Zpravodaj obce Řitka č. 11/2008

O štěstí:
K našemu štěstí se většina našich přání nesplní.
úsloví

Informace z OÚ
Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva u nás v obci
Voliči v
seznamu
625
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vydané
obálky
249

Volební
účast v %
39,84

Odevzdané
obálky
245

Strana
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokratická
Komunistická str.Čech a Moravy
"Nezávislí starostové pro kraj"
Středočeši
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Středočeský kraj
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Konzervativní koalice

Počet hlasů
134
44
17
12
7
7
6
3
2
2

Platné hlasy
234

% platných
hlasů
95,51

% hlasů
57,26
18,80
7,26
5,12
2,99
2,99
2,56
1,28
0,85
0,85

Výsledky voleb do Senátu u nás v obci
1.kolo
2.kolo

Voliči v
seznamu
625
625

Vydané
obálky
248
190

Volební
účast v %
39,68
30,40

Kandidát

Odevzdané Platné hlasy % platných
obálky
hlasů
237
224
94,51
190
190
100

Volební
Počet hlasů
strana
1. kolo
2. kolo
* Řihák Josef MVDr.
ČSSD
41
61
Volný Jaromír Ing.
ODS
109
129
* vítězný kandidát za volební obvod

% hlasů
1. kolo
2. kolo
17,85
32,10
48,66
67,89

Tradiční vánoční přednášení koled řiteckými dětmi pod rozsvíceným vánočním stromem spojené s nadílkou se uskuteční v úterý 23. prosince 2008 od 17.00
hodin. Na závěr této slavnosti již tradičně přislíbila zazpívat paní Helena Vondráčková.
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70 let školy ve Všenorech
Letos si připomínáme sedmdesát let od chvíle, kdy byl 1. září zahájen první školní
rok ve všenorské škole. Až do roku 1938 totiž museli docházet děti ze Všenor a Černolic do staré školy u kostela v Horních Mokropsech a pro většinu z nich to znamenalo
denně zvládnout i několik kilometrů pěšky. Není se tedy co divit, že slavnostního otevření se účastnila snad celá obec. Občané Všenor mohli být na novotou zářící budovu
pyšní dvojnásob, protože velkou část nákladů pokryla jejich dobročinná sbírka.
Dnes má škola dvě budovy na oddělených pozemcích vzdálených od sebe několik
desítek metrů. První stupeň je umístěn v prostorných třídách budovy z osmdesátých let.
Žáci 5.-9. třídy se učí v letos slavící budově, která prošla v polovině devadesátých let
rekonstrukcí, kdy vznikla i učebna výpočetní techniky v atraktivním prostředí podkroví.
Jako dárek k výročí dostala škola moderní multifunkční hřiště s umělým povrchem
postavené v rozsáhlé školní zahradě. Na variabilní ploše si lze zahrát mj. také tenis, odbíjenou, košíkovou, malou kopanou. Areál je přístupný i veřejnosti.
Kulatiny všenorské školy si však nepřipomínají jen místní, protože do všenorské
školy dojížděli a dojíždějí žáci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jejich cesty vedou ze
Řitky, Černolic, Trnové, Jíloviště, Černošic, Dobřichovic, Řevnic, Hlásné a Zadní Třebáně, Vonoklas, Prahy- Radotína… Autobusová zastávka je totiž jen pár kroků od
školy a k vlaku to není ani pět minut. Děti míří do školy i v odpoledních hodinách za
pestrou nabídkou kroužků organizovaných střediskem pro volný čas.
K výročí připravila škola 7. listopadu slavnostní odpoledne spojené s kulturním programem, otevřením prostor školy veřejnosti a výstavkou k dějinám školy.
Vladislav Veselý

