Podmínka je dobrá kvalita úklidu a
solidnost. Nástup možný ihned.
Lokalita - nová zástavba Pod Bučinou . Tel. 603 830 128, pí. Wachsmann

Pro zasmání
Perfektní pár
Byla takhle jednou perfektní ženská, co potkala perfektního chlapa. Po perfektním
randění měli perfektní svatbu a perfektní líbánky. Jejich celý život byl perfektní.
Jednou takhle o Vánocích, všechno pod sněhem, který se valil z mraků v hustých
chuchvalcích, jeli tihle perfektní manželé autem domů, když vidí, jak na ně v chumelenici někdo u krajnice mává.
Protože to byli perfektní lidi, samozřejmě zastavili, a on tam stojí Ježíšek, plný pytel
dárků. Tak ho naložili. Když je poprosil, rádi mu vyhověli, že mu pomůžou rozvést
dárky.
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Tak jezdí po kraji od domu k domu, až na jedné cestě dostali smyk a napálili to do
stromu. Přežil to jen jeden z nich.
Kdo? No samozřejmě perfektní žena, protože perfektní chlap a Ježíšek přece
neexistují.
A jak to vidí chlap? No, když perfektní chlap a Ježíšek neexistují, tak musela řídit
perfektní žena, což vysvětluje tu autonehodu.

Co si vyprávějí ženy o nás - mužích.
Měla k nám včera nečekaně přijít návštěva, v ledničce vymeteno - i poslala jsem
svého muže do Tesca nakoupit. Povídám: "Drahý, v kuchyni máš lísteček, co máš
koupit," a šla jsem si po svém. Sedl do auta, odjel a za 15 minut telefon: "Prosím tě,
jak mám koupit 250 gramů hladké mouky?" Místo lístku s nákupem - velkým jako
kráva, mi sebral recept na buchtu, který jsem měla položený u počítače a jel podle
toho nakupovat.
Je to už dávno, dcera byla v jeslích. Tatínek ji šel konečně poprvé vyzvednout. Řekla jsem mu: "Jitka má kyblíček." Pro nás ženský je samozřejmé, že se jedná o značku na šatničce. Co myslíte, že hledal? Ano, samozřejmě hledal kýbl, ve kterým má
dcera oblečení. Není to poklad?
On je pečlivý, přesný matematik, ale je třeba naprosto přesně nazvat položku, kterou
chcete koupit, protože jinak nepřinese nic. Tak třeba: "Šlehačku neměli."
"Neměli? A koukal ses tam vedle jogurtů?" "Jo, koukal, ale neměli. Měli tam 12% a
18% smetanu ke šlehání, ale šlehačku ne! A nedělej ze mě blbce!"
Můj muž miluje ty sladké čokoládové kokosové tyčinky, oplatky, banánky v čokoládě atd. Při nákupu v Kauflandu ukládáme všechno do tašek páté přes deváté a doma to vyklopíme a uklízíme, kam patří. Manžel iniciativní jal se vybalovat nákup a
své zamilované tyčinky si odnesl do svého šuplíku. Jenže se mu k těm dobrotám
přimíchala i jedna malá náhradní kostka do WC, co se dává do obalu a zavěsí v záchodové míse. Večer u televize slyším jako vždy typické rozbalování a šustění,
křupnutí, cucání a najednou vyskočil z pohovky, rozsvítil a zařval: "Fuj, co to dělají
za hnůj, zase nějaká inovace..." No zkrátka, mlsný jak pes a už neví, co by sežral.
Uvařila jsem hrachovou polévku, dojedli jsme ji a já jsem napustila vodu do hrnce,
aby se odmočil. Druhý den jsem přišla z práce později než manžel a ptala jsem se,
jestli má hlad. Odpověděl, že dojedl tu polívku.
Muž jel výjimečně do práce autem, stál u semaforu, tak chtěl využít čas tak, že si
koupí noviny, najednou vidí, jak kolem jede tramvaj, kterou běžně jezdí, tak se za ní
rozběhl a dojel s ní do práce... Když šel z práce, vzpomněl si, že jel autem a auto
nikde, tak volal na policii, že mu ukradli auto... a policajti říkali: "Tak to jste byl vy,
kdo nechal auto na křižovatce?"
Co myslíte je na tom trocha pravdy?
( Na síti posbíral v.v.)
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