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Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každej starej bl‐
bec, byl taky jednou mladej blbec.
Jan Werich

Informace z OÚ
 Také Vám to tak připadá, že čím jsme starší, tak čas ubíhá stále rychleji a rychleji?
Prý je to i vědecky dokázáno. Ještě jsme se nestačili ani pořádně rozkoukat, splnit
řadu předsevzetí, která jsme si stanovili pro rok 2012 a najednou je zde jeho konec,
s ním vánoce a Nový rok 2013. Vážení občané přeji Vám jménem zastupitelů a zaměstnanců obce Řitka krásné a klidné prožití svátků Vánočních, spoustu dárků, ale
také pocit štěstí a lásky, prožitý v kruhu rodinném, tedy mezi Vašimi nejdražšími.
Do Nového roku 2013 zahoďme nenávist, závist, zahleděnost do sebe. Buďme ohleduplní, naučme se vnímat problémy druhých. Začněme myslet a dělat něco pro budoucnost našich dětí a vnoučat. Vždyť oni tady budou žít po nás. Pocit štěstí se potom určitě dostaví. O přání úspěchů raději nemluvím. Pro mnoho lidí bude úspěchem, že sami nebo i se svými rodinami v této době ještě přežívají!
Prosím! Nenechme naplnit slogan: "Po nás potopa".
 Vánoční strom na naší návsi znovu svítí. Jistě jste si všimli, že byl přidán nový světelný efekt (tzv. padání sněhu). OÚ rozšíření osvětlení a nastrojení stromu zafinancoval nemalou částkou, která se blíží 20 000 Kč.
 Tradiční přednášení vánočních koled řiteckými dětmi spojené s nadílkou, se uskuteční v neděli 23.12. 2012 od 17 ti hodin pod rozsvíceným vánočním stromem na řitecké návsi. Zastupitelé obce na tuto slavnost srdečně zvou všechny občany. Jako
každým rokem se bude pro zahřátí, ale i dobrou náladu popíjet "svařák" a k dispozici
bude i jiné občerstvení. Slavnost již tradičně přislíbil moderovat pan Roman Vojtek,
což je zárukou dobré a příjemné zábavy.
 Řitečtí senioři, se jako každým rokem setkají při slavnostním obědě. Toto setkání
proběhne v restauraci "Panský Dvůr" v pátek 28.12.2012 od 12 hodin. Účast seniorů
narozených do roku 1948 je třeba nahlásit na Obecním úřadě panu Dvořákovi buď
osobně, nebo na telefon 721 844 587, 318 592 289, nejpozději do 21.12.2012.

Obec Řitka – Sokol Řitka
Obec Řitka, byla tento rok požádána místní T.J. Sokol o finanční dar na opravu parketové podlahy v řitecké Sokolovně. Bylo to v době, kdy obec připravovala opravu chodníků, ulic Na Návsi a Líšnická a krom toho ještě výstavbu multifunkčního hřiště. Zastupitelé obce vyhověli žádosti T.J. Sokol a ta obdržela od obce finanční dar 30 000 Kč.
Tyto finance nebyly ještě ani vyplaceny a Sokol již obec znovu žádal o další finanční
dar. Tentokrát na zakoupení "tatami" (podložky pro nácvik bojových sportů). Této žá1
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dosti však již nemohla obec Řitka vyhovět, jelikož její rozpočet není "gumový, nafukovací balónek".
Společnost REWE, která má v ČR síť prodejen Billa a Penny market, upustila od záměru výstavby supermarketu Billa v Řitce. Alfou a omegou zahájení této výstavby, bylo
rychlé rozhodování dvou vlastníků zájmových pozemků o něž investor projevil zájem.
