Zpravodaj obce Řitka - č.7/2012

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoliv původu.

Iuvenalis.

Informace z OÚ
 Festivalu mezi brankami, který proběhl 30.6. 2012 na řiteckých Ladech, se v turnaji
malé kopané zúčastnilo celkem pět družstev. I přesto, že bylo veliké vedro, zúčastnilo se turnaje spousta fandících diváků. A fotbalisté si to zasloužili, vždyť v tom vedru odváděli fantastické výkony. Ve finálovém souboji se střetl domácí "Panský dvůr"
s mladíky v týmu "Semsex". Zápas po dramatickém penaltovém boji pro sebe rozhodl "Semsex".
 Odpoledne se na pódiu vystřídalo několik kapel a hlediště se kvůli velikému horku
zaplnilo až v podvečer. Jsem přesvědčen, že všichni zúčastnění se dobře pobavili.
Zábava pokračovala až do 23 hodiny. Občerstvení zajistila restaurace "Panský dvůr".
Akci pořádal Martin Klikorka za podpory obce Řitka a Sokol Řitka.
 Podchod pod rychlostní silnicí R4 byl na náklady obce Řitka poprvé za svou existenci vybílen a je prováděna i oprava tolik problémového osvětlení podchodu. Bylo natřeno i zábradlí. K vlastnictví podchodu se nechce bohužel nikdo přihlásit. Zástupci
obce jsou si dobře vědomi, že mimo obyvatel obce Líšnice, je nejvíce podchod využíván řiteckými občany a proto obec provedla tyto úpravy. Podchod leží v katastru
obce Líšnice. A nebylo zjištěno kdo je jeho vlastníkem.
 Práce na opravě chodníků a komunikací se pozdržely. Poslední týden v měsíci červenci by se mělo začít konečně pracovat na jejich opravách.
 Policií byl zadržen pachatel (pachatelé), kteří zcizovali kanálové mříže. Jedná se o
pachatele, kteří zcizili kanálové mříže i v naší obci. Věc je ve vyšetřování.
Dvořák Ant. - místostarosta

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Uchvatitelské "choutky" Jakuba ze Řitky.
Davle, městečko 25 km jižně od Prahy, 13 km od Zbraslavi, pod strmými vrchy na
levém břehu Vltavy, při okresní silnici. V 95 domech bydlí 640 obyvatel, zaměstnávajících se polním hospodářstvím, plavectvím, hrnčířstvím a cihlářstvím. Na blízku je
porfyrový lom. Kámen z něho se dováží na lodích do Prahy. Fara u sv. Kiliána, vzdálená asi kilometr, čtyřtřídní škola i pošta v místě. Železniční stanice Měchenice dráhy
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Modřansko-Dobříšské, u městyse přístaviště parníků a dva veřejné přívozy. Krásná
kaple, vystavěná na oslavu panovnického jubilea roku 1898 s dosti nákladnou a velmi
vkusnou vnitřní výbavou, jest pro městys zvláštní ozdobou vyhovující duchovní potřebě jak obyvatelstva, tak i školní mládeže, jíž zvláště v zimní době, bylo často nemálo
obtížno docházeti do farního kostela u sv. Kiliána.
Městečko jest starobylé. Uvedeno již roku 1310 v bulle papeže Klimenta V., kterou
stvrzuje statky kláštera Ostrovského, ač osada jest původu staršího než klášter, ale náležela mu hned od jeho založení roku 999. V husitských válkách uchvátil městečko i
s mlýnem Jakub z Řitky přívrženec císaře Zikmunda a dal si je roku 1436 od císaře
Zikmunda zapsati i s jinými statky kláštera Ostrovského za službu, kterou po čtyři léta
se dvěma koňmi na Karlštejně konal. Když se mniši roku 1457 do vybitého kláštera
vrátili, obdrželi od krále Ladislava "mocný list", aby uchvácené statky byly klášteru
navráceny a tak se ke klášteru znovu vrátila i Davle. Opat Jan Kladrubský udělil roku
1904 osadníkům výsadu na vaření piva. Klášter tak míval krčmu. Roku 1714 vystavěl
opat Emilian Koterovský v Davli pivovar a městečko velice zvelebil. Po zrušení kláštera byla Davle spojena se statkem Slapským a spravována odtud administrací c.k. státních statků až do roku 1825.
