Zpravodaj obce Řitka č.8/2008

O penězích:
... Když je občas máme milí drazí,
tak nás prachy natotata zkazí.
... Když nám občas chybí hmotnej statek,
tak nás zkazí zase nedostatek.
J. Žáček

Informace z OÚ
Autobusová zastávka na obecní návsi ,byla po poškození vandalem opravena.
Byly smyty nápisy a sklenářem panem Hýskem byla vyměněna rozbitá skleněná tabule
za novou.Do nových květinových truhlíků u zastávky,ale i u pergoly před obecního
úřadem byly zasazeny květiny.


Byly dodatečně opraveny cesty k řiteckým bytovkám.Tyto opravy nemohly být
z důvodu nedostatků financí provedeny ihned po položení inženýrských sítí do těchto
cest.


Upozornění: místní lidová knihovna umístěná v prvním patře budovy OÚ Řitka,
má otevřeno vždy ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin. Knihovna spolupracuje
s místními knihovnami v našem okolí a to zejména ve výměně knih, proto má vždy ve
své nabídce i velký počet nových titulů.


Panem Vančatem bylo opraveno zábradlí v podchodu pod dálnicí, za což mu děkuji. Podchod je v majetku "Ředitelství silnic a dálnic ČR". Kontaktovat zodpovědnou
osobu a tudíž i firmu, která by tuto opravu rychle provedla, bylo tentokrát nad moje síly.
Dvořák Antonín - místostarosta


I. ročník řiteckého sousedského STMELENÍ
V minulém čísle jsme Vás informovali o záměru uspořádat 20. září odpoledne s kulturním programem, kde by se představili naši občané tak jak je neznáte - tedy při uměleckém výkonu.
Již dnes, měsíc před akcí, máme připraven obsáhlý seznam vystoupení. Například
uvidíte uskupení Z Křoví Band, dvojici Pepa a Lenka, Společenství hudebníků Bučina,známou skupinu 2+1+ZZ, taneční skupinu WAIT, z oblasti vážnější Mojmír Kačírek
a syn a další.
V průběhu odpoledne bude k dispozici stan pro děti a samozřejmostí bude občerstvení.
Stále však očekáváme nové zájemce o vystoupení v kulturním pořadu!
tel. 603430438
Sledujte začátkem září vývěsky - uvidíte a uslyšíte více!
(vv)
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K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 Kč a zažádejte si o nový občanský
průkaz co nejdříve. Výměna občanských průkazů nepodléhá správním poplatkům. Stačí
jedna průkazová fotografie, vyplněná žádost a návštěva obecního úřadu s rozšířenou
působností.
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003
končí k 31.12.2008. Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského
průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.
Vyměňte si svůj občanský průkaz bez strojově čitelných údajů již nyní!


Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30.
listopadu 2008. Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše 10 000 Kč (jedná
se o přestupek).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.
Kdo?
Každý občan starší 15 let, jehož občanský průkaz byl vydán do 31.12.2003 a nemá
strojově čitelné údaje. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce. Za
občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník
Kde?
Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle
místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad.
Pro naše občany je to Městský úřad Mníšek pod Brdy - matrika nebo Městský
úřad - odbor správní, občanské průkazy - pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
Za kolik?
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se
nevybírá správní poplatek.
Jak?
Na úřadě předložte: formulář žádost o vydání nového OP, jednu fotografii, dosavadní občanský průkaz, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do
občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana (např. diplom o dosaženém vzdělání), anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů .
K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník navíc: rodný list nebo rodný a křestní list občana, doklad o
rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
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doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství, rozhodnutí
soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům, svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
Formulář.
Vyplňte žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji: Z
důvodu dalšího zpracování žádosti je možné používat pouze originální tiskopis, který
nesmí být zmačkaný, přeložený či jinak poškozený. Nelze tedy formulář vytisknout a
přinést jej již vyplněný. Originální tiskopis je k dispozici na všech výše zmíněných úřadech.
Fotografie.
Musí mít tyto vlastnosti:rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana,
zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část
způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo
barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Pokud se občan vzhledově nezměnil, může
použít i starší fotografii. Ta ovšem musí splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších fotografií se používal dnes již nevyhovující 3/ 4 profil).
Kdy?
CO NEJŘÍVE, nejpozději však do 30.11.2008 .
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro
jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30
dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Svatohorská procesí a Skalecká pouť
Před dvěma týdny v Mníšku pod Brdy proběhla v našem kraji dříve velice známá a
slavená "Skalecká pouť". Jako malé děti jsme se na tuto pouť velice těšily, byly jsme
hodní a prosily rodiče, aby nás vzali podívat se na tuto pouť. Tradice začala během let
pomalu zanikat a jsem rád, že městu Mníšek se podařilo v dnešní době znovu pouť obnovit. Měl jsem to štěstí, že jsem se jako malý chlapec zúčastnil této pouti, ještě když
se pořádala přímo "Na Skalce". Jak to tenkrát bylo se dočtete v tomto článku, který je
výňatkem z knihy "Poklady pod skálou poutníků".
Ještě po celé 19.století trvala sláva p. Marie Svatohorské. Zejména v období letnic,
kdy se na Svaté Hoře slavila takzvaná "Mariánská korunovace", putovaly z Prahy a
okolí zástupy pěších poutníků. Mníšek ležel zhruba v polovině jejich cesty, proto zde
někteří zůstávali v hospodách i v soukromí na nocleh. U Božích muk před městem, kte3
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rá stála na křižovatce, kde se k pražské silnici připojovala cesta z Řevnic, vítal přicházející procesí farář s bíle oblečenými družičkami. Je zvláštní, že původ kamenného hranolu Božích muk, tohoto zvláštního sloupu se čtvercovým základem a pyramidovou
stříškou ve výšce 7,5 m nad zemí, který měl na bocích výklenky směřující do čtyř světových stran, zůstával i pro mníšecké starousedlíky záhadou. Tradovalo se, že mníšecká
Boží muka byla stavěna jako poděkování za zažehnání morové nákazy (snad někdy
kolem roku 1756 po dokončení nového kostela). To je sice dost pravděpodobné, ovšem
Boží muka mají mnohem dávnější tradici, dokonce už předkřesťanskou. Od antických
autorů máme zprávy o sloupech, vztyčovaných na křižovatkách, při vstupech do obcí a
u hřbitovů, jimž se říkávalo "lucerny mrtvých", neboť za noci v jejich výklencích, směřujících do čtyř světových stran, hořely kahánky, aby duše předků nebloudily a zlí démoni naopak ustoupili před posvátným světlem .Také o pohanských Slovanech se píše,
že stavěli nádoby s popelem mrtvých předků "na sloupích při cestách". Podle křesťanského výkladu jsou Boží muka modelem sloupu v Pilátově domě, k němuž byl připoután Kristus, když ho římští vojáci bičovali.
Opusťme však tuto nesporně zajímavou tematiku a vydejme se spolu s poutníky do
Mníšku. Jan Šťastný ve své knize Městečko pod Skalkou zaznamenal, že svatohorská
procesí se nikdy neopomněla zastavit k modlitbám a zapálení svíček u malé kapličky,
která až do roku 1934 stávala u dobříšské silnice mezi domy čp.129 a 149. Ani tady
nebyl znám původní důvod, proč byla tato svatyňka postavena. Po návštěvě Skalky a
přenocování v místních ubytovnách a hostincích se poutníci za úsvitu vydávali na další
cestu. Asi dva kilometry jihozápadně od Mníšku je čekal kouzelný okamžik, na který se
vždycky velmi těšili. Pokud bylo příznivé počasí a zlatorudé paprsky vycházejícího
slunce šikmo prosvětlovaly lehké namodralé páry nad obzorem, pak právě z tohoto
místa, kde někdejší Zlatá stezka dosahovala nejvyššího bodu před Příbramí (466 m. n.
m.), aby se vzápětí poprvé ponořila do nitra hlubokých brdských lesů, mohli poutníci za
zvlněným mořem kopců zahlédnout v dálce špičky věží Svaté Hory. Pro toho, kdo je
dokázal spatřit jako první, to bylo znamení štěstí a příslib, že jeho prosby k Panně Marii
budou vyslyšeny. Zajímavé také je, že tento výškový předěl leží téměř přesně na poloviční cestě mezi Prahou a Příbramí.
Po levé straně cesty tu stála Boží muka, naprosto stejná jako ta před Mníškem, obě
stavby zřejmě vznikly současně v době mníšeckých pánů Unwertů, dá se však předpokládat, že nahradily nějaké starší předchůdce. Na protilehlé straně silnice se nacházela