Rychlé rozhodování však rozhodně nebylo silnou stránkou, jednoho majitele pozemku,
který byl pro projekt klíčový. Přitom vlastník tohoto pozemku, měl jeho pronájmem
možnost hladce vyřešit svoji tíživou finanční situaci a mohl tak mít docela slušný stálý
roční příjem a nemusel na své aktivity žádat od nikoho dary. No a protože na světě vše
stále plyne a nic se nezastaví (ani kvůli Sokolu Řitka), vlastník sítě supermarketů Billa
a Penny market naplánoval výstavbu marketu jinde.
Obec Řitka sice nalezla po tomto obstrukčním a nekonstruktivním jednání i jinou variantu řešení. Bohužel zpoždění však bylo již natolik fatální, že ani tato iniciativa obce již
výstavbu marketu nezachránila. Pokud by se však teoreticky objevil další zájemce o
výstavbu supermarketu, je obec připravena samostatně, bez zbytečných odkladů zahájit
příslušné kroky. Byť je vyznění tohoto článku poněkud pesimistické, je nutné připomenout, že i za této situace probíhají jednání mezi obcí Řitka a dalšími společnostmi, které
v ČR provozují plnosortimentní potravinářské obchody v kategorii supermarket. V tuto
chvíli je však předčasné uvádět další podrobnosti.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Mlynářství: o vodních mlýnech se vyskytuje první zmínka již v desátém století, kdy
byly darovány Břevnovskému klášteru královské mlýny na Vltavě. U vesnice Břevnova
připomíná se roku 993, ještě před založením kláštera, jakési rozcestí "Žernovice", nazvané od žernovů čili mlýnských kamenů, které se tam tesaly. Ve 14. století jsou jmenováni místopřísežní mlynáři, kteří měly dozor nad vltavskými jezy v Modřanech a
Komořanech. Mezi Komořany a Modřany dala královna Eliška Přemyslovna (r.13101330) spáliti několik mlýnů, které způsobovaly újmu Zbraslavskému klášteru. Selské
mlýny na potocích jsou zmiňovány v 15. století, i když zajisté stály daleko dříve. Větrných mlýnů, bylo pro dostatek vodní energie, v našem kraji málo. Na Zbraslavsku jsou
mlýny na říčce Kocábě v Bratřínově a dva u Štěchovic. Na Mníšeckém potoce jsou
mlýny, v Mníšku, v Luhu, v Čisovicích, v Bojově, Spálený mlýn u Líšnice. Na potoce
Všenorském jsou dva mlýny, pod Řitkou (Ve Mlejncích) a ve Všenorech. Dva mlýny
jsou i na potoce Karlickém. Radotínský potok žene mlýny, dva v Kosoři, ve Slivenci,
v Lochkově, v Radotíně čtyři. Potok Černošický pohání mlýn v Třebotově,
v Solopyskách a dva mlýny v Černošicích. Potok Libušský pohání mlýn v Modřanech.
Na Berounce jsou mlýny v Řevnicích, Dobřichovicích, Dol. Mokropsích a "U Buku" u
Černošic. Na Vltavě u Trnové, "umělecký mlýn Holoubkov". (V žádných historických
pramenech jsem bohužel nezjistil co dodatek "umělecký" znamenal. Vyskytuje se totiž
i o mnoho let později u parních mlýnů: poznámka autora) Jako příklad: roku 1866 byl
zřízen na Smíchově "umělecký parní mlýn Š.Becka. Na Smíchově jsou nyní dva
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"umělecké" mlýny na levém břehu Vltavy: rozuměj roku 1899. Vodní a parní pily a
ohrady na dřevo na Zbraslavsku. Od roku 1882 má parní pilu v Modřanech kníže Karel
ze Schwarzenberga. Dříví se sem plaví po Vltavě od Orlíku, upravuje se pro stavby na
prkna, bedny a ozdobné lišty pro pozlacovačské továrny. Závod zaměstnává přes 50
dělníků. Druhá parní pila v Modřanech je majetkem Ladislava Bartla od roku 1896 a
zaměstnává 10 dělníků. Vodní pily jsou v Mníšku a Řevnicích. Vyrábějí ze dřeva
z okolních lesů latě, prkna a stavební dříví. Některé z vodních pil již zanikly, nebo jsou
spojeny s mlýny a pracují jen pro domácí spotřebu, v Čisovicích, Dobřichovicích, Dol.