Koně se vrátili
Podle mého odhadu se do řiteckého zámku takřka po šedesáti letech vrátil znovu
chov koní. V sobotu 18. října 2008 tak mohla být po mnoha letech uspořádána "Hubertova jízda". Je to vlastně upravený hon na lišku, kdy "lišku" v podobě jezdce nebo
jezdkyně na koni sleduje s odstupem po vyznačené trase hlavní voj jezdců na koních.
Tato jízda je slavnostním uzavřením jezdecké sezóny a je i velkou odměnou pro lidi,
kteří koně vlastní, chovají a šlechtí, pro lidi, kteří pro své miláčky po celý rok obětavě
pracují a to bez ohledu na peníze, čas, počasí,svátky a svůj zdravotní stav. Tento sváteční den, který byl již od rána prozářený slunečními paprsky se opravdu vydařil. Pro
sjíždějící se hosty bylo v zámecké zahradě připraveno pohoštění. Nádvoří před řiteckým zámkem se pomalu plnilo jezdci na koních v jezdeckých úborech, s jezdeckými
přilbami na hlavách a s bičíky v rukou. Netrvalo dlouho a po nádvoří klusalo v kruhu
asi 26 koní s jezdci, kteří se na vyzvání vedoucího honu seřadili do řady. Následovalo
slavnostní troubení na lesní rohy a poté uvítací projev, který zároveň seznámil účastníky s pravidly honu, ale i s příhodami ze života na řiteckém zámku. Po tomto uvítání již
cvalem vyjela z brány řiteckého zámku jezdkyně (liška) a její jízda směřovala k brdským hřebenům. Po krátké pauze vyjel za "liškou" i hlavní voj jezdců, hon tak byl za2
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hájen. A tak mě napadá, jakou radost z této události by asi měl hrabě Brandis a členové
jeho rozsáhlé rodiny a zejména jeho dcera, komtesa Lata. Byla to právě ona, která zatím jako jediná žena vyhrála v roce 1937 "Velkou Pardubickou". Šlechtická rodina
Brandisů měla v tehdejší době mezi řiteckými občany velice dobrou pověst a lidé je
měli rádi. Byly to právě Brandisové, kteří zavedli na řiteckém zámku chov koní a
všichni z této rodiny byly výbornými jezdci, počínaje malými dětmi. Jak jim asi bylo,
když začal být jejich zámek od roku 1946 postupně konfiskován, ačkoli o nějaké spolupráci s Němci nemohla být ani řeč. Jak jim asi bylo, když museli zrušit svůj milovaný
chov koní a svůj majetek řitecký zámek, který vlastnili od roku 1896 úplně opustit. Jak
jim asi bylo, když z povzdálí, ubytováni v nuzném vlhkém bytě a později v chatě na
odlehlém místě sledovali devastaci svého bývalého majetku, kterou tak dokonale provádělo JZD, "Státní statek" a "Merkur". Po "Sametové revoluci" byl zámek navrácen
pokračovateli rodu Brandisů panu Pospíšilovi a jeho rodině. Začali veliké a nákladné
opravy této památky, které ještě zdaleka nejsou u konce. Stejný osud postihl i " Horní
řitecký dvůr" (tento název je používán v dochovaných historických zápisech), dnes opět
v držení pana Filípka a jeho rodiny a bylo to právě zde, kde se na Řitce poprvé po "Sametové revoluci" znovu objevil chov koní. Také zde byla rekonstrukce nemovitosti velice náročná po pracovní ale i finanční stránce a dá se říci, že pan Filípek tuto svou nemovitost doslova vyzdvihl z trosek. Asi se nyní budete ptát, proč se zde o tomto zmiňuji? Odpověď je jednoduchá, velká část koní a jezdců, která se zúčastnila po mnoha
letech vzkříšení "Řitecké Hubertovy jízdy", pocházela právě z usedlosti pana Filípka.
Co říci na konec? Jsem rád, že obě usedlosti, jak "Řitecký zámek", tak "Horní řitecký
dvůr", znovu po dlouhých letech zkrášlují naší obec. Jsem rád, že v naší obci jsou dva
chovy koní, což obnáší i mnoho lidí, kteří milují zvířata a to nejen koně. Říká se. "Jak
ke zvířatům, tak k lidem".Vzpomínám na slova své babičky: "Bylo to krásné, když po
silnici k Černolicím jela řada komtesek na nádherných koních".
Dvořák Antonín