Masečín, ves 31 km od Smíchova, 16 km od Zbraslavi, na levém břehu Vltavy
v rovině výše položené (poblíž obce dvůr "Majorka" , kdysi kláštera Strahovského, nyní majetek soukromý.) Obec se 30 domy, 251 obyvateli, jejichž zaměstnáním je zemědělství při dvoře a v lesích. Půda je zde málo úrodná. Farou náleží osada ke sv. Kiliánu,
místní obcí, školou i poštou ke Štěchovicům. Mezi 48 osadami, potvrzenými bullou
papeže Klimenta V. roku 1310 klášteru Ostrovskému, byl i Masečín. Po roce 1420,
když byl klášter v troskách a jeho majetek rozchvácen, zabral Masečín Jakoubek za
Řitky, jemuž jej zapsal roku 1436 s městečkem Davlí císař Zikmund. (Roku 1454 ukázal zápis ten Jan ze Řitky.) Od té doby střídali se v držení zápisném majetníci, až roku
1657 pak byla ves přikoupena s několika jinými statky ke klášteru sv. Jana pod Skalou.
Dvůr Masečínský byl tehdá zpustlý, pole neobdělaná. Opat Emilián Koterovský, zvelebiv značně statky kláštera, znova postavil po roce 1700 též dvůr v Masečíně. Po zrušení
kláštera Ostrovského i sv. Jana pod Skalou připadl dvůr se vsí komoře královské, potom administraci c.k. statků k rukám náboženského fondu. Roku 1825 spojen
s panstvím Slapským.
Opis z knihy "Smíchovsko a Zbraslavsko." , která je společnou prací učitelstva. Redaktor: Profesor František Hansl, c.k. okresní školní inspektor. Vydané na Smíchově
roku 1899, k oslavě panovnického jubilea jeho cís. a král. veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I. 1848-1898.
Prolog ke knize:
Učitelstvo okresu Smíchovského a Zbraslavského podává u veřejnosti popis obou
okresů jako výsledek společné své práce s vroucím přáním, aby ti, jímž kraje uvedené
jsou drahou domovinou, zevrubně poznali jejich krásy i bohaté dary přírodní a srovnávajíce nynější jejich rozvoj s dávnou minulostí, s duchovním i společenským žitím
předků, povzbuzeni byli v péči o další rozkvět své otčiny.
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Nejedna však skvělá epocha netušeného rozvoje toho, druží se nerozlučně
k vznešenému jménu nejjasnějšího našeho rodu panovnického vůbec a požehnané vládě
Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zvlášť.
Proto pokládá učitelstvo Smíchovska a Zbraslavska tuto společnou svoji práci za
skromný hold, jímž připojuje se u příležitosti padesátiletého panovnického jubilea jeho
Veličenstva v nejhlubší, nelíčené oddanosti k nesčetným projevům vlastenecké lásky,
ke stupňům jeho trůnu skládaným.
Z knihy vybral a upravil: Dvořák Ant.

Pranostika pro měsíc červenec.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci déšť jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá
v oulech med.
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Jak jsme tenkrát "špatně jedli".
Jedovatá kuřata, jedovaté mléko a vlastně i všechny ostatní potraviny byly do roku
1989 závadné. Alespoň to tenkrát tvrdil "západ" a jeho hlásná trouba, radiová stanice
"Svobodná Evropa", kterou jsem tenkrát po večerech, jako většina z nás s posvátnou
úctou poslouchal a neměl jsem důvod jí nevěřit. Naše republika byla tenkrát ve výrobě
potravin soběstačná a naopak se na nás ještě přiživovali některé jiné národy. Vláda jedné strany se pomalu blížila ke svému konci, což zatím nikdo z nás netušil. Mnoho našich spoluobčanů pochlebovalo této straně, byli jejími členy a využívali všech výhod a
nadřazeností, oproti občanům ostatním. Ti lidé, kteří nepodlehli vábení, přemlouvání a
zůstali sví i navzdory slibům o různých lákavých výhodách (získání bytu, zaručený postup v zaměstnání, vyšší plat, děti na studiích, atd.) do strany nevstoupili, měli daleko
těžší život a s problémy. Není se proto čemu divit jejich tehdejšímu názoru, že vše, co
se v této zemi dělá, dělá se špatně. I já jsem tento názor zastával a až dnes po mnoha
letech a spoustě prožitých zkušeností, zjišťuji , že to nebyla tak úplně pravda. A pak to
přišlo! "Sametová revoluce", hodiny prožité na "Václaváku" při demonstracích
v podzimních chladných podvečerech, sněhová vánice při největší demonstraci na
"Letné", obrovské nadšení, soudržnost a láska mezi lidmi, cinkání klíči, nová vláda,
prezident, otevřené hranice, rozdělení státu, zkrátka tvořily se nové dějiny.