Mokropsích a Štěchovicích. Ohrady na dříví jsou na Zbraslavi, v Chuchli,
v Modřanech, v Letech, v Trnové a Mníšku. Mistrů truhlářských je na Zbraslavsku přes
30.
Z knihy Smíchovsko a Zbraslavsko vydané roku 1899 vybral a upravil Dvořák Ant.

Mikuláš.
Když už napadl sníh, říkali nám staří, že Martin přijel na bílém koni, a tu jsme si my
děti vypočetly, kdy už zase přijde Mikuláš. Mívaly jsme před jeho příchodem takový
příjemný strach, bály jsme se jeho metly i jeho chlupatého sluhy čerta, ale zase jsme se
těšily na dárky, které nám nadělí. Nebývalo jich nikdy mnoho: pár sušených švestek,
trochu cukrlat v barevných papírcích a několik červených jablíček, ale vždy jsme z těch
dárků mívaly ohromnou radost, protože byly od Mikuláše.
Už několik dní před jeho příchodem povídal si můj tatínek se starým tovaryšem Vilímem, že tentokrát přijdou do Hrusic Mikuláši až z Vídně a ti, že jsou moc přísní. Po4
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vídali si to jako pro sebe, ale patřilo to mě a já, ačkoliv jsem se tvářil, jako když to
neslyším, dostal jsem z těch vídeňských Mikulášů opravdu strach. A když konečně přišel ten tajemný večer, kdy Mikuláš přichází a naděluje, nebyl bych vyšel ven ani za zlaté prasátko. Slyšel jsem, jak tu a tam ve vsi vřískají děti, a každou chvíli přeběhl některý větší kluk s dupotem kolem našeho baráku.
"To ho asi čert honí, kluka nezbedného!" Říkával tatínek svým spolupracovníkům u
verpánků a všichni takového kluka srdečně litovali. "Ubohej kluk! To už ho čert jistě
chytil a má ho v pytli!" Ale zkušený otec jim tu starost hned zase vymlouval."No, on
čert takového kluka hned do pekla neponese! Jen mu někde za větrem pořádně nalupá,
napomene ho, aby byl hodnější a poslouchal líp svoje rodiče!"
A teď si představte, že vtom zabouchal Mikuláš metlou na okno a hned také na dveře
světnice. "Už jsou tady!" Vykřikl bratr a já jsem byl ihned pod postelí. Tam jsem slyšel,
jak rodiče Mikuláše vítají a ptají se ho, kde nechal čerta.
"Mám ho venku uvázaného u vaší hrušky. Já vím, že tu máte málo místa, a ten chlupáč
divokej by vám tu mohl ještě něco rozbít! No a máte vy vůbec nějaké malé děti? Žádné
tady nevidím a mám s sebou pro ně plno
všelijakých dárků!" "I máme, pane Mikuláši! Máme přece ještě kluka Josefa.
Polez ven, kluku zatrápená, Mikuláš
chce s tebou mluvit!"
Mně se ven moc nechtělo, ale měl
jsem strach, aby se Mikuláš moc nedopálil a nevrátil se pro čerta, a tak jsem se
raději vyšoural z pod postele doprostřed
světnice. "Modlit!" Poručil Mikuláš a já
jsem ho ihned poslechl. Klekl jsem si na
kolena a drmolil jsem jednu modlitbu za
druhou, pletl jsem ze strachu páté přes
deváté, ale Mikuláš byl přece se mnou
spokojen. Pokynul mi, abych přestal, a
ještě se zeptal rodičů, zdali se ve škole
dobře učím a zdali také doma řádně poslouchám. A když slyšel od rodičů, že to
se mnou ještě ujde, vytáhl z košíku velký
papírový sáček s dárky a podal mi ho.