Z historie obce Řitka a jejího okolí
V předcházejícím čísle zpravodaje jsem se v této stati zmínil o spisovateli a básníku,
který napsal i několik divadelních her, mníšeckém rodákovi Fr. X. Svobodovi, jehož
busta je umístěna v parku na mníšeckém náměstí.
Fr.X. Svoboda byl ve své době velice známý spisovatel a básník. V dnešní době se
však jeho jméno stalo i v našem kraji prakticky neznámým. Z touhy poznat jak tento
spisovatel psal jsem sehnal několik jeho knih a těším se, jak si je někdy v pohodě a klidu přečtu. Nyní si, ale pojďme něco přečíst o tom, jak to bylo v době kdy se tento spisovatel a básník plně věnoval své tvůrčí činnosti a byl literární hvězdou své doby.
Každý rok přijížděl do svého rodného Mníšku k letnímu pobytu slavný mníšecký
spisovatel a rodák Fr. X. Svoboda. S jakými radostnými pocity přicházel do svého rodného kraje a městečka, to nám říká tento jeho verš:
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Přicházím do Mníšku jako v chrám,
na vršku Habrovém usedám,
lesy se modrají kolkolem,
mládí mé překrásným zdá se snem.
Kdo z Čechů by dnes neznal jméno našeho významného spisovatele, plným právem
nazývaného slavíkem podbrdského kraje. Nemáme mnoho knih, z nichž by prýštila tak
velká láska k české hroudě a k českému venkovu jako v díle Svobodově. Jeho duše naplněná nehasnoucí láskou ke svému kraji, lne i k jeho selskému původu. V jeho nesčetných básních, románech a dramatech se setkáváme s onou snivou náladou, jež tolik
charakterizuje náš podbrdský kraj a kterou se tak mistrně podařilo Svobodovi v jeho
dílech zachytit. Otevřete-li kteroukoli knihu jeho básnických sbírek, naráz zapomenete
na starosti všedního života a radostný tón básní unáší Vás ven, do volné krásné přírody,
jež nezná rozdílu a otevírá svou náruč stejně ochotně bohatým i chudým. Je to poezie
lásky a nadšení.
Štěstí, k němuž nás přivádí vznešená příroda se svými velebnými lesy, vonnými poli,
zrajícím obilím dovede vytušiti jen láska, pramenící z čistého srdce. A veden touto nehasnoucí láskou dovedl Svoboda nalézti tolik krásných zákoutí, skrytých v podbrdských hvozdech, stráních i pasekách. Nejen v poezii, ale i v povídkách, jichž je na
stovky uloženo v sebraných Svobodových spisech, se setkáváme s mnoha milými kouty
našeho podbrdského kraje, ať jsou to Čísovice - rodná obec jeho otce, Mníšek, Skalka
či Kytín - rodná víska jeho matky, nebo Rymáň a Řevnice. Z největších a nejcennějších
Svobodových románových prací je šestidílný román "Rozkvět", ve kterém vylíčil kroniku svého vlastního rodu a v jeho postavách zvěčnil své nejmilejší. Byl za svého života oslavován tisíci čtenáři, kteří rádi sahají po jeho knize. Všude se prolíná ona vzácná, usměvavá pohoda, která doplňuje celý jeho plodný a bohatý život. Nejen v básních
a románech, ale i v dramatické tvorbě je Svoboda mistrem. Není snad obce v našem
okolí, kde by nebyly již hrány jeho veselohry "Poslední muž", "Směry života", "Čekanky" a jiné. Tyto hry jsou naplněné svěžím humorem venkovských lidiček. Svoboda zůstává i zde věren svému rodnému kraji, v němž jeho duše zapustila hluboké kořeny.
Mníšek se stal jeho nejoblíbenějším sídlem a jeho okolí, které tak dokonale poznal a na
tolika místech své tvorby zachytil, stalo se mu nejčastějším cílem vycházek. Při všech
úspěších, jež dosáhl v životě, zůstal upřímným a opravdovým synem českého venkova,
prostým a demokratickým. Za života manželů Svobodových se stal Mníšek poutním
místem, ovšem nikoliv v církevním směru. Jako v dřívějších dobách chodívala procesí
na Svatou Horu a cestou se stavěla na poutním místě Skalce, tak v nynější době přicházela dlouhá procesí nikoliv poutníků skaleckých, nýbrž návštěvníků ke spisovateli a
básníku F. X. Svobodovi do Mníšku. Četní spisovatelé a básníci, čtenáři jeho knih i spisů putovali k vile Svobodových. Ba i školní děti s učiteli z celého podbrdského kraje
navštěvovaly spisovatele v jeho mníšeckém zátiší. Návštěvníci chtěli buď osobně poznat spisovatele, nebo žádali autogramy do knih jím napsaných.
Básník Svoboda byl znám svým dobrým srdcem. Vypravuje se o něm mnoho dobrého. Jednoho dne dostal návštěvu mladého muže, který přinesl několik Svobodových
knih a nesměle prosil o jejich podepsání. Mistr Svoboda ochotně knihy podepsal, ač se
mu jich zdálo trochu mnoho. Když byl s autogramy hotov, podal knihy mladíkovi,
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který ještě rozpačitě otálel s odchodem. I ptá se dobromyslně Svoboda, co má ještě na
srdci. "Nehněvejte se Mistře". "Nevím, nebude-li Vás to příliš obtěžovati, mám ještě
několik Vašich knih, je jich trochu více a byl bych vám velmi zavázán, směl-li bych
prositi o podepsání". –" A k čemu to potřebujete?" "Nezlobte se, Mistře, že tolik využívám vaší dobroty. Jsem chudý student a přivydělávám si prodejem knih. Za knihu s
autorovým podpisem dostanu o 10 K více a proto jsem si dovolil požádati Vás o pomoc
". – "Jen je přineste, mladý muži, podepíši". Se šťastným úsměvem zmizel student a
zakrátko se objevil s nákladem asi 70 svazků. Svoboda se sice zhrozil této záplavy, ale i
přesto ochotně opatřil všechny svazky svým podpisem. Nakonec ještě podaroval zářícího studenta větší bankovkou a přál mu hodně úspěchu.
Jednou mu byla položena otázka : " Jak jste, Mistře, přišel na myšlenku své nejkrásnější veselohry "Poslední muž"? Usmál se a bez dalšího pobízení začal vyprávět. "Je to
vlastně kousek mého života. Jako student reálky a později technik, jsem byl nucen se
živiti kondicemi, jelikož otec následkem nešťastných spekulací přišel úplně na mizinu a
nemohl mě dostatečně podporovati. Tak jsem se dostal v létech 1879 – 1881 jako domácí učitel do dobře situované rodiny vinohradského podnikatele staveb pana A. Byli
to hodní lidé, dobrosrdeční, toliko pan A. byl poněkud přísný. Vše muselo choditi podle
jeho přání a chtěl vědět o každém kroku a činu své rodiny. Jeho paní i pěti dětí – dva
hoši a tři dívky, se před otcem jen třásli. Obývali čtyř pokojový byt. Vcházelo se z pavlače do předsíně a odtud do kuchyně, z této pak do tří pokojů s okny na ulici a konečně do posledního pokoje, který měl dvéře zase do předsíně. Bylo tedy možné celý byt
projít a z posledního pokoje se vrátit do předsíně. V této rodině jsem brzo zdomácněl.
Pan A. mě plně důvěřoval, jeho syn student Oskar pod mým vedením dobře prospíval a
ostatní mě měli rádi a byl jsem považován skoro za člena rodiny. Není tedy divu, že
jsme se do sebe s milou a hezounkou dívenkou, šestnáctiletou Magdou zakoukali,
ovšem tajně, aby se o tom přísný otec nedověděl. Jednoho dne se pán a paní rozhodli,