kamenná barokní socha Panny Marie Svatohorské. Poutníci zde setrvávali delší dobu
v modlitbách, než se vydali na druhou etapu cesty, místu se začalo říkat Malá Svatá
Hora.
Na počátku 19.století mníšecký farář Cippelius spolu se svatohorským proboštem Jáchymem Čejkou z Olbramovic (ano, synem "skalecké poustevnice" hraběnky Čejkové!)
uvažovali nad tím, že by bylo vhodné vyhovět přáním poutníků a význam Malé Svaté
Hory podpořit výstavbou kaple. Vhodného sponzora našli v bohatém pražském obchodníkovi Edmundovi Chvalkovském, který byl velkým ctitelem mariánských poutí,
pravidelně se jich zúčastňoval a sám je organizoval. Pozemek jim zdarma věnoval mníšecký hrabě Josef Unwert.
A tak společným úsilím těchto mužů byla při poutní cestě postavena v klasicistněbarokním slohu nevelká obdélníková kaple s půlkruhovitou apsidou, jejíž slavnostní
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vysvěcení se konalo 5.května 1811. Zajímavé je, že ve výklenku trojúhelníkového štítu
nad vchodem byla původně umístěna socha archanděla Michaela, nebeského slunečního bojovníka, který sráží draka temnot do hluboké propasti podsvětí. Později zde byla
postavena, nám všem dobře známá hospůdka "Na malé Svaté", která také v dřívějších
dobách poskytovala občerstvení poutníkům v procesích.
Kromě toho, že Mníškem procházela svatohorská procesí, stalo se i toto městečko
poutním cílem. Skalecká pouť se velkolepě slavila v období vrcholícího léta (okolo
22.července). Hospodyně se na pouť chystaly už několik dní, především bylo nutno napéct dostatečný počet malých koláčků pro hosty. Toto symbolické poutní pečivo je
vlastně miniaturní "mandalou", modelem světa, jež se neustále otáčí kolem "božského
středu", zastoupeného zde rozinkou nebo mandlí. Mníšeckou specialitou podávanou
především o poutích prý bývaly "pískorky", malé buchtičky plněné povidly, jež se na
talíři hustě posypaly strouhaným perníkem, polily řepným sirupem a horkým mlékem.
Pamětníci vzpomínají, jak v aleji staletých lip až ke Skalce stáli již od časného rána
kolovrátkáři a pilně točili klikami svých strojků. Do bizarní směsice drnkavých melodií
se pojednou rozhlaholily zvony a z bran mníšeckého zámku vyšel průvod kněží. Nesli
stříbrnou, drahokamy bohatě posázenou monstranci, kalich, svícny, kadidelnici a další
drahocenné bohoslužebné náčiní, pořízené již zakladatelem kláštera Servácem Angelem, které slavnostně a v čele procesí s ním putovali posvátnou cestou nahoru na Skalku. Původně prý uložení těchto vzácných uměleckých skvostů v zámecké kapli bylo
bezpečnostním opatřením , aby poklad nevábil lupiče, když čerstvě dokončený skalecký klášter zůstával tak dlouho neobydlen. Ale ani po příchodu františkánů se nic nezměnilo, obřadní předměty zůstaly již trvale v držení zámecké kaple a na Skalku byly
jenom v den pouti zapůjčovány . Škoda, že skalecké kostelní stříbro vzalo posléze tak
neblahý konec, po napoleonských válkách muselo být totiž odevzdáno do císařské mincovny, aby posloužilo ke zpevnění zdevalvované rakouské měny! Teprve
z historického odstupu vidíme, jak ubohá bývala podobná přízemní praktičnost. Sebevětší bankovní účty jsou po staletích zcela bezcenné, trvalou hodnotu má pouze to, co
bylo naplněno krásou a duchovním obsahem. Zajímavé však je, že každoroční pouť bohoslužebných předmětů na Skalku a zpět jako by byla nápodobou onoho proslulého
procesí v Maastrichtu, kde bývaly, jak jsme si již říkali, městem neseny biskupské atributy sv. Serváce.
Vraťme se však do Mníšku v den slavné Skalecké pouti : v čele procesí kráčely bíle
oblečené družičky a ministranti, školní žactvo, řemeslnické cechy pod svými prapory,
hasiči a vojenští vysloužilci – a za nimi pestrá směsice všech mníšeckých obyvatel.
Jednotlivá procesí přicházela také z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších oblastí. Když
se poutníci blížili k náhorní planině na Skalce, rozeznělo se klinkání zvonu z věže kostelíka a františkáni ve svých hnědých kutnách, přepásaných bílými provazy, vycházeli
příchozím vstříc, aby je uvítali na "hoře Marie z Magdaly".
Pak byla sloužena v jeskynní kapli slavná mše. Všichni zájemci se do malé prostory
ani nevešli a museli proto bohoslužbám naslouchat venku. Samozřejmě, že i tady lidé
toužili přinést si z posvátného místa nějaký předmět na památku. Tam, kde býval proslulý pramen (například právě na příbramské Svaté Hoře), si poutníci nabírali "zázračnou" vodu do lahviček. Na Skalce takový pramen nebyl a tak se pozornost návštěvníků
zaměřila na krápníkovou výzdobu. Mniši si stěžovali, že poutníci jim v kapli odlamují
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krápníky a obrušují omítku, neboť věří, že tyto úlomky uzavřené v přívěscích přinášejí štěstí. Také se prášek ze strouhaných krápníků užíval jako lék při bolení v krku.
Zřejmě sem byla přenesena tradice, doložená na druhé straně Brd, kde ve sv. Janu pod
Skalou prodávali benediktini při slavných svatojánských poutích "léčivé krápníky",
získávané ze zdejších krasových jeskyní. Pravda, užívání čistého kalcia z přírodních
krápníků mohlo mít na lidský organismus posilující vliv, absurdní však je, když byla
tato zkušenost přenesena i na umělé krápníky z cihel a cementu! Možná, že důležitější
úlohu než chemické složení hrála víra v "informaci" uloženou v úlomku předmětu, neboť tenhle malý kousek krápníku jako by v sobě nesl posvátnou očišťující sílu celé
Magdaléniny jeskyně! Stěny při vchodu do kostelíka byly za nějaký čas tak otlučeny,
že mniši se rozhodli "obrnit " je ostrou struskovou omítkou s přídavkem drceného skla.
Jedině to prý zbožné vandaly odradilo od dalšího loupání výzdoby.
Po mši následovaly individuální zpovědi, modlitby a prosby, ten, kdo již uspokojil
duchovní potřeby, obracel svou pozornost ke "světským věcem". Celá louka mezi
klášterem, kostelem a křížovou cestou bývala zaplněna stánky trhovců a lidé se tu
mohli věnovat nakupování dárků, ochutnávání dobrot, popíjení piva, sousedé probírali
různé novinky a drby, děti pobíhaly od jedné atrakce k druhé a dospívající mládenci
laškovali s děvčaty … Obraz, jaký patřil ke každé pouti, ostrý kontrast vznešeného a
nízkého, z něhož teprve povstává ten správný pocit svátečnosti a mimořádnosti okamžiku.