Radostně jsem mu poděkoval a sotva
odešel, hned jsem obsah sáčku vysypal
na ševcovskou třínožku. Jémine - to bylo
dobrých věcí! Dal jsem se radostí do
tance kolem třínožky po jedné noze a potom jsem se s chutí pustil do těch nadělených
dobrot. A vděčně jsem přitom vzpomínal na hodného Mikuláše, ačkoliv se mi chvílemi
zdálo, že mi jeho hlas byl hodně povědomý a že byl nějak moc podoben naší sousedcetetě Skřivánkové! Ale dlouho jsem se tou nápadnou podobou nezabýval.
(Vybráno z knihy "Vzpomínky z dětství", kterou napsal mistr a Národní umělec Josef
Lada.)
5
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Také další vyprávění o bruslení a o Štědrém dni jsem vybral z této knihy:

Bruslení.
Když led trochu zesílil, hemžilo se na Jedličkově louži dětí jako much. Přes celou
délku louže bývala vždy dlouhá klouzačka, po které se nepřetržitě, jeden za druhým,
kluci, děvčata, malé i větší děti klouzali od rána do večera. Kolem obyčejných klouzačkářů jezdili pyšně "želízkáři" (jak se u nás říkalo bruslím), ale ty jejich brusle bývaly
víc než ubohé. Obyčejně to býval starý kuchyňský nůž, vražený do kousku dřeva, přivázaný k botě motouzem a řádně utažený dlouhým hřebíkem. Všichni kluci mívali
vždy jen po jedné brusli, protože by se byl sotva některý na dvou tenkých nožích udržel. Však také jízda na takové brusli vypadala. Když takový "želízkář" jel , tak přitom
pořád jen dupal zadní nohou, a přece pyšně a zvysoka shlížel na tu chamraď, která se
klouzala jen tak v botách a někdy jen po bosých nohou! A když se někdy některému
"želízkáři" povedlo, že ujel na své brusli asi dva metry, tu se vždy pyšně a domýšlivě
nafoukl, že ostatní "želízkáři" při té krasojízdě až zmodrali. Jako kluk jsem se všech
těchto zimních radovánek účastníval plnou měrou. Míval jsem rád kamarády, ale někdy
jsem zatoužil býti na klouzačce sám. Proto jsem se také jednou za měsíčního večera
vykradl z domova a vrátil se na opuštěnou louž. Měsíc byl právě v úplňku a pořádně
mrzlo. Jezdil jsem tam po jedné brusli a měl jsem radost, že mám tolik volného místa
pro své krasobruslařské umění. Za chvilku tam za mnou přiběhl Bubeníkův pes Michálek, honil se za mnou a snažil se mě chytit za šos kabátu. A vždycky zlostně vyštěkl,
když jsem mu uhnul a on na hladkém ledu upadl. Jeho štěkot se tvrdě rozléhal ve studeném zimním vzduchu a odrážel se ozvěnou o dlouhou řadu temných smrků na protější stráni nehybně stojících. Nikde v chaloupkách již nesvítili a mě se zdálo, že jsem docela sám s Michálkem v opuštěné vesnici. A byl bych tam snad jezdil až do rána, kdyby
mě byl starý Šichta nezahnal domů. Zlostný štěkot Michálka ho probudil ze spaní a
snad si myslil, že se mu dobývá zloděj na jeho čuníka.

Štědrý večer.
A než jsem se vždy nadál, přikvapily vánoce a s nimi ten nejkrásnější den v roce –
Štědrý den! Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky- ty jsem nikdy pod stromeček
nedostával, ale těšil jsem se na vánoce pro jejich krásnou náladu. Stromeček míval jsem
sice jen malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem vždy z něho větší radost než některé
bohaté děti, které měly stromečky až do stropu. Stával na stole, zadělán pevně do starého moždíře, aby se nepřevalil. Kol dokola visely na něm řetízky z barevných papírů, na
větvích viselo cukroví zabalené v řasnatých papírkách a červená panenská jablíčka se
rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích byly připevněny různobarevné svíčičky a
nahoře svítila betlémská hvězda, vystřižená z pozlaceného papíru.