že navštíví churavou příbuznou na Moravě a zdrží se tam asi čtyři dny. Před odjezdem
otec dětem nařídil, jak se mají v jejich nepřítomnosti chovat, mne pak požádal, abych
jako nejmoudřejší bděl nad pořádkem v domě. Sotva rodiče opustili byt, stísněné dušičky se uvolnily, jednohlasně bylo usneseno uspořádat domácí večírek a to hned příští
den. Přitom vyšlo najevo, že starší syn má tajnou lásku, veselou studentku a 19letá
Zdenka, že má známost s technikem a konečně i služebná Baruška, že má svého dragouna. Na večírek byli všichni pozváni, byla připravena bohatá večeře, nescházelo ani
víno a tak druhého dne večer jsme byli všichni pohromadě. Jedlo se, pilo, hrálo a zpívalo, a když jsme byli v nejlepším, zazvonil náhle zvonek a za okamžik vběhla do pokoje služebná Baruška s vyděšenou tváří: " Páni přijeli!" Všichni jsme leknutím zbledli,
jen moje Magdička neztratila hlavu, vstrčila nás do druhého pokoje, zařídila abychom
tiše prošli bytem a v posledním pokoji čekali až bude vzduch čistý, abychom proběhli
předsíní na pavlač a odtud ven. Nato odběhla do kuchyně, chvíli rodiče zdržela, mezitím co Zdenka v pokoji hleděla uklidit alespoň zčásti stopy našeho řádění. Tak se stalo,
že rodiče nic nepoznali a vše dobře dopadlo. Tato episodka se odehrála v roce1881, v
roce 1915 jsem ji zdramatizoval a ovšem něco přidal. Zadal jsem ji tenkráte Národnímu
divadlu v Praze, ale tehdejší ředitel Schmoranz ji odmítl jako kus pro Národní divadlo
nevhodný, vytýkaje, že studentka Tonča je v něm příliš hubatá. Za nějaký čas mne potom požádalo Vinohradské divadlo o nějakou hru a já jim předložil "Posledního muže".
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Šéf činohry Hilar jej přijal, avšak na provedení jsem čekal několik let. Na dotaz po
osudu hry jsem dostal zprávu, že je příliš fraškovitá a že šéf činohry nemá odvahu ji
provésti. Avšak smlouva byla podepsána a tak na přání ředitele Fuksy byla uvedena
před prázdninami 23. června 1919. A tu, k největšímu překvapení, hra výborně obsazená měla veliký úspěch, a já byl mnohokráte vyvolán. Od té doby byla znovu a znovu
studována, hrána v Národním divadle, zfilmována a přeložena do mnoha jazyků. Hra
byla potom hrána v divadlech po celém světě.
Fr. X. Svoboda se narodil v Mníšku 25. října 1860 ve statku v Pražské ulici čp. 23,
kde mníšečtí zasadili pamětní desku akad. sochaře Josefa Šejnosty. Básník se velmi
často ve své tvorbě zmiňoval o Luckém mlýně, (nalézá se dodnes pod hrází rybníka
"Sýkorák", podle tur. map Sýkorník) a vzpomínal své první mladické lásky, Moniky
Novákové. Dne 6.září 1890 se oženil s Růženou Čápovou, dcerou po ústředním řediteli
premonstrátského panství. Roku 1914 se stal F. X. Svoboda řádným členem akademie
věd a umění. Zemřel dne 25.května 1943 ve věku 82let. Je pochován se svou ženou na
staroslavném Vyšehradě na Slavíně. Je jen škoda, že tak významný básník a spisovatel,
který vroucně miloval mníšecký kraj, upadl právě u obyvatel tohoto kraje v tak brzké a
nepochopitelné zapomnění.
Informace pro tento článek byly čerpány z knihy "Městečko pod Skalkou" vydané v
roce 1948. Vybral a upravil.
Dvořák Antonín
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Doba "šajnovek"
Je to již pár let co jsem se s jedním kamarádem nemohl dohodnout, kdy jsme v našem mládí prožili určitou příhodu. Až teprve, když použil slovní obrat " bylo to v době
šajnovek", jsem najednou přesně pochopil, kdy se ona událost v našem mládí odehrála.
Nežli Vám však povím příběhy, které se odehrály v "době šajnovek" musím Vám vysvětlit, jaká doba to vlastně v mém klukovském mládí byla. "Doba šajnovek" je odvozena od slova "šajn", což v mém případě znamenal paprsek nebo kužel světla, vycházející z reflektoru baterky a to v době, kdy jsem chodil asi do třetí až páté třídy černolické
školy.
Po prázdninách již zbytek léta uběhl velice rychle. Skončily ty krásné prosluněné
dny, které jsme trávili pouze v trenýrkách a v tričku, kdy jsme se i přes zákaz našich
rodičů koupali v černolickém rybníce a házeli po sobě jeho páchnoucí černé bahno.
Skončily ty krásné chvíle, kdy po bouřce, která se právě nad krajem přehnala se všude
valily potoky vody, kdy sluníčko již zase znovu svítilo a hřálo a my stavěli na cestách,
ale i v lukách složité soustavy rybníčků, oblečeni pouze v trenýrkách. Naše bosé nohy
se při této zábavě bořily do vlažného bahna, aby se od něho po chvíli umyly v mokrém
a hustém zeleném koberci z trávy. Tyto nádherné dny zmizely nenávratně v dáli a od
léta přebíral pomalu vládu podzim. V alejích dozrávaly jablka, letní barvy polí se změnily na hnědou barvu oranice. Svěží zelená barva lesů okolo vsi byla najednou proložena barvou zlatou a červenou a tyto barvy zářily do kraje v odpoledním podzimním
slunci. Všude poletovalo ve větru barevné padající listí a kraj se pomalu postupně halil
do podzimních mlh a kouře z bramborové natě. Tuto nať pálili na polích zemědělci a
my v ní velice rádi opékali brambory a při tom pouštěli v podzimním větru vlastnoručně vyrobené draky. Tyto hry však neměly dlouhého trvání. Ráno se rozednívalo pozdě
a večerní soumrak přicházel velice brzy. Krom toho se silně ochladilo a louky bývaly
při ranním rozbřesku pokryté stříbřitou šedí jinovatky. Sotva jsme přišli odpoledne ze
školy a trochu se doma porozhlédli, začínalo se již pomalu stmívat. Naše hrátky a zábava musely proto dostat jiný směr. A právě v této době se začaly v obchodech objevovat
nové typy baterek,byly nádherně niklované, s reflektory buď menšího, nebo většího
průměru. Jako baterie se do nich používaly velké monočlánky, tenkrát jsme říkali
"buřty, nebo špalky". Baterky byly buď na dva nebo tři monočlánky. "Doba šajnovek",
byla zde. Každý z kluků, včetně mě si přál mít takovou baterku. Dodnes si pamatuji,
když jsem ji dostal k "Ježíšku", jak skrze hedvábný papír prosvítal lesklý nikl. Baterka
byla na tři špalky a měla velký reflektor. Tak jak jsem byl, v košili a v bačkorách, vyběhl jsem tenkrát do Štědrovečerní mrazivé noci se záplavou sněhu. Rozsvítil jsem baterku a bílé, ve světle se třpytící sněhové vločky se potichoučku snášely v kuželu světla
na noční krajinu. Byl to dárek, na který jsem dodnes nezapomněl. A od té doby jsem se
i já mohl zúčastňovat podvečerních hrátek se svými kamarády. Byly to krásné chvíle, v
mlhavém podzimním, ale i zimním podvečeru, kdy se již k zemi snášely sněhové vločky a my hráli na schovávanou, běhali po vsi a svítili po sobě baterkami. Velikou radost
jsme měli, když byla mlha, nebo když sněžilo, to potom světlo z baterek dělalo ty