10. srpen - Sv. Vavřinec.
Sv. Vavřinec pocházel ze Španělska, učitelem mu byl kněz Sixtus, který se později
stal papežem a sv. Vavřince přijal mezi sedm římských jáhnů. Za císaře Valeriána se
Sixtus stal prvou obětí pronásledování křesťanů. Při svém zatčení nařídil sv.Vavřinci
prodat všechno církevní jmění a peníze rozdat chudým. Zanedlouho byl i sv. Vavřinec
předvolán a císařův náměstek mu nařídil odevzdat poklady. Sv.Vavřinec sezval všechny chudé a trpící a je označil za bohatství své církve. Rozhněvaný úředník nechal také
sv. Vavřince odvléci do žaláře, mučit a roku 258 pozvolna upéci na rozžhaveném rožni.
Od středověku se sv. Vavřinec mezi římskými mučedníky uctíval nejvíce. Počátek této
úcty se datuje do roku 995, kdy na den sv. Vavřince porazil císař Ota I. kočovné Maďary na řece Lechu, kteří tehdy hrozili obsadit celé Německo.
Pokud padaly letní noční oblohou v předvečer svátku létavice, říkávali lidé, že světec prolévá ohnivé slzy. Pro svou smrt na rožni byl sv. Vavřinec patronem všech povolání, která měla co činit s ohněm, hasičů, kuchařů, platnéřů, uhlířů. Spolu se sv. Floriánem a Agathou patřil k ochráncům před požáry. V mnoha vsích jižních Čech zdobili
lidé kolem svátku tohoto světce okna, někdy celá průčelí domů jeřabinami. Tento zvyk
má původ v legendě, že sv.Vavřince stíhali vojáci. Večer se před nimi ukryl v domě,
který si pronásledovatelé označili větvičkou jeřabiny. Když ho ráno hledali, byly jeřabiny na všech domech, takže sv. Vavřinec unikl.
Dvořák Antonín
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Společenská kronika
V září 2008 oslaví významná životní jubilea tito naše spoluobčané