Ani nevíte, jakou jsem míval z toho skromně ozdobeného stromečku radost. Když
bylo po skrovné štědrovečerní večeři, která se skládala z černé omáčky, připravené
z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů a sirupu, a z "černého kuby", kterého jistě každý znáte, rozsvítil tatínek na stromečku svíčičky. V tu dobu obyčejně již
také začínal obecní slouha vytrubovat po vsi vánoční koledu. Začínal vždy stejně u baráků dole pod pastouškou, a jakmile jsme my děti zaslechly první veselé zvuky trumpe6
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ty, vyběhly jsme ihned ven, abychom toho vytrubování dosyta užily od začátku až do
konce. Od té chvíle, kdy se tichou vesničkou rozlétly první jásavé tóny vánoční koledy,
začínaly teprve opravdu vánoce. To slouhovo vytrubování bývalo nejkrásnější z celých
vánočních svátků a všichni jsme se na to těšili již dlouho před vánocemi. A já jsem někdy chodil za slouhou od prvního baráku až k poslednímu statku na druhém konci vesnice. Ta koleda se mi vždy tak líbila, že jsem se jí nemohl nabažit. Za vytrubování dostával slouha všelijaké dárky, které slouhová ukládala do veliké nůše, a bývalo jich někdy tolik, že musela několikrát odběhnout domů je uložit.
Doufám, že se Vám vyprávění mistra Josefa Lady o svém dětství líbilo a navodilo u
Vás tu nádhernou vánoční náladu. Vzpomeňme ještě na jeho krásné obrázky vánoc, plné sněhu, dětí, vánočních stromečků a hlavně plné vánoční pohody, která z nich přímo
vyzařuje.
Dvořák A.

Pranostika pro měsíc prosinec.
4. prosinec: sv. Barbora
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Na svatou Barboru, sáně do dvoru.
Snese – li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
6. prosinec: sv. Mikuláš
Když na Mikuláše prší, zima hodně lidi zkruší.
Napije – li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň za tři měsíce z řeky.
13. prosince: sv. Lucie
Na svatou Lucii jasný den – urodí se konopí a len.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
24. až 28. prosinec.
Na Adama a Evu, můžeš čekat oblevu.
Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje.
Na Boží narození o bleší převalení.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší
Když sv. Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to.
Z knihy "Lidové tradice" od Dagmar Šottnerové vybral a upravil Dvořák Ant.
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Zpravodaj Obce Řitka a rok 2013
Vážení čtenáři, nikdo dnes není schopen říci, jak to bude s vydáváním "Řiteckého
zpravodaje" v roce 2013. Zda bude vůbec vycházet, nebo vydáván čtvrtletně, anebo jako občasník. Rozhodně již nebude vycházet jako měsíčník. V poslední době se objevují
kritické připomínky k jeho obsahu a ani moje osoba nebyla za některé články týkající
se historie, kritiky ušetřena. Rozhodl jsem se proto ve zpravodaji od roku 2013 přestat
svoje články publikovat. Nebyl bych to ale já, abych si neodpustil ještě trochu historie.