Jako mnoho jiných, i já toužím podívat se za tu bájnou hranici, do bájné země, kde
jsou obchody přeplněné zbožím, kde se nechá koupit úplně všechno. Jednoho dne tedy
konečně vystupuji se svým synem, s malým draze získaným obnosem marek v kapse
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v oné bájné zemi ze zájezdového autobusu v jednom příhraničním městečku. Neudivují
mě ani tak obchody, které jsou opravdu plné různého zboží, na které ovšem nemám peníze a je mi jasné, že je hned tak mít nebudu. Co mě, ale udivuje, je upravenost a dokonalá čistota městečka a obchodů a potom dokonale řemeslnicky provedené práce, chodníky, zábradlí, fasády, prostě na co se člověk podívá, je dokonale propracováno. Domů
jsem tenkrát přivezl čtyři navoněné jogurty, o kterých moje 80tiletá maminka prohlásila, "to jogurty nejsou", mimochodem celé rodině chutnaly. Jedno zázračné máslo "Rama" a byla to zase maminka, která prohlásila, "margarín rozhodně jíst nebudu, máslo je
máslo". Abych potěšil i svého syna, nechal jsem ho vybrat si, pochopitelně ten nejlevnější "volkmen", který při provozu "sežral" baterie asi za hodinu, ale byla to tehdy veliká móda a můj syn byl spokojen. Já si nekoupil nic a tím byly naše peníze fuč. Stejně
dopadli i ostatní účastníci zájezdu a jelo se domů. Další návštěva našich sousedů, již
nebyla "nákupní", ale turistická, kdy jsem v rakouském v Solnohradsku, strávil třikrát
po sobě u zdejších jezer s rodinou týden dovolené. Bylo to v karavanu taženém mojí
Škodou 120 ve vlastním zaopatření. Šilinků jsem měl sebou opravdu jen minimum. Byla to nádherná dovolená s koupáním, turistikou a podvečerními procházkami nádherně
nasvícenými uličkami zdejších podhorských městeček, na kterou se nezapomíná. Tehdy
nás ještě měli Rakušáci rádi. Časem, se ale začala situace měnit a dostat se bez problémů přes rakouské hranice začal být problém a tak jsem se raději dalších takových vyjížděk vzdal. I u nás se začala situace rychle měnit. Spousta lidí začala podnikat,
zejména v pohostinství. Bohužel s přesvědčením, že se z nich za rok stanou milionáři a
když se tak nestalo začali rychle své podničky zavírat. V té době bylo možno v každé
vesničce posedět, najíst se nebo popít u nějakého soukromníčka. Vznikaly i soukromá
řeznictví, pekařství, cukrárny s velice dobrými a neošizenými výrobky. Co mě však
udivovalo nejvíce, byl příval zahraničních turistů, kteří se vrhali na naše, podle nich
ještě před několika měsíci jedovaté potraviny, vykupovali obchody a vyjídali restaurace.
Začaly se objevovat první supermarkety a námi opěvované zahraniční zboží se stalo
velice rychle v našem životě běžným. Supermarkety začaly konkurovat našim českým
obchodům a svými nízkými cenami je pomalu likvidovaly. Po jejich likvidaci začala
kvalita prodávaného zboží a to zejména u potravin klesat, naopak ceny začaly stoupat
vzhůru. A tak jsem se dostal až k dnešní době a další podrobnosti již nebudu dále rozbírat, protože jsou nám všem jistě velice dobře známy.