správné "šajny". Občas se také stávalo, že jsme své hry protáhli trochu déle a do podzimní mlhy a nepohody se museli vydat i naše rodiče, aby nás našli a zahnali domů.
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Nedělali jsme ale jenom samé lumpárny, asi dva večery v týdnu byla ve škole otevřena
"Místní lidová knihovna". A tak jsme se věnovali i kultuře. Velice rád jsem do této
knihovny chodil, půjčoval si dětské knihy, ale ještě raději si knihy prohlížel, zejména ty
pro dospělé, ve kterých byly obrázky. Tenkrát vycházely cestopisy od " Zikmunda a
Hanzelky", v knihovně je postupně doplňovali a když byl nějaký volný, okamžitě jsem
si ho zapůjčil, údajně pro svého otce. Pochopitelně při cestě z knihovny domů mě doprovázela moje milovaná baterka a její "šajny". Bylo to většinou kolem osmé hodiny
večerní a okna v mnohých domech byla již zhasnuta. Bylo ale vidět, že v místnosti za
oknem září stupnice a magické oko radiového přijímače a že obyvatelé místnosti poslouchají večerní zprávy, nebo rozhlasovou hru. V některých chalupách ozařoval místnost za oknem pouze oheň z pootevřených dvířek kamen. Znamenalo to, že zde drží
černou hodinku a tráví volný čas vyprávěním. Televize byla tenkrát ještě v plenkách a
pamatuji si, že na vsi byl jeden přijímač. Byly však i jiné zábavy. Můj otec mi koupil
malý diaprojektor, kterým se prostrkovaly celuloidové filmy s pohádkou. Na papírovém
obalu od příslušného filmu byl ke každému obrázku napsán text. A tak se naše kuchyň
za těchto dlouhých večerů měnila často v "kinosál". Já jsem promítal obrázky na prostěradlo zavěšené na dveřích, moji kamarádi seděli na žehlícím prkně položeném na
dvou židlích a moje babička četla při baterce texty k příslušným obrázkům. Domů moji
kamarádi pochopitelně odcházeli za svitu svých "šajnovek". Byl zde ještě i jiný druh
zábavy, na který jsme se všichni moc těšili. Do Černolic zajíždělo tenkrát "putovní kino". Nepamatuji se již, zda to bylo jednou za týden nebo za čtrnáct dní. Promítalo se od
17 hodin pro děti a od 20 hodin pro dospělé. Vstupné bylo 1Kč, promítalo se v sále
černolické hospody "U Procházků". Nemohli jsme se nikdy dočkat a tak jsme již hodně
před pátou hodinou odpolední čekali před hospodou a poslouchali zda se již do černolického kopce hrabe všemi očekávaný automobil. Když se objevila u rybníka šedá dodávka, spadla z nás nervozita a bylo vyhráno. Auto zastavilo před hostincem, vystoupil
pan "kinooperatér" a dle jeho instrukcí začali starší hoši nosit do sálu věci z auta. I my
mladší jsme šli do sálu, srovnali židle do řad a potom jsme již sledovali, jak pan promítač instaluje promítací zařízení. Rozložil skládací stojan, na který pověsil a rozvinul
plátno, pod plátno postavil bednu s reproduktorem, od ní rozvinul kabel na protější
stranu sálu, kde ze dvou beden složil promítačku a připojil k ní kabel od reproduktoru.
Měl jsem tyhle jeho úkony tak okouknuté, že bych klidně mohl promítat sám, což
jsem využil až v pozdějších létech. Potom již starší kluci přinesli kazetu, ve které byly
uloženy filmy. To nás zajímalo nejvíce, protože podle počtu a velikosti cívek jsme odhadli jak bude film dlouhý. K promítání filmu patřila i žlutá limonáda "citrónka", jak
jsme ji říkali. Byla ve štíhlé lahvi s patentním uzávěrem, stála 60 haléřů a když pod
prázdnou židlí stála "citrónka", znamenalo to, že je židle obsazená. Vedle lahví "citrónky" stáli pod několika židlemi i krásné niklované baterky. Já si ještě koupil sojový suk,
který stál 90 haléřů a byl tak tvrdý, že mi vydržel po celý film.A potom již zbývalo jen
usednout, pan promítač vybral vstupné, promítačka začala tiše vrnět, světlo zhaslo a my
jsme plně propadli ději odehrávajícímu se na plátně. Občas nás vyrušila slova důchodkyně paní Šírlové, kterou vždy uchvátil děj filmu natolik, že s filmovými postavami
vedla hlasitý dialog, jako "bodni ho, uteč, prašť ho, kopni ho, vyskoč" a podobně. Když
film skončil, byla již venku pořádná tma a tak jsme tuto příležitost ještě využili k našim
"šajnovkovým hrátkám". Většinou nás zahnali domů až rodiče, kteří již přicházeli na
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promítání filmu pro dospělé. Někdy jsme ale počkali za rohem , až zajdou do hostince a
pokračovali dále ve svých hrách. Pochopitelně jsme se také snažili shlédnout i kus právě promítaného filmu. Představení pro dospělé mělo totiž tu zvláštnost, že před ním
byla často promítačka i plátno přestěhováno ze sálu do výčepu. Mělo to své výhody, na
sále se nemuselo dále topit a přítomní diváci seděli normálně v lokále u stolů a mohli
tak v pohodě konzumovat své alkoholické nápoje, které jim obětavě přinášel pan hostinský. Mělo to ale výhodu i pro nás, do lokálu bylo totiž ze dvora hospody okno, kterým bylo možno sledovat přímo děj na plátně, zvuk byl dosti silný a byl slyšet i ven.
Shlédli jsme tak leckterý nepřístupný film. Dodnes se pamatuji, jak jsme koukali na
japonský film o "Godzile". Byl to snad první japonský film na toto téma, byl černobílý
s titulky a předcházel mu předfilm o hrůzách způsobených svržením atomových bomb
na Hirošimu a Nagasaki. A potom již navázal film o "Godzile". Příšera žila v moři, potápěla lodě, bourala města, šlapala po lidech a autech, strhávala letící letadla. V moři ji
nakonec zničili zvláštním plynem dva potápěči, z nichž jeden zahynul, dostal se do
bublin plynu a zemřel spolu s "Godzilou", z jejich těl zbyly pouze bílé kostry, které se
vznášely v moři. Tento film byl úplně něco jiného nežli sovětské válečné filmy, které se
tehdy promítaly a na které jsme byli zvyklí. Vzpomínám, jak jsme se tenkrát báli jít
domů a nebyly nám nic platné ani naše "šajnovky". Já jsem počkal raději na svého otce,
který byl na představení. Dodnes vidím jeho překvapení, co že to dělám v deset večer
před hospodou, nakonec moje vysvětlení pochopil a vše prošlo bez maléru. Bál jsem se
po zhlédnutí tohoto filmu tolik, že jsem se nehnul několik podvečerů z domu, až to začalo být rodičům podezřelé a obviňovali mě, že jsem provedl někde nějakou lumpárnu.
Čas ale všechno smazal a já již za pár dní znovu se svými kamarády užíval tu krásnou
podvečerní "dobu šajnovek". Tato nádherná doba mého mládí se však začala měnit,
pomalu a postupně se ve vesnických domácnostech začaly objevovat televizní přijímače, nikdo z dětí již nechodil vpodvečer ven, ba naopak všichni jsme utíkali domů, abychom se mohli koukat na ten televizní zázrak. Během let přestalo do vsi zajíždět i putovní kino. "Nic netrvá věčně"a tak skončila i překrásná "doba šajnovek". Já však na ni
stále vzpomínám a kdyby to bylo možné, ihned bych ji za dnešní barevnou televizi i s
jejím stupidním programem vyměnil.
Dvořák Ant.