Zpravodaj začal vydávat pan starosta Miloš Vančura, tuším někdy v roce 1997. Když
končil se svou funkcí, protože do dalšího volebního období, pro velikou psychickou
zátěž již nekandidoval a bohužel i přes to byl nucen ve své funkci i nadále pokračovat,
protože nového starostu po volbách tehdy zastupitelstvo obce nezvolilo. Nenašel se
totiž nikdo z nových zastupitelů, kdo by funkci přijal. A když pan Vančura po nějaké
době, kdy se konečně podařilo nového starostu zvolit končil, řekl mi jako místostarostovi: "Tondo na zpravodaj se vykašli, přestaňte ho vydávat, je to spousta práce a odezva
a výsledek žádný." Udělal jsem tehdy "frajera" a řekl mu: "Dokud já budu v obecním
zastupitelstvu, tak bude zpravodaj vycházet." Do zpravodaje jsem začal poprvé psát
před nějakými dvanácti roky a v posledních letech jsem to vše "táhl" vlastně sám. Věřte, že rozhodně není jednoduché stále shánět, studovat a dát každý měsíc dohromady
materiály, aby mohl být zpravodaj vydán. Zvláště když jsem se snažil , aby jeho obsah
čtenáře informoval o dění v obci, poučil a i pobavil. Dělal jsem vše většinou doma po
večerech, ve svém volném čase a potom opět po večerech, vše sepisoval na počítači na
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OÚ. Musím se přiznat, že se tahle práce stala za ta léta mým koníčkem. Mám však i
koníčky jiné, a čas tak letí! Dnes tedy končím! Děkuji všem čtenářům, kteří mi byli nakloněni a každý měsíc čekali, až zpravodaj vyjde, a kteří se těšili na mé články a rádi je
četli. Jsou to lidé, jejichž mysl není naplněna hněvem a nenávistí. Občas jsem se od
nich dočkal i pochvaly, což mě vždy pohladilo na duši a zahřálo u srdíčka a věřte, že i
to člověk pro svou práci občas opravdu potřebuje. Já bohužel, psát bez dobré nálady a
pohody opravdu neumím. Všem se Vám tedy dnes ze srdce omlouvám a loučím se
s Vámi a doufám, že mi můj "zbabělý" čin odpustíte. Zbývá ještě poděkovat všem, kteří
se celá ta léta podíleli na tom, aby mohl zpravodaj každý měsíc vyjít. Děkuji paní Stáně
Vaňáskové za korekturu, panu Vlastovi Vondrákovi za grafiku a panu Novotnému za
tisk.
Vám všem milý čtenáři děkuji za pochopení. Dvořák Ant.

Přečetli jsme…
Otevřený dopis demonstrujícím studentům
Komunisté se vracejí! Po pádu jejich více jak 40 let trvající diktatury jsme doufali, že
jejich strana sama zanikne. To byla chyba. Samo se nestane nic! Rozhodně nic dobrého.
Komunistická strana měla být za všechny své zločiny, kterých se v naší zemi dopustila zakázána, stejně jako všechny totalitní organizace s podobnou minulostí. Že se tak
nestalo, je velkou hanbou tehdejších politiků.
U mnoha z nich se proto musíme oprávněně ptát, jestli není jejich současný antikomunismus jen politikařením. Jestli se tato pravice jen nesnaží zneužít oprávněnou nechuť veřejnosti ke komunistické straně k odvetě po prohraných krajských volbách.
I na tomto příkladu je vidět, že nestačí být jen proti jménu, protestovat proti názvu
strany. Ale je nutné se vymezit vůči podstatě.
Co nám tedy vadí na komunistické straně? Proč jsou mnozí humanitně smýšlející,
svobodymilovní a nezávislí lidé proti komunistům?
Komunistická strana se svými idejemi hlásila k demokratickým a humanitním ideálům, aby je ve své praxi zcela popírala. Místo vlády lidu uskutečnila diktaturu stranické
elity, místo společnosti svobody a vzájemné pomoci všech lidí, nastolila režim udavačství a strachu.
Komunistická strana byla a je pokrytecká. Hlásala pravý opak toho, co po získání
moci skutečně dělala.
Jak je tedy možné, že jí v posledních krajských volbách přibylo 100 000 voličů?
To je vážná otázka, na níž je nutno nalézt odpověď. Ale tu není možné hledat nikde
jinde než v současnosti, v charakteru současného politického a ekonomického systému.