9.9.
13.9.
22.9.
27.9.
30.9.

paní Věra Šuligojová
paní Bohuslava Kopecká
pan Josef Kvasnička
paní Jaroslava Orolová
paní Jana Sléhová

Všem jubilantům a jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Trochu historie
Plzeňské pivo aneb: Moderní historie piva začíná letopočtem 1842.
V Plzni se vařilo pivo již od středověku. Pivo vařené v Plzni před rokem 1842 bylo
dobré, ale v žádném případě nepatřilo k nejžádanějším pivům v království. Plzeň předčila kvalitou piva Rakovník, Slaný, Žatec a další města a na počátku 19.století ještě nic
nenasvědčovalo tomu, že se stane hlavním městem piva v Čechách, Evropě a celém
světě. Plzeňané s chutí popíjeli piva místní i dovezená piva bavorská a vcelku byli spokojeni.
V roce 1839 rozhodli plzeňští měšťané s právem právovárečným postavit nový Měšťanský pivovar. Byl postaven na předměstí Plzně s využitím všech technických vymožeností dosažitelných v poslední dekádě 1.poloviny 19. století. Pivovar nazvaný Měšťanský provedl první výstav piva v roce 1842 a právě tento rok je také rokem založení
Plzeňského Prazdroje a rokem zrození stejnojmenného piva. První pivo uvařil sládek
Josef Groll, který do Plzně přišel z města Vilshofen v Bavorsku. Groll začal vařit pivo
po bavorském způsobu, to znamená se spodním kvašením a s použitím kvasnic dovezených přímo z Bavorska. Ječmen ke sladování byl z polí v okolí Plzně a chmel, jak jinak
- Žatecký.
Výsledkem mělo být klasické bavorské pivo, ale bylo to pivo, které svým vzhledem
(barvou), chutí, vůní i řízem překvapilo všechny zúčastněné včetně jeho tvůrce sládka
Grolla.
Překvapení to bylo velmi příjemné, protože zcela nový typ piva uvařený v roce1842
v Měšťanském pivovaru v Plzni byl tím nejlepším pivem dosud uvařeným v celé lidské
historii. Sládek Josef Groll je často prezentován jako objevitel plzeňského typu piva,
což je omyl. Groll byl vynikající odborník, který vařil velmi dobré pivo již před příchodem do Plzně a nebyl plzeňskými měšťany najat k vynalezení nového typu piva, nýbrž
7
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k vaření bavorského piva, které vařit uměl. Nicméně Groll místo bavorského uvařil plzeňské.
Zrod pravého plzeňského tedy nespočíval především na sládkovi, použitých surovinách a způsobu vaření, ale na místě, kde bylo pivo uvařeno a tím místem je Plzeň. Tato
slova potvrzuje i to, že úspěšného sládka Grolla vystřídal po poměrně krátké době, už
v roce 1845, sládek Sebastian Baumgartner, který rovněž přišel z Bavorska. Groll byl
propuštěn, neboť se spořivým plzeňským právovárečníkům zdálo, že vaří pivo příliš
draze. Baumgartner dokázal uvařit stejně dobré pivo jako Groll. A Groll v jiném pivovaru už stejně dobré pivo, jaké vařil v letech 1842- 1845 v Plzni, uvařit nedokázal. V
roce 1850 Baumgartnera nahradil nový sládek Jakob Blochl, který v té době v Plzni
tovaryšil a šlo tedy o jeho první místo samostatného sládka, přesto i on dokázal vařit
stejně dobré plzeňské pivo. Zatímco Baumgartner to už jinde nedokázal, i když byl vynikajícím odborníkem, který vaření piva dokonale rozuměl. Blochl dokonce přestal používat násadové kvasnice s Bavorska, ale začal je do Plzně vozit z Vídně. Jak vidíme,
tajemství pravého Plzeňského Prazdroje skutečně není ukryto v mistrovství sládka ani
v zázračných kvasnicích. Často se mluví o vynikající vodě z pivovarských studní a toto
tvrzení lze potvrdit i vědecky, neboť v roce 1878 byl na louce ležící severním směrem
od pivovaru vybudován nový vodojem, který pivovar zásoboval velmi kvalitní vodou,
protože původní pivovarské studně již kapacitně nestačily pro stále se zvyšující výrobu
piva. Voda byla podrobena důkladnému chemickému rozboru a jejími hlavními klady
byla měkkost a nepřítomnost chemicky účinných solí. Ale rozhodně nebyla voda rozhodujícím faktorem, protože v roce 1889 se pivovar napojil na městský vodovod, v
němž byla upravená voda z řeky Úhlavy, zatímco předtím byla hlavním zdrojem vody
řeka Berounka. Po celou dobu střídání sládků i změně vodního zdroje Měšťanský pivovar v Plzni stále vařil vynikající pivo, jehož úspěch byl rok od roku větší a které si do
konce 19.staletí podmanilo celou Evropu a jehož jedinečnou chuť znal na počátku
20.století celý svět. O výjimečných kvalitách "plzeňského" před více než 100 lety svědčila nejen velká poptávka po pivu z Měšťanského pivovaru v Plzni, ale i četné pokusy
zahraničních pivovarů přiživit se nezákonným parazitováním na nelegálním používání
obchodní značky Měšťanského pivovaru. Mnoho pivovarů v celém světě vaří pivo plzeňského typu a patřičně to zdůrazňuje nápisem Pilsner na svém produktu. Použitím
nápisu Pilsener, Pilsner nebo Pils dělají tyto pivovary dobrou reklamu nejen plzeňskému pivu, ale i městu Plzni, České republice, českému pivu a zároveň zákazníka informují o typu piva, které si zakoupil.
Čím je pivo Plzeňský Prazdroj uvařené v Plzni tak pozoruhodné v porovnání
s ostatními pivy? Je to krásná zlatá barva a čirá průzračnost piva, které lze proti světlu
prohlížet se stejným zalíbením jako víno. Pivo nalité a načepované do sklenice zdobí
čepice z husté bílé pěny, která svou jemností a pevností připomíná šlehačku. Přivoněním k nápoji piják ucítí jemnou nevtíravou vůni chmele. Chuť piva je plná a pivo má
říz. Říz je velmi vzácnou vlastností, kterou mnoho jiných piv postrádá. Pilsner Urqell
má říz a proto ho při pití velmi intenzivně vnímáte. Dokonce ještě po spolknutí piva
cítíte jemně nahořklou chuť, jež Vám delikátně odeznívá na jazyku. Pivo zcela postrádá
onu nepříjemnou kyselost, jíž se vyznačují mnohá světlá piva. Tyto vlastnosti činí
z Plzeňského Prazdroje univerzální nápoj vhodný ke každodenní konzumaci i k většině
slavnostních příležitostí. Ve 20. století byl Plzeňský Prazdroj dokonce používán jako
10
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lék. Lékaři toto pivo předepisovali lidem, kteří měli potíže s ledvinovými kameny,
žlučníkem a zažíváním. Pravé plzeňské lze uvařit pouze v Plzni a nikde jinde, dokonce
se říká , že Plzeňský Prazdroj lze uvařit pouze v bývalém Měšťanském pivovaru a nikde jinde. Bude tajemství "Plzně" rozluštěno? Zajímavé je, že Plzeň je od 2.poloviny
19. století velmi rozvinutým průmyslovým městem, v němž byla a stále je poměrně vysoká hladina škodlivých exhalací a plzeňská piva nikdy nebyla vařena z křišťálově čistých horských pramenů, jako piva bavorská. Přesto je unikátní chuť Prazdroje nezpochybnitelná. Co způsobuje tento fenomén? Zatím každý sládek dokázal uvařit Plzeňský
Prazdroj pouze v Plzni. Vyloučili jsme sládka, slad i chmel. Působí snad pod pivovarem
Plzeňský Prazdroj tajemný zdroj ukrytý po staletí v zemi, jenž dodává pivu zde uvařenému onen nimbus jedinečnosti? Mnoho lidí na tuto otázku odpovídá: "Ano". Někteří
obyvatelé Plzně věří zdejšímu "geniu loci", popřípadě něčemu jinému, způsobujícímu
celosvětové prvenství Prazdroje v pomyslném žebříčku světových piv. Další možností
je teorie profesora Willhelma Windische z Berlína, který ve svém znaleckém posudku z
1. poloviny 20. století vypočítává nedostatky, které měl Prazdroj před 30. lety, kdy ho
poprvé okusil a dokládá jak šla v průběhu let kvalita tohoto piva trvale vzhůru. To
svědčí o tom, že v Měšťanském pivovaru neustále hledali možnosti, jak kvalitu svého
piva průběžně vylepšovat a tak mít neustále náskok nad konkurencí z jiných pivovarů,
které se snaží vařit pivo po plzeňském způsobu. Windisch se ve svém posudku přiklání
k tomu, že tajemství kvality Prazdroje je ukryto ve varní vodě, z níž je připravováno
pivo a neostýchá se přímo nařknout pivovar, že utajuje pravé chemické složení vody
používané k vaření piva.
11
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Tak jako vše na světě vyvíjí se i plzeňské pivo vařené v Měšťanském pivovaru. Pivo
z roku 1842 chutnalo jinak než pivo uvařené o deset let později a chuť Prazdroje se neustále mění, zda k lepšímu nebo k horšímu? Dnes již tuto otázku není schopen nikdo
posoudit, ale zřejmě je to k lepšímu, protože Plzeňský Prazdroj stále chutná v Čechách i
v cizině a je doposud považován za nedostižný vzor v oblasti světlých piv plzeňského
typu. Přejme proto sami sobě, ať se tento stav nikdy nezmění!
Z knihy "Velká kniha piva " vybral a upravil Dvořák Antonín