Ještě si matně pamatuji, když moje maminka někdy začátkem šedesátých let zvažovala co pro rodinu koupí a střihala nůžkami přídělové lístky, které si lidé mezi sebou i
všelijak vyměňovali. Dá se ale říci, že ty potravinové nebyly na vesnici snad ani potřeba. Již i v téhle době byli obyvatelé venkova v produkci potravin soběstační. Maso se
tenkrát nejedlo každý den a téměř nebylo domácnosti ve které by nechovali slepice,
králíky, husy, kachny. Bylo hodně domácností, kde chovali i prasátko, kozu nebo stračenu. I my děti jsme tenkrát musely a to hlavně o prázdninách pomáhat, starat se o
tuhle havěť. Dělaly jsme to docela rádi, nejraději jsem chodil pást a koupat husy. Bylo
nádherné, když jsem několik těchto velkých bílých ptáků vypustil ráno ze dvorka na
cestu a oni radostí ze získané volnosti se s kejháním rozeběhly, zamávaly křídly a
vznesly se kolem mne. Letěly nízko nad zemí a já mezi nimi běžel a připadalo mi, že
letím s nimi. Po malé chvilce přistály na cestu a já je dohnal k rybníku. Tam již větši6
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nou byli moji kamarádi se stejným posláním, husy se koupaly a pásly na travičce kolem
rybníka a my dělali všelijaké lumpárny, koupali se, házeli po sobě černé páchnoucí
bahno, pouštěli lodičky. Někdy jsme od rybníka odešli, to když některý kamarád věděl
někde v aleji o dozrávajících třešních nebo později o zralých letních jablkách. Ovoce
jsme vlastně jedli s přírodních zdrojů stále a to od jara až do podzimu a měli plné kapsy
právě toho, které zrovna zrálo a nestálo nás to ani korunu. Navečer se hnaly husy od
rybníka domů. Někdy, byl ale problém, protože husy zrovna nechtěly ven z vody. Někteří kamarádi to řešily házením nebo střílením kamenů prakem za husy a tak je hnaly
ke břehu, ale málo kdy se to podařilo. Já jsem to nedělal a raději jsem čekal, až husy
samy z vody vylezou, jednou jsem totiž dostal náramně za vyučenou. Při vyhánění házením kamení jsem malý kamínek přehodil a trefil husu přímo do hlavy. Té hlava poklesla a začala plavat po rybníce v malých kruzích. Krve by se tenkrát ve mně nedořezal. Husa se naštěstí asi po pěti nekonečných minutách vzpamatovala a přežila a já po
nich již nikdy kamení neházel. Někdy si husy, ale postavily hlavu a z rybníka se prostě
vyhnat nedaly a to ani od dospělých, kteří rybník zatahovali prádelní šňůrou. Husy se
potopily a podplavaly ji a nakonec nocovaly na rybníce. Nepamatuji se, že by se někdy
nějaká ztratila. Po nějaké době stačilo ráno otevřít vrátka a husy si došly na rybník sami
a sami se i večer vrátily. Když byly husy na dvorku, nikdo cizí do domu nepozorovaně
neprošel. Husy ho ihned ohlásily kejháním a když byl mezi nimi husák, tak takovému
člověku hrozilo i fyzické napadení, tak chytří to byly ptáci.
V podvečer, když se nad vesnicí neslo zvonění klekání, chodil jsem s třílitrovou
bandičkou pro mléko, do jednoho stavení kde měli krávu. Hospodyně mě z hrnce plného mléka žejdlíkem do bandičky odměřila, kolik mléka jsem chtěl. Když jsme měli prasátko, byla to většinou plná bandaska. Pro mléko jsem nechodil sám a tak jsme se
s kamarády a kamarádkami sešli v podvečer na návsi, každý s nějakou bandaskou
v ruce. A nebylo by snad ani normální, abychom nevymysleli nějakou lotrovinu.
K největší frajeřině patřilo, roztočit ruku s bandaskou s mlékem a točit s ní. Já to dělat
nemohl, protože plná třílitrová banda byla na mne těžká. Moji čest zachránila kamarádka, půjčila mi litrovou bandičku s mlékem a to již byla úplně "jiná káva". Roztočil jsem
bandičku a najednou prásk, hrozná rána do kolena a ta bolest, mléko vylité, já zmáčený.