V listopadu 1989 se lidé scházeli na náměstích s nadějí, že konečně získají svobodu,
že se vláda nad naší zemí vrátí do rukou nás občanů. Scházeli jsme se s nadějí, že se
zbavíme strachu. A toto nám také listopadoví politikové slibovali.
Ale stalo se tak? Politická scéna je rozkládána korupcí. Vláda existuje jen díky ignorování základních demokratických principů a podpoře poslanců za stranu LIDEM, kterou nikdo nevolil. Vládnoucí koalice přijímá zákony proti vůli drtivé většiny národa.
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Strach z StB byl vystřídán jiným strachem, strachem ze ztráty zaměstnání, z bídy, ze
svévole nových mocných.
Zase se lidi bojí, opět je ovládá elita, která jim lže každým slovem. Máme o něco více svobody než dříve, ale ne dost!
Hlavní příčinou úspěchu komunistů je bezohlednost a pokrytectví současné pravice.
Její nemorální chování a zkorumpovanost nahání voliče KSČM, kterou pak tato pravice
sama vydává za největší hrozbu. Ale největší hrozbou dnes je hrozba pravicového fašismu.
Skutečný boj proti pozůstatkům komunistické totality a hrozbě totality nové je proto
bojem proti současnému pokryteckému, zkorumpovanému a bezohlednému kapitalistickému systému.
Řešením je více demokracie, více lidské sounáležitosti, více svobody v politice i
ekonomice. Ale také více odpovědnosti vůči občanům.
Tohoto cíle nedosáhneme důvěrou v plané sliby politiků. Těch jsme již slyšeli více
než dost zprava i zleva. A vždy jsme byli podvedeni.
Řešením je přímá a ekonomická demokracie!
Jak ukazuje světová zkušenost s těmito systémy, právě přímá a ekonomická demokracie je cestou k důslednému odstranění všech pozůstatků autoritářství a totalitarismu.
Přímá a ekonomická demokracie jsou nástroje k utvoření lepšího světa. V něm se již
nebudeme muset bát ani návratu komunistické totality, ani hrozícího pravicového fašismu.
Milan Valach

Shoda až úděsná
Jaký je cíl, toť otázka kardinální
V roce 1989, bylo již zřejmé, že režim se příliš dlouho udržet nemůže. V zákulisí byla již připravena hesla, s ústředním motivem, "nejsme jako oni". Konečný cíl, zjednodušeně řečeno, rozkradení republiky s nastolením vlády peněz bez morálních zábran,
byl skrýván za bájemi o "skandinávském socialismu".
Netřeba do detailů si vybavovat tehdejší stupňování společenského napětí. Krok za
krokem, v předem připraveném, s rozmyslem vypracovaném plánu.
Semifinále: zavedení studentů na předem vytipované zablokované náměstí a následné jejich zbití. A když ani to nestačilo, musel sehrát příslušník Stb mrtvého studenta. A
tak konečně, lid správně nabuzen pro finálová vystoupení.
Pro finálová vystoupení, zdánlivě, jakoby narychlo, ve skutečnosti dle připraveného
plánu, vzniklého koordinačního centra Občanského fóra (OF).
Po vystoupení představitelů OF se zajištěnou, bezchybnou, náročnou organizací milionového shromáždění na Letenské pláni, po vystoupení před masou lidí, všechno vysílané v přímém přenosu (tehdy ještě totalitní) ČT, je již lid nabuzen definitivně. Žádoucí a potřebnou měrou.
Dle pokynů koordinačního centra OF nastává víceméně spontánní vznik poboček
OF. Následná vystoupení místních OF se zajištěním někde statisícových, jinde desetitisícových shromáždění, jsou korunována vyhlášením generální stávky. Dílo je dokonáno.