Šumava, aneb láska na celý život.
Dny se pomalu vlekly a přibližovali nás k vytouženému cíli. Byl totiž měsíc červen a
toužebně očekávané prázdniny se pomalu, ale jistě blížily.Tentokráte však naše radost
nebyla prožívána tak naplno a s takovou intenzitou jako v létech minulých. V naší
mysli dřímala totiž otázka nejistoty, jak to bude dál po prázdninách. Dokončovali jsme
právě pátý ročník jednotřídní základní školy v Černolicích a po prázdninách nás již,
jako všechny ročníky před námi očekával přechod do nové základní devítileté školy ve
Všenorech. Loučení s černolickou školičkou bylo dojemné a leckteré oko v jinak rošťácké tváři uronilo tajně skrývanou slzičku. Prázdniny pochopitelně oproti školnímu
roku uběhly velice rychle a my jsme zasedli do lavic šesté třídy ve Všenorech, ve které
bylo více žáků nežli v celé černolické jednotřídce. Tehdy ještě nejezdil autobus a tak
jsme každé ráno do školy a odpoledne ze školy šlapali tři kilometry pěšky. Byly to dobrodružné cesty a rád na ně vzpomínám, stačili jsme při nich prožít spoustu krásných
zážitků, sbírali jsme houby a nosili je do školy, chytali ryby v potoce, před Vánocemi
jsme lezli po stromech a trhali jmelí, anebo je sestřelovali se stromů praky, které jsme
měli neustále v kapse a všichni jsme tento"nástroj" mistrně ovládali. Na podzim, když
již byla ráno jinovatka, jsme stačili posedět a ohřát se u zapáleného ohně a natrhat na
aleji jablka ke svačině. Zima, to bylo klouzání a soutěže o nejklouzavější boty, kdy většinou vítězil ten, kdo měl na nohách obuté "tatranky" (plstěné boty s gumovou hladkou
podrážkou), koulování, válení se ve sněhu a dělání obtisků, válení sněhových koulí a
jejich pouštění ze stráně, stavění sněhuláků, většinou jsme přišli domů pořádně promáčení. Na jaře, když již bylo podle našeho mínění teplo a doma nám stále nutili teplé
bundy a kabáty, neváhali jsme toto oblečení ráno zahrabat v lese do listí a odpoledne je
při cestě ze školy zase vyzvednout. Vesnice Všenory byla pro nás oproti Černolicím
město, tekla zde řeka, ke které jsme občas také zašli, jezdil tu vlak, nejdůležitější však
pro nás byla prodejna smíšeného zboží, kde byl vedoucím pan Pěchouček, zde jsme si
kupovali polárky, nanuky, eskymo, míšu. Tyto mražené dobroty jsme z Černolic neznali, ve zdejší prodejně "Jednoty" totiž nebyl mrazící pult. Školní rok se znovu pomalu
chýlil ke svému konci a já se v něm skamarádil s několika novými chlapci. Rodiče jednoho z těchto chlapců vlastnili starou roubenou chalupu v Srní na Šumavě. A právě tato
chalupa se měla stát základnou putování a trempování po Šumavě, které připravoval na
14 dní prázdnin jeden pan učitel všenorské školy, který mě ovšem neučil a který dával
před prázdninami dohromady partu chlapců pro tuto výpravu. Nechal jsem se přemluvit
od svých nových kamarádů a všichni jsme se přihlásili. Do této chvíle jsem nikdy nikde
sám nebyl, přihlásilo se nás šest a tak jsem poznal pana učitele Zikmundovského. Jed12
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noho krásného červencového jitra jsem se svými kamarády, panem učitelem a s batohy
na zádech nasedl do vlaku směr Sušice. Cesta příjemně ubíhala, v Plzni jsme si z okna
vlaku od nádražního prodavače koupili, dle jeho vyvolávání "horké párky"a limonádu,
pan učitel si samozřejmě koupil "Prazdroj" a tak jsme se posilnili na další cestu a ušetřili zásoby, kterými jsme byly vybaveni z domova. Dodnes si pamatuji jak byly párky
šťavnaté a dobré. "A to jsem ještě neochutnal pivo!" S dnešními suchými párky nacpanými sojou se to prostě nedá srovnat. Pozdě odpoledne jsme vystoupili v Sušici a zde
nás čekal "zrychlený přesun", asi 2km za 20 minut na sušické náměstí, odkud za tak
krátkou dobu odjížděl poslední autobus do Srní, který byl pěkně nacpaný a chytili jsme
ho jen tak tak.Vyjely jsme z města, autobus se pomalu plazil silnicí v hlubokém údolí,
kterým se ve svém korytě řítila proti nám dravá horská říčka. Byla to Otava. Byl jsem
ještě malý kluk, ale tahle říčka mi padla do oka od prvního pohledu, fascinovaly mě
obrovské balvany, mezi kterými si říčka svými peřejemi razila cestu do údolí, jako by
se těšila, že se zde její tok zklidní a ona bude pokračovat dál českou krajinou prokvetlými loukami a lesy až k řece Vltavě. Po levé straně na nás nad šumavskými vrcholky
mezi lesními velikány na chvíli vykoukla a jakoby nás vítala věž hradu Kašperka. Vjeli
jsme do městečka Rejnštejn, zde měl autobus po asi patnácti ujetých kilometrech dvaceti minutovou přestávku, naštěstí před hospodou, následovala malinová limonáda a
pan učitel si dal pivo. Pokračujeme dál, pan učitel nás upozorňuje, že se blížíme
k soutoku říčky Vydra s říčkou Křemelná a zde vlastně vzniká řeka Otava. Říčka Vydra
- tehdy jsem ještě netušil, že ve svém životě u téhle říčky prožiji mnoho krásných dní a
že právě ona se stane moji šumavskou "láskou", kterou při návštěvě tohoto kraje neopomenu vždy jako první navštívit. Přejíždíme můstek přes Vydru v Čenkově Pile. Silnice zde začíná vlásenkovitě stoupat do prudkého kopce. Kolem autobusu ubíhá pomalu šumavská louka plná rozkvetlého kvítí, blížíme se k vesničce Srní. Autobus
s přehřátým motorem konečně zastavuje před malým vesnickým obchůdkem se smíšeným zbožím. Vystupujeme. Pěšky, již zase se svými bágly na zádech míjíme zdejší
kostel, který je pobitý šindelem, procházíme celou vískou, na jejímž konci nás při pravé
straně silnice vítá roubená, věkem přikrčená chaloupka s malými okénky, to je náš nový domov. Všude kolem omamně voní seno z pokosených okolních luk, které právě
skládají do kupek do půli těla vysvlečení a krásně do bronzova opálení vojáci
s místními lidmi a práce jim jde opravdu od ruky. Na zápraží chaloupky nás vítá babička mého kamaráda, je to velice příjemná a hodná stařenka, která o nás pečuje jako o své
syny. Vstoupili jsme dovnitř stavení zadním vchodem, hospodářskou dřevěnou přístavbou. Tato přístavba sloužila k tomu, aby za krutých šumavských zim, kdy zde bývalo
až tři metry sněhu, obyvatelé chalupy nemuseli vůbec vycházet ven. Bylo zde dříví na
otop, kterým bylo ještě zvenku obloženo celé stavení, byla zde ustájena i kravka a
ostatní domácí zvířata a na půdě nad tímto přístavkem bylo pro ně uskladněno krmení.
Ovanula nás krásná vůně dřeva a karboly s příměsí vůní všeho toho, co se tady za
těch mnoho desítek let života vystřídalo, tato vůně je typická a nezmizela ani později
po rekonstrukci stavení. Ke svému příteli Mílovi jezdím na pozvání na návštěvy do této
chalupy dodnes a vždy, když mě znovu ovane ta stará známá vůně, já se znovu vrátím o
těch několik desítek let do svého mládí, je mi zase krásných dvanáct let a moji myslí se
mi ženou všechny ty příběhy, které jsem tady se svými kamarády, ale i s panem učite13
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lem Zikmundovským prožil a o kterých Vám chci vyprávět, ale to jsem poněkud odbočil a tak se znovu vracím k době, kdy jsem vstoupil do tohoto stavení poprvé.
Schylovalo se již k večeru a tak jsme si své věci složili v místnosti na půdě, kde budeme spát. Jako lůžko nám posloužila hromada sena, na kterou jsme rozložili ve škole
vypůjčené "spací pytle", zřejmě válečné trofeje, protože byly vyrobeny se zelenorezavé
látky (jako vojenské deky), tato látka příliš nehřála, ale zato nepříjemně štípala do nahého těla. Šly jsme se vykoupat do nedaleko tekoucího horského potoka, což mě moc
netěšilo, byl jsem tenkrát totiž oproti mým kamarádům neplavec a voda byla příšerně
studená. Po návratu z této koupele následovala večeře a potom již hurá do spacáků nabrat síly na další dobrodružství, které na nás příští den čekala.
Pokračování v příštím čísle: Dvořák Antonín