No, dolil jsem kamarádce mléko ze své bandy a belhal se domů. Doma jsem řekl, že
jsem měl velikou žízeň a mléko upil, mamince to bylo podezřelé, protože jsem mléko
zase tak moc rád nepil, ale prošlo to. Rychle jsem se uklidil do postele, koleno mě tenkrát bolelo snad měsíc. Když jsem mléko přinesl, babička ho většinou přelila do hrnce a
dala na kamna svařit. Někdy ho však nechala ustát a ráno z něj sebrala lžící smetanu, to
jsme potom měli buď k obědu nebo k večeři vdolky. Vdolky dělala babička veliké, skoro jako dezertní talířek. Pekla je nejdříve nasucho na tálu kamen a až skoro upečené je
dopékala na litinovém kastrůlku "železňáku" na sádle, pochopitelně domácím. Na vdolek nandala povidla lžící a rozetřela, buď švestková, neb hrušková, na ty nalila lžící
smetanu a vše postrouhala tvarohem, doma vyrobeným ze zkysaného mléka. Božínku
to byla dobrota, já měl nejraději ty s hruškovými povidly. Připíjela se bílá káva s praženého žita a několika zrnek kávy to vše umleté na ručním mlýnku. Černá káva svařená
z této směsi, stála vlažná v modré konvici na okraji plotny a kdo chtěl tak si nalil popřípadě přisladil a napil se. Švestková povidla se vařila, když švestky byly již přezrálé a
tudíž i hodně sladké, dobré bylo když je přešel první podzimní mrazík. Takové švestky
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se nakládaly i k pálení slivovice. Uvařit dobrá povidla bylo umění a trvalo to několik
dní, správně se vařila ve velikém kameninovém kastrolu, který stál na okraji plotny a
občas se promíchaly. Před naplněním do nádob k uskladnění se do nich přidávaly různé
ingredience. Povidla hrušková se vařila stejně. V té době se v troubě kamen sušily na
sítech švestky, hrušky, ale i křížaly, takže jsem měl stále něco k mlsání. Náhodou nebo
i záměrně zkysané mléko se přelilo přes velký cedník vyložený plátýnkem, pomocí něhož se vymačkala syrovátka a potom se vše nechalo v cedníku ještě dlouho odkapat a
nakonec se vyklopila půlkulatá hrudka tvarohu z kterého se přidáním pažitky, nebo jenom práškové papriky dělala výborná pomazánka na chleba. Někde se z tvarohu vyráběl i velice dobrý sýr.
Maso se nejedlo každý den, negrilovalo se a když se peklo kuře tak doma odchované
a většinou kohout, dobře upečený byl pochoutkou. Držely se svátky poutě, posvícení,
sv. Martin, Štěpán a to se pekla doma vykrmená husa. Se zelím doma naloženým a nadýchaným houskovým knedlíčkem, byla tou největší lahůdkou. Já jsem z ní tenkrát měl
nejraději jen propečenou kůžičku, dnes bych si za to naplácal. Zato dušená husí jatýrka
zalitá husím sádlem, ty jsem opravdu mohl. Když do těchto svátečních dobrot proložíte
nějakou tu pečenou kachničku, králíka a zvážíte, že se příbuzné rodiny tenkrát navštěvovaly hlavně o pouti a posvícení, zjistíte, že to s tím "masíčkem" nebylo tak zlé. A to
jsem zde ještě neuvedl zabíjačku, která si zaslouží samostatnou část. Tipoval bych, že
to byla asi každá pátá chalupa nebo domek, kde chovali každým rokem prase. Vše začínalo na jaře, kdy můj děda v místním JZD vybral a koupil malé prasátko. Výběr takového prasátka byla složitá a zodpovědná záležitost. Záleželo na něm, jak veliké prase
naroste a jaké bude mít maso. Pamatuji si, že děda vždy vybíral prasátko s dlouhým
tělem a krátkým čumákem. Takový výběr prý zaručoval, že porážková hmotnost zvířete
bude přes 300Kg a že bude mít silnou vrstvu sádla pod kůží a ne v mase. Zabíjačky začínaly na vesnicích většinou od vánoc a končily začátkem jara. Bylo tomu tak proto, že
všechny ty dobroty v mrazivém počasí déle vydržely, ledničky a mrazáky nebyly tenkrát ještě samozřejmostí. Co se nestačilo spotřebovat, to se zavářelo, maso se udilo.
Udilo se také sádlo na špek. Sedmdesát litrů vyškvařeného sádla, nalitého a ztuhlého
v kameninových "sádelňácích", to bylo takové normální zabíjačkové množství, sloužilo
potom rodině k omaštění a smažení po celý rok. Na zabíjačku se samozřejmě příbuzní
navzájem zvali, zabíjačkovými dobrotami se pochopitelně obdarovávali mezi sebou i
sousedé. Takže od ledna do dubna nebylo na vesnici o zabíjačkové pochoutky nouze.