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Dlužno dodat, že o restitucích, o bezdomovcích, o exekutorech, o nezaměstnaných, o
drahých lécích, o korupci, nebylo tehdy ani vzdechu. Snad jen v "prolhaném" strašení
ze strany komunistů, kterým tehdy nikdo nevěřil a které postupem času až k době současné, stalo se holou skutečností. Stalo se pravdou. Snad jen v podobě podstatně drsnější dnešní reality, než si tehdy ti co nás strašili, dokázali sami představit.
Dílčí cíl někdejšího procesu zvaného sametová revoluce je nám tedy již znám. Má
podobu dnešní reality. Mnohé ale dnes nasvědčuje tomu, že konečný cíl nám tak nějak
uniká. Že jeho podobu zatím neznáme. Nicméně jedno jediné, je pro dnešek a pro dobu
před "sametovou revolucí" až strašidelně shodné. Totožné, dalo by se říci.
Shoda není ve způsobu, v podání. Shoda je v podstatě. A tím podstatným je zdánlivě
tupé, obávám se ale, že předem vykalkulované, stupňování společenského napětí až za
únosné meze. Obdobné onomu stupňování napětí, jaké bylo zahájeno ještě před rokem
1989. Po násilně rozháněných demonstracích nadešel rok 1989, kdy společenské napětí
vyvrcholilo. A opět nestačilo pouhé zbití studentů. Příslušník Stb ještě navíc musel sehrát roli mrtvého studenta. Až teprve potom byla konečně únosná mez prolomena.
Podívejme se na stupňování společenského napětí dnes. Bezdomovci, mnohdy až
nemravně zrůdné exekuce, nezaměstnaní, korupce, zdražování, nevymahatelnost práva,
absurdně odlišné přístupy soudů při stejných či podobných přečinech. Netýká se nás
mnohých naštěstí, únosné meze drží dál. Úděsné počínání vlády, korupční aféry,
předražené zakázky, miliony až miliardy vyhazované oknem. Únosné meze drží.
Projevy nebetyčného pohrdání vládní koalice občany. Proti vůli markantní většiny
prohlašuje nemravně nadsazené dary církvím, notabene při neutěšeném stavu státních
financí. A to při zvyšování daní, při zdražování, při zmrazení důchodů. Dá se to však
vydržet, ne?
Prosazení dalšího vládnutí vzdor ztrátě důvěry naprosté většiny občanů, při uplácání
koalice s nezvolenou stranou LIDEM. Permanentní výměny členů vlády, provokace s
nominováním Kubiceho za ministra vnitra atd. Jak jinak, únosné meze stále drží.
A aby toho nebylo málo, přichází další provokace těžkého kalibru. Po kauze Casa a
ministryni Parkanové, nastupuje ministr Vondra s jeho aférou Promopro. A nyní? Nyní
po něm má nastoupit předsedkyně nezvolené strany LIDEM, Karolína Peak. Ano, na
post ministra obrany. Kde kdo se nestačí divit. Docela dobrý tah. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že stále toho ještě není dost. Že únosné meze se opět prolomit nezadaří. A
tak nevím, je to snad jen sonda pro zjištění, co vymyslet pro příště?
Neznáme scénář a neznáme cíl. Stejně jako jsme je neznali v roce 1989. Úporné snahy o prolomení únosných mezí, nikdo naší vládě pod vedením Petra Nečase, upřít rozhodně nemůže. A protože se nedaří, měli bychom začít dostávat strach. Strach z toho,
co si zatím nedokážeme představit a s čím vším nejspíš ještě přijdou.
Z jednoho pohledu to vypadá, že si s námi mohou dovolit manipulovat a dělat cokoli
libo. Z jiného pohledu to ale vypadá tak, že se snaží všemožně nás vyprovokovat. A my
nic. My jejich záměry s úspěchem ignorujeme. Že bychom od roku 1989 tolik
zmoudřeli? Možná ano. Konec konců, ten konečný jejich cíl neznáme, stejně jako jsme
neznali ten dílčí cíl v roce 1989.
Luděk Prokop
Podle www.blisty.cz (VV)
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