T.J. Sokol Řitka informuje ...
Projekt - "Výměna oken v Sokolovně - 1. část"
byl dokončen.
Finančně přispěl Středočeský kraj prostřednictvím grantu z
Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rok
2008
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Milí rodiče, ahoj kamarádi :-)))
Dovolím si vám napsat pár informaci k průběhu cvičení a
akcí s tím spojené:


4.12.- čtvrtek "Možná přijde MIKULÁŠ"


Vánoční pochod 14.12. - neděle ve 14. hod
sraz u Sokolovny, návrat kolem 17. hod
"Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka"
Prosím rodiče o pomoc s přípravou. Nakrájená jablíčka,
mrkev a jiné dobroty, zavěsíme na šňůrku (jako řetěz na
stromeček) nebo volně, semínka - mlsání pro zvířátka!
Děti jsou šikulky, poradí Vám.




Poslední cvičení 11.12.2008

První cvičení v roce 2009 bude opět ve čtvrtek 8.1.
- předškolní děti 16. -17. hod
- změna pro školáky od 17. -18.30 hod.

Připravované akce:
- Velikonoční zajíček - Řitka
- Medvědí stezka - Řitka
- Netradiční hry – Hostivice
- Medvědí stezka
- krajské kolo 22.-24.5.2009
- republikové kolo - 19.-21.6.2009