Maso se nechalo občas koupit i v obchodech, ale nedalo se moc vybírat. Maminka občas chodila pro maso do řeznictví na Řitku a když jsem byl větší tak jsem chodil s ní.
Procházka to byla hezká, chodili jsme tenkrát zkratkou přes potok "Ve Mlejncích", ale
svůj účel často nesplnila a tak jsme alespoň u Hájků koupili čerstvě upečený chleba,
jehož propečenou pomoučněnou kůrčičku jsem měl nejraději. Pro maso proto jezdila
maminka raději do Prahy, i tam jsem s ní párkrát byl. Znamenalo to jít pěšky do Všenor
na vlak. Horší, ale byla cesta s nákupem zpátky, ta totiž vedla do prudkého kopce. Na
Smíchově za Knížecí bylo řeznictví, kde se již tenkrát nechalo koupit balíčkové maso,
které porcovali a balili do celofánu, přímo v zadní části prodejny a zabalené maso
s cenovkami sjíždělo do prodejny po šikmé desce, ke kupujícím. Maminka si libovala
jak dobře se tady nakupuje. Nezapomněla nikdy koupit "Debrecínské" nebo "Dietní
párky" a pro mě kousek "Pražské šunky", protože jsem tehdy špatně jedl a dle maminky
8
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"jsem vypadal jako z koncentráku". Potom jsme ještě zašli do lahůdkářství "K Andělu",
kde mi maminka koupila jahody ze šlehačkou, v ozdobné skleničce z kaleného skla a
sklenička byla prakticky nerozbitná. Byla započítána v ceně, takže jsme si ji vždy nesli
domů, ještě jsme koupili do široké termosky čokoládovou zmrzlinu, kterou jsem jedl
doma ještě druhý den. Zašli jsme do vedlejšího pekařství pro chleba "výražku" a jeli
domů. Párky, které jsme koupili, byly k večeři. Na tu dobrotu jsem se vždy těšil, byly
šťavnaté a nakousnout je byl problém. Většinou to odnesla flekem košile, ubrus, nebo i
malba na zdi. Tyhle párky jsem později nosil i ke svačině do školy a i ze studených se
dala vysát šťáva a s čerstvou houstičkou nebo chlebem to byla "dobrůtka".
(Tento článek se týká období mezi roky 1953- 1963 a obce Černolice.)
Dvořák Ant.

Přečetli jsme …
Třídní válka - otevřeně
Že současná česká vláda vede třídní boj, to není žádná novinka. Všechna její opatření, která jako celek představují politiku vědomého ožebračování a ochuzování "nižších"
tříd obyvatel, jsou od počátku vedena tímto směrem s cílem obohatit bohaté (zejména
nejbohatší) – i když s hesly, jež mají omámit ty, proti nimž jsou zaměřena a jež mají
přesvědčit, že např. zvyšováním daní, snižováním důchodů, asociálními kroky proti
9
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sociálně nejslabším a vůbec škrty ve všech oborech jsou "ochraňováni" naši vnuci proti
dobám "ještě horším". Až dosud této (pseudo)argumentaci mnoho spoluobčanů důvěřivě naslouchalo, mnozí dokonce jí věřili. Teď ovšem spadla maska, za níž se vládní záměry jakžtakž skrývaly.
Co se stalo? Platová elita státního aparátu zahájila otevřený třídní boj ve svůj prospěch s hledím tak zjevně otevřeným - zřejmě přesvědčena, že jakákoliv opozice není
ani dost radikální ani není dostatečně vyzbrojena pro zahájený boj -, že neváhá přijít s
návrhem na ekonomické posílení své moci. Ministr práce a sociálních věcí (muž, jenž
přišel z podnikatelských kruhů, což jej v očích jiných politiků zavazovalo k protisociální politice) Jaromír Drábek předkládá návrh novely platového zákona, jímž mají být
zvýšeny – netřeba dodávat, že mj. neúměrně – platy politiků a soudců. "Až o desetitisíce korun," říká novinový titulek. (Musel jsem si okamžitě uvědomit - vůbec ne proto,
že bych záviděl, věřte mi – že zvýšení představuje u mnoha lidí těchto kategorií můj
celý měsíční důchod – průměr českých důchodů!)