Sokol Řitka informuje
Z naší činnosti
V Sokolovně v současné době probíhá cvičení žen - aerobic (Pondělí a Čtvrtek
od 20 hod.), cvičení mužů - florbal (Út a Pá od 20 hod.). Cvičení dětí se nám nedaří
zajistit z důvodu nedostatku odpovědných a kvalifikovaných vedoucích cvičitelů.




Kromě pravidelných cvičení v Sokolovně pořádal Sokol i několik zajímavých

akcí
- 22. března Velikonoční zábavu
- 11. května tradiční první jarní výlet na kole do lesů okolo Dobříše
- 24. května sjíždění Sázavy z Týnce do Pikovic na kanoích a raftech
- 31. května Pouťovou zábavu
- 7. - 9. června turistický výlet na Českou Kanadu
- 20. - 21. června cykloturistický výlet do okolí jihočeské Kletě
Od července probíhá v sále Sokolovny výměna starých a již nevyhovujících oken
za nová. Akci jsme mohli uskutečnit jen za podpory grantu Středočeského kraje, ale
podstatnou část nákladů nese naše Jednota a členové, kteří zde odpracovali dost brigádnických hodin. Po plánovaném ukončení v září až říjnu předpokládáme vyšší komfort
ve cvičení, zejména v zimních měsících.


Na 30. srpen připravujeme již tradiční cyklistickou jízdu - Časovku rodinných
družstev se startem ve 14 hod. ze Sportovní ulice a přes Skalku, hřebenovou cestu a
Černolice zpět do Řitky. Konec u Pizzerie Beruška.


V září opět proběhne podzimní část turistických výletů žen a cykloturistických
jízd mužů.