Klidné vánoční svátky a krásný rok 2009
Dáša K. tel.:774833188

11.listopad - sv. Martin
Narodil se v rodině setníka v římské provincii Panonii. V Pavii se seznámil s křesťanstvím. Podle otcovy vůle vstoupil do jízdního pluku, který byl odvelen do Galie.
Podle legendy v zimě, když projížděl městskou branou, spatřil chladem se třesoucího
chudáka. Protože neměl u sebe nic, rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval.
Následující noci se mu zdálo, že vidí Spasitele oděného do polovice jím darovaného
pláště, jak říká: "Tímto rouchem mě přioděl Martin ještě nepokřtěný". Záhy poté se sv.
Martin dal pokřtít, vystoupil z vojska a odešel za svými rodiči. Matku se mu podařilo
obrátit na křesťanskou víru. Od svého přítele Hilaria dostal nedaleko Poitiers pozemek,
na němž založil mnišskou osadu. Roku 371 ho věřící z Tours zvolili biskupem. Protože
věděli, že by se zdráhal poctu přijmout, zajali ho lstí, odvedli do města a vysvětili ho.
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Sv. Martin i nadále zůstal skromný, žil v malé chatrči u Loiry, kolem níž vyrostla nová
osada mnichů (později známé opatství Marmoutier). Pro křesťanství ve Francii vykonal
mnoho, proto se mu přezdívalo apoštol Galie. Zemřel roku 397 ve věku 81 let. Pochován byl v klášteře v Poitiers, vůbec prvém západoevropském klášteře. Za panování
franského krále Chlodvika byl přijat za ochránce křesťanství ve Francii, odtud se úcta k
němu rozšířila zvláště do severního Německa.
Na den sv. biskupa Martina - milý hospodář a jeho družina - husy jedí, víno k tomu
pijíce, - štědrého Martina chválíce, - páni, žáci a kněží se radují, - neb se jim koledy
přibližují. - Pacholci a dívky svobodu mívají, - a u jiných pánův se zjednávají.
Selská pranostika z roku 1710.
Sv. Martina bylo tradiční datum, kdy čeleď opouštěla sjednanou službu, dostávala
mzdu a hledala si nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu se stávajícím. Toho dne se velmi slavilo. Existují četné záznamy o rozpustilostech i výtržnostech, prováděných "martínky". V řádu města Prahy, vydaném císařem Rudolfem II. roku 1598, se píše: " Strany pak Martínkův, kteří obyčej mají, ze všech krajin při sv.
Martině dosloužíce, do Prahy se obraceti a zdeť v zahálce zůstávati: na to taky úředníci
pozor míti budou, aby jich šenkýřové nepřechovávali".
Ke dni sv. Martina se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem,
ponocným a dalšími lidmi, které obec platila. Zvláště osoba pastýře se pečlivě zvažovala, protože to musel být muž zkušený, vždyť se mu svěřoval všechen vesnický dobytek. Zároveň se od něj požadovalo, aby uměl léčit, někdy také trochu "čarovat", musel
se vyznat v počasí a řadě dalších věcí. Za svou službu dostával pastýř obvykle ubytování v obecní chalupě - pastoušce. Kromě toho měl sjednanou mzdu v penězích i naturáliích, náleželo mu několik strychů obilí, pár věrtelů hrachu, později i brambory. Měl
povoleno držet i vlastní krávu na mléko, pro niž dostával píci či do správy obecní louku, stejně jako k vyživování obecního býka a kance, určeného k plemenitbě. Od hospodářů dostával předem dohodnutou odměnu za každý pasený kus dobytka, měl povoleny
koledy a dostával poplatek za připouštění. S přijetím pastýře se spojovala oslava, nazývaná "bejkova svatba" nebo "martinská sýpka". Bylo obvykle povinností pastýře vystrojit pro hospodáře trachtaci s pečenou husou, koláči a pivem. Pokud hospodáři přijali
pozvání, bylo to dobré znamení, protože pastýř mohl téměř s jistotou počítat s tím, že
smlouvu obnoví i pro příští rok. Jinde se hostina připravovala tak, že každý z hospodářů
nasypal pastýři dohodnutou míru obilí. Protože však byli sedláci furianti, přidal každý
něco nad míru, aby ukázal sousedům, že mu na troše nezáleží. Tak se nasypalo mnohem více, než pastýři náleželo. Jeho díl se mu přesně odměřil a za cenu přebývajícího
obilí, které se vydražilo se uspořádala hostina.
Na sv. Martina se konaly posvícenské hody, jejichž neodmyslitelnou součástí byla
pečená husa (svatomartinská). O "tučnú hus" žádali žáci o martinských hodech již v 15.
století. Při společném obědě dostával od hospodyně čeledín křídlo, aby celý rok "lítal".
Někdy se z husí kosti zvané kobylka předpovídalo počasí (bílá kobylka znamenala tuhou zimu). Rozšířeno bylo také zvláštní svatomartinské pečivo - rohlíky, rohy, podkovy
sv. Martina. Martinskými rohlíky obdarovávala někdy děvčata své milé. Veliké buchty
s povidly nebo mákem se pekly jako dar odcházející čeledi.
Dvořák Ant.
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Trochu politiky ...
Případ Kundera a uznání redaktorům Respektu
Je nutno vyjádřit hluboké sympatie a souhlas s článkem pánů Adama Hradílka a Petra Třešnáka v Respektu. Jejich práce je seriózní a objektivní. Obdivuji jejich odvahu, se
kterou nedělají rozdíly mezi osobami neznámými a známými, odvahu, se kterou musí
nyní čelit zběsilým útokům zejména komunistů a osob, které se obávají, že by další
práce Ústavu pro studium totalitních režimů mohla osvětlit také jejich temnou minulost.
Jsem
Kunderův
současník
(ročník 1928) a mám situaci konce
čtyřicátých a padesátých let na
univerzitě přesně v paměti. V
diskusích o vzniklé kauze by měly
být zdůrazňovány následující
skutečnosti. V době zatčení pana
Dvořáčka na koleji byl pan Kundera kolejním důvěrníkem. Jen
pamětníci dosud vědí, co slovo
"důvěrník" tehdy znamenalo:
kolejní
důvěrník,
ročníkový
důvěrník na fakultách (hlavní
činitel při vylučování studentů z
vysokých škol), uliční důvěrník
(udělující posudky) atd. Byly to
funkce sloužící k politické represi
a byly velmi obávané.
Důležitá je dále skutečnost, že v
dané době jednou vyloučení
členové
komunistické
strany
nebyli zásadně znovu přijímáni - s
jedinou
výjimkou:
soudruh
Kundera. K takovému znovupřijetí
byly nutné trvalé servilní aktivity,
veřejné proklamovaná naprostá
oddanost straně, v jejímž rámci bylo zajisté i "podání zprávy" policii. Pan Kundera pak
skutečně dosáhl vytouženého znovupřijetí.
Je naprosto nepochopitelné, že se k článku v Respektu mohla nestoudným způsobem
vyjádřit jakási skupina spisovatelů, nyní nazývaná "Kunderova jedenáctka". Členové a
členky této skupiny vůbec nezkoumali příslušný archivní doklad, ani se o to nepokoušeli, o situaci v padesátých letech na českých kolejích a vysokých školách nemají ani
ponětí, nikdo z nich sám ta čs. padesátá léta neprožil. Jejich vyjádření dokonce hanobí
práci historiků, přičemž oni sami neopodstatněnou kampaň proti autorům článku v Respektu podporují. Ani slovem se nezmiňují o tehdejší oběti - ta je těm spisovatelům a
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Zpravodaj obce Řitka č. 11/2008