Záminkou – tento termín používá novinový titulek zcela správně – záminkou jsou
úspěšné stížnosti (ano množné číslo – stížnosti) soudců k Ústavnímu soudu, který loni
rozhodl, že stát musí jejich snížené platy dorovnat na úroveň roku předcházejícího.
(Mohl bych se ironicky ptát, proč si nemohou důchodci stěžovat u Ústavního soudu na
zhola nedostatečné zvyšování důchodů, aby jim je vláda musela "dorovnat" podle vládních slibů. Jenže "nižší třídy" této společnosti nemají – podle platných zákonů, a Češi
jsou přece, aspoň Češi "nižších tříd", zákonů dbalí občané – mnoho zákonů, podle
nichž by si mohli udržovat svou životní úroveň.
Nebudu plýtvat slovy jako nemorální, neslušné, bezohledné nebo dokonce sprosté –
ačkoliv každý tento termín se k předkládanému návrhu hodí. Nejslabší charakteristika
by byla nevhodné – nevhodné opatření v době hospodářské krize, která dopadá (a věřte,
že bohužel bude dopadat) stále více na ty, jejichž platy "dorovnávány" nebudou (a
mnozí o ně přijdou vůbec). Drzost, s níž ministr – bezpochyby stejně nejlepší ministr
sociálních věcí, jako jsme měli nejlepšího ministra školství a máme nejlepšího ministra
financí, možná dokonce i nejlepšího ministerského předsedu – s takovým návrhem přichází, by se mohla zdát neuvěřitelná, kdyby nešlo o ministra právě této vlády. Pohrdání
každým občanem (a občankou), který je tak nízko pod "dotčenými" členy dané platové
elity současných vládních struktur, že se na něj nemusí daná garnitura ohlížet, je tak
obrovské, že začínám chápat, proč je pro tuto vládu nemožné shlížet na "masy dole"
byť i jenom se špetičkou pochopení. Protesty "lůzy" – ano, i hierarchie církve římskokatolické je součástí této "elity", ruka přece myje ruku – jsou zanedbatelnou podívanou
pro "lidi" ve Strakovce a pro naprostou většinu parlamentu (nebi si snad myslíte, že tzv.
politici budou hlasovat proti zvyšování svých platů?). Protesty – i ty nenásilné – by
musely vypadat docela jinak než dosavadní happeningy, jež jsou výmluvné a zábavné,
ale nejsou než happeningy. Nedopracovali jsme se ještě ani k myšlence celostátní vytrvalé občanské neposlušnosti. (Stávku dokáží zdejší média vylíčit jako poškozování
těch, kdo nestávkují – vydávají je za oběti těch, kdo stávkují i v jejich prospěch.) Nebo
jiným druhům pokud možno celostátního odporu.
Otevřený třídní boj, neskrývaný boj rozevírající už beztak rozevřené nůžky nerovnosti a do očí bijící nestydaté zvýšené odměny špatně nebo vůbec ne pracujících členů
údajných elit (podívejte se někdy na televizní zpravodajství z parlamentu a uvidíte na10
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máhavé nicnedělání těch, kdo tam sedí –
ty, kteří tam nesedí a jimž přesto
přitékají peníze, vidět nemůžete), tento
boj bychom neměli jenom registrovat,
tomu se přece musíme postavit, musíme
mu odporovat, nechceme-li jednoho dne
konstatovat, že jsme jej prohráli, možná
nejenom pro sebe, ale i pro generaci, pro
niž nás pánové podobní Miroslavu
Kalouskovi škrtí údajně proto, aby se
měla lépe než my. Tito pánové (zdvořile
vynechávám dámy, i když se také
účastní) nám, všem těm, na něž
pohrdavě shlížejí shůry jako na ty, jimž
mohou šlapat na záda, tito pánové nám
vyhlašují třídní boj. Výsměšně si zvyšují
platy, jež ušetřili na nevyplácených
starobních (a jiných, třeba invalidních)
důchodech a sociálních dávkách a
podporách v nezaměstnanosti. Budeme
tomu (pouze) přihlížet?