Na prosinec je v jednání koncert paní Heleny Vondráčkové v naší Sokolovně.
Vlastimil Vondrák
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Trochu politiky na konec...
Ve stínu papalášského majáčku
Dotkl jsem se před několika týdny na tomto místě jedné z hlavních starostí české politické elity: svobodného honění, předhánění, bourání a kostí přerážení v silničním provozu. Není tématu, které by pány poslance tak probudilo z jejich apatického polozájmu;
a není snad, pravím, jiné země, jejíž noviny tak často přinášejí zprávu o tom či onom
ministrovi, senátorovi či jiné veličině, která se právě vybourala ve svém omajáčkovaném voze. Ostatně není ani jiné země - aspoň mezi zavedenějšími demokraciemi západní Evropy ne - jejíž státnictvo by pokládalo za potřebné vymetat si cestu vpřed pomocí papalášských majáčků: z cesty, holoto, teď jedou páni! Spolu s rovněž unikátní
poslaneckou imunitou, chránící parlamentní velmože snad i před trestem pekelným, to
cosi vypovídá o české politické kultuře.
Nu, a jako by chtěl můj článek potvrdit, předestřel záhy poté spanilomyslný pan ministr Řebíček návrh úpravy silničních pravidel: nejvyšší povolená rychlost nechť je
zvýšena až na 160 km/hod! Ať se můžeme ještě svobodněji honit, blbnout a producírovat! Ne že by si takový ministr z nějakého omezení moc dělal, ale je přece mnoho i dalších mistrů volantu, kteří by si taky rádi zablbnuli. Stošedesátka ovšem, přidusil hned
pan ministr rozlet svých idejí, budiž povolena jen na úsecích, které takové rozvinutí
svobodného ducha připouštějí.
Lze očekávat, že panem Řebíčkem navržená reforma dopravního řádu přiblíží poměry na dálnici německým. A jakožto německý občan a uživatel dopravní sítě se nevyhnu
soudu, že německý rychlostní systém je nejneužitečnější, nejotravnější a nejprotismyslnější, na jaký lze na cestách Evropou natrefit. Tady máme pět kilometrů rovné dálnice,
i postavme k příkopu značku s číslem 160 (v Němcích neomezeně). Tamhle je týchž
rovných pět kilometrů, ale jacísi místní otravové se čehosi bojí, no dobrá, ať je po jejich, vražme tam, řekněme, 130. Jinde už se pěkných pár mistrů volantu přizabilo; snad
to spraví cedule 100. A tak to jde pořád, od značky ke značce, tady rychle, tamhle pomalu, dva kilometry tak, deset onak, většinou bez jakéhokoli zjistitelného důvodu, snad
že cestářům přebývaly cedule. Sem tam člověk některou přehlédne ... ježíšmarjá, já
jsem jel 130 a ona tam byla stovka, snad mě nevyblejskli policajti... Ó jak krásně, pokojně, odpočinutě a přitom v průměru o nic pomaleji se jede v takové Belgii! V Holandsku! V Anglii, navzdory levostrannému provozu!
Zrovna jsem se totiž z jmenovaných zemí vrátil a hezkých pár tisíc kilometrů tam
najezdil. Byla to pohoda. Provoz hustý, ale plynulý, všichni jedou přibližně touž rychlostí, není frajerského producírování a skoro ani předjíždění. Není onoho z Německa
známého jevu, kdy vnější pruh zabírají nákladní kolosy a ve vnitřním se nervózně řítí
řidiči osobáků v obavě, že kdyby vyplnili mezeru mezi kolosy, už by se z ní třeba nedostali ven. Výsledkem je plná vytíženost dálnice - u nás v Němcích se při stejném provozu hromadí zácpa na zácpu - a také nižší spotřeba, což začíná být při těch cenách po15
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malu zajímavé: udávám, že moje oktávčička spolyká na německé dálnici kolem 5,5 litru nafty na 100 km, na nizozemských či britských je však spokojená s 4,5 litru. O bezpečnosti, hlavním tématu takovýchto úvah, ani nemluvě.
Jest obecná víra, že pomalá jízda je zárukou bezpečí, rychlá nikoliv. Možná. Mnohem závažnější však je velký, někdy až dvojnásobný rozdíl rychlostí. Tady se šine šetřivý strejda devadesátkou, tamhle si zase sportovní pilot ve dvoustovce blikáním a houkáním (v Německu se to už nesmí)
vynucuje volnou jízdu. A přitom,
když se všechno sečte a zprůměruje,
vychází z toho táž stodvacítka, která
je zákonným pravidlem v Belgii, či
80 mil (což je zhruba totéž) v
Británii. Podmínkou bezpečí a
plynulosti je rozumně stanovený,
celoplošný tempolimit. Nevrtal
bych na něm zbytečně ani v republice České.
Kdo si přesto myslí, že riskantní
jízdou na pokraji schopností svých i
svého vozu dohoní zmeškaný čas,
toho pozornosti mohu doporučit
test, jak jej svého času provedl
německý autoklub. Vyslav na trať
Brémy - Rimini (kolem 1.500 km)
dva řidičské profesionály v témže
typu vozu, nakázal prvnímu, aby jel
tempem opatrnického strejce (není
mi známo, měl-li na hlavě klobouk),
druhému pak kvaltovat na hranici
hazardu. Výsledkem bylo 27 minut,
o něž byl kvaltéř v cíli dřív. Pak mi
něco vykládejte o bezodkladných
termínech. Ale začal jsem s těmi majáčky; i připomněl bych velkomožným demokratům z povolání, že jaký příklad dává vládce, tak i poddaná holota se chová. Jde-li jim
opravdu o bezpečné silnice, jak tvrdívají, bylo by na čase se této pyšné a v jiných říších, zdá se, nepotřebné ozdoby vzdát. Nu, nechovám velkých nadějí, že se tak stane
brzy.
Luděk Frýbort
(zdroj CS-magazín)
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