spisovatelkám zřejmě zcela lhostejná. Jejich vyjádření nemohu označit jinak než jako
drzost.
Přeji všem pracovníkům Ústavu pro studium totalitních režimu a podobných institucí, aby nadále neochvějně pokračovali ve své práci, zejména v odhalování dosud neznámých nebo dosud skrývaných archivních materiálu, aby se nebáli zuřivých i zbabělých útoků různých Zaorálků a individuí jemu podobných a důrazně na ně odpověděli.
Richard Kluzák - http://cs-magazin.com

Něco pro zasmání ...
Proč jsem propustil svoji
sekretářku
Před dvěma týdny jsem měl čtyřicáté
narozeniny, ale zdálo se, že si toho
nikdo nevšiml. Myslel jsem, že mi
třeba manželka po snídani poblahopřeje
a možná mě překvapí dárkem, ale
neřekla mi ani Ahoj miláčku! Své
naděje jsem vkládal do dětí, ale ty
snědly snídani, aniž by mi cokoli řekly.
Když jsem odjížděl do práce, cítil jsem
se opuštěný a nedoceněný. Ale jakmile
jsem vstoupil do kanceláře, tak mi
sekretářka popřála vše nejlepší a hned
jsem se cítil lépe - alespoň někdo si na
mě vzpomněl.
Pracoval jsem do dvou odpoledne,
když se otevřely dveře a moje
sekretářka se zeptala: "Dnes je tak
hezký den, vy máte narozeniny...
Nepůjdeme na oběd?"
Ochotně jsem souhlasil, neboť to
byla nejmilejší věc, kterou jsem slyšel
od rána. Šli jsme do skvělé restaurace,
najedli se a v příjemné atmosféře vypili skleničku vína. Když jsme se vraceli, tak se
sekretářka zeptala: "Musíme se vracet do kanceláře? Dnes je tak krásně!" "Nemusíme
se vlastně vůbec vracet." "Nezajdeme ke mně?"
Souhlasil jsem. U ní doma jsme si dali sklenku koňaku, dobře si popovídali a má sekretářka v nejlepším navrhla: "Máte něco proti tomu, abych se šla do ložnice převléci
do něčeho pohodlnějšího?" "Jen běžte!" Moc rád jsem souhlasil. Odešla do ložnice a po
pár minutách vyšla s narozeninovým dortem. Nesla ho spolu s mou manželkou a dětmi.
Všichni zpívali narozeninovou písničku.
...seděl jsem na gauči...
...a na sobě jsem měl jen ponožky...
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Zprávy z líšnické školy
Dne 8. listopadu 2008 proběhl v Divadélku „K“ v Mníšku pod Brdy již 9. ročník
pěvecké soutěže Brdský Kos. Jako každoročně se ho i letos zúčastnili žáci naší školy, a
to Zuzanka Valešová, Verunka Mašková a Martínek Hajný, všichni žáci třetího ročníku.
Soutěž byla velmi dobře připravená a všichni zúčastnění podali skvělé výkony. Nejvíce nás ovšem těší úspěch našich zpěvaček – Verunka Mašková získala krásný pohár a
cenu za nejčistší hlasový přednes a Zuzanka Valešová vyhrála ceny hned tři. Svou písní
"Na kolena" vlila energii do žil všem přítomným v sále a kromě toho, že získala 1.
místo ve své kategorii, vyhrála též pohár za nejprofesionálnější projev a cenu poroty
pro absolutního vítěze. Všechny diplomy, poháry a dárečky se jí ani do rukou nevešly a
vyzařovalo z ní nadšení a štěstí, zatímco z nás obrovská hrdost. Všem třem zpěvákům
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
O tom, že s radostí nezpívají jen účastníci Brdského Kosa, ale celá naše škola, se
můžete přijít přesvědčit sami. A to v pátek 19. prosince v 18.00 do líšnického kostela
Všech svatých, kde proběhne tradiční žákovský VÁNOČNÍ KONCERT. Čeká nás
spousta krásných českých koled, přednes básniček a říkanek v podání andělských prvňáčků a druháků, netradiční vánoční zpěvy doprovázené dramatizací a po koncertě
teplý čaj, aromatické svařené víno, voňavé cukroví a příjemné posezení v líšnické škole. Co nejsrdečněji Vás za všechny děti i učitelky zve
Mgr. Alena Fialová

Společenská kronika
V prosinci 2008 oslaví významné životní jubileum tyto naše spoluobčanky

8.12.
20.12.
23.12.
30.12.

paní Marie Šebestová
paní Eva Pazderníková
paní Vlasta Klabíková
paní Miroslava Bartůňková
Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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