Štěpán Steiger

Proti smradu větráky
O co jde, je většině českých mediálních konzumentů zjevné: obvinění Parkanové
správně vztáhl Kalousek na sebe a usoudil, že nejlepší obrana je útok. Provedl jej kobercovým náletem, jehož hlavním cílem se stala policie. Státní zastupitelství si vzal na
starost Nečas: bleskově odvolal Pospíšila. Nahradil jej člověkem, k němuž sice nemá
důvěru, který však má předpoklady vykonávat úřad tak, aby byli Nečasovi protektoři
spokojeni. Účel světí i personální politiku a v nouzi Blažek dobrej.
Lid obecný pak vzhlíží k těm, které v prostředí hnoje vidí jako svaté obrázky.
K pochlapenému Pospíšilovi, se systémem nespojenému Zemanovi a jeho těžké figuře
Bradáčové, nyní konečně – světe div se – i policejnímu prezidentovi. Má toho svinstva
ten lid totiž dost. Rád by, aby tito Herkulové konečně český chlív zbavili hnoje, protože
on sám to nedokáže. Ale hnůj se bez boje nedá, stejně jako hromada smetí ve stejnojmenné Hutkově písničce: „…jménem hniloby pozvednem hlavy / a na pochod se proti
městu dáme / nová doba už svůj příchod věští / smetiště okovy strhává / půjdem do boje
s kopkami hnoje / bude nás všech ukrutná síla / a teď se s chutí dejme do díla!"
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Hnůj se pustil do boje v příhodné chvíli. Jsou dovolené, termínově okurková sezóna,
za pár dní začne olympiáda, takže je čas pod tímhle svícnem zasmradit. On to ten fandící lid obecný přeci zase stráví, vždyť už je v tom hnoji po krk, ale vzít do ruky vidle
ho napadlo jen na chvilku. Ale kopky mu na konci dubna potvrdily, že protestovat může, to že je ta pravá demokracie. Zřejmě dílem šťastně polkl.
Od té doby nic. Pardon – reprezentanti lidu vytvořili web STOP VLÁDĚ a párkrát
mohli poškádlit i kopky hnoje na jednotlivých ministerstvech. A demonstrovat znovu?
Co se tím změní?
Kde je energie toho stotisícového davu nespokojených lidí? Jak se hospodařilo
s potenciálem odporu? Proč se nebudovaly a nevyrostly jednotky držitelů vidlí
v každém větším městě či vesnici?
Proč se couvlo před generální stávkou? Je hezké, že nejrůznější iniciativy přicházejí
s teoretickou výzbrojí teoretických nositelů změn. Devadesát procent lidí v této zemi,
kteří hnůj nemohou už ani cítit, však nechce čekat na to, až z toho hnoje chcípne smradem. Chce radikální změnu. Proti organizované moci je třeba organizované síly.
Je nepochopitelné, že odbory + iniciativy propásly příležitost využít energie, která
v lidech byla, zalekly se (čeho?) a místo důkladného průvanu hrají u ministerstev divadlo.
Hnůj smrdí dál a s neztenčenou silou. Pán hradu volá policejního šéfa
k odpovědnosti, ministerský předseda se bojí Kalouska (a vlastních straníků), brněnský
advokát si pohazuje horkým bramborem státních návladních ve víře, že vychladne, "reformní" parlament okrádá obyčejné lidi majetkovým obrdarem církvi a chystá se vysát
lidem z kapes další peníze "důchodovou reformou".
Kdy to skončí? Kdy se vyvětrá? Proč spoléháme na nějaké substituty blanických rytířů, ať už se jmenují Pospíšil, Zeman, Bradáčová nebo Lessy? Je dobře podpořit lidi,
kteří jsou opravdu stateční. Ale nestačí to. Proč se odbory a občanské iniciativy neopřou o ty naštvané lidi, kteří už mají všeho dost a nepostaví v každém koutě země proti
tomu hnoji větráky? Proč těm kopkám neříci rázně – a nejlépe generální stávkou –
JDĚTE PRYČ?!
Proč si zacpávat nos před politikou? Smrdí jen ta
špinavá.
Dělejme ji, dělejme ji podobně jako svého času
Poláci se svou Solidaritou. Jinak se toho zápachu nezbavíme. Nedejme si líbit tu ostentativní ignoranci
povýšenců, lupičů a drábů. Využijme každou příležitost
k organizovanému odporu.
Bijme se!
Milan Daniel
Podle www.blisty.cz
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