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Vážení občané,
rok 2015 odpočítává své poslední dny, uplynul jako voda zurčícího potoka.
Každý z nás si asi udělá trochu času, aby se za ním ohlédl, připomněl si, co
bylo dobré, prospěšné, příjemné a na co by naopak nejraději zapomněl.
Také náš řitecký Zpravodaj má co bilancovat. A teď nemyslíme to, co na Řitce proběhlo, co se stalo, nestalo, mělo stát… ale Zpravodaj jako takový. Záměrem bylo nepřinášet jen strohé a suché informace z dění v obci a obecním
zastupitelstvu, ale pokusit se předávat i jiné typy informací, zábavy a redaktorských postřehů, komentářů, nápadů. Přibyly zcela nové rubriky jako
dětské stránky, něco zábavy, zveřejňování názorů občanů a naše odpovědi,
možnost soukromé inzerce zdarma, představení řiteckých firem zdarma,
apod. Zda a jak se to povedlo, musíte posoudit vy, čtenáři, obyvatelé Řitky.
Co nám stále ještě trochu chybí, je lepší vzájemná komunikace se Zpravodajem. V roce 2015 nám přišla asi dvacítka vašich názorů, dotazů, postřehů.
Dotazy jsme zodpověděli všechny, některé z nich byly také ve Zpravodaji
publikovány. Vesměs se jednalo o praktické věci z hlediska naší obce. Těší
nás, že dobrá polovina z nich vyjadřovala uspokojení s novým provedením
Zpravodaje a sem tam slova chvály, kritické hlasy nezazněly a to nás snad
trochu opravňuje k názoru, že zvolená cesta není nesprávná. Co bychom do
budoucna velmi rádi přivítali je více návrhů, rad, doporučení, co byste ve
Zpravodaji rádi ještě viděli a co by Vás zajímalo, či naopak co je zde zbytečné. Zpravodaj má sloužit především řitecké komunitě a jeho uzpůsobení
závisí především na vás, čtenářích. Neváhejte tedy, máte-li cokoliv k nám
a ke Zpravodaji nám napsat, či se s námi o tom pobavit osobně. Stejně tak
přivítáme i kritiku, jedině tak se můžeme dostat k dalšímu zlepšení našeho
periodika. Předem za to redakce Zpravodaje děkuje.
Toto vydání je poslední v roce 2015. Chtěli jsme se co nejvíce zaměřit na blížící se svátky a nový rok 2016. Proto zde nenajdete některé obvyklé rubriky,
nicméně v příštím vydání v únoru 2016 se k nim opět vrátíme. Připravujeme
i nějaké novinky, nechte se překvapit…
Ze srdce přejeme všem řiteckým příjemné prožití Vánočních svátků v klidu
a míru, v kruhu svých blízkých a do nového roku 2016 pevné zdraví, klid
v srdci a vše dobré.
Vaše redakce Zpravodaje obce Řitka.
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Co nového v obci

(autorem příspěvků v této rubrice je obec Řitka)

Oznámení

Ukončení rekonstrukce místní komunikace, ulice Zahradní, Řitka

Dne 15. 10. 2015 ukončila dodavatelská firma
práce na projektu „Rekonstrukce místní komunikace, ulice Zahradní v obci Řitka“ a předala komunikaci obci. Dílo v  celkové hodnotě
5.770.319,- Kč bez DPH je z 85% financováno
z EU prostřednictvím ROP Střední Čechy, prioritní osa: Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura. Tato rekonstrukce vyřešila dlouholetý neutěšený stav úseku
komunikace Zahradní a významně přispěla
k lepší dopravní obslužnosti, lepší kvalitě i
bezpečnosti silničního provozu v obci.
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Stalo se…

Dne 17. listopadu pořádala TJ Sokol Řitka ve spolupráci s obcí Řitka již podruhé „Lampiónový průvod pro děti“. Přestože nám od rána počasí vůbec
nepřálo, protože pršelo a foukal silný vítr, odpoledne se počasí umoudřilo.
Oproti loňskému roku přišlo méně dětí, i tak si ale podle odezvy akci užily.
Pochod vedl od sokolovny u rybníka až na Lada, kde byl připraven ohníček
na opékání buřtů a každé dítě dostalo výborný domácí koláček. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podíleli a těším se na další ročník.
Hana Mašková

JSEM TADY STÁLE PRO VÁS
724 147 864
kula@chirs.cz
OFFICE:

Břevnov, Bělohorská 85,
Praha 6
tel.: 299 144 444
Červený Vrch,
Evropská 73, Praha 6
tel.: 299 144 544

Mgr. Petr Kula makléř

realitní kanceláře CHIRŠ pro oblast Praha-západ

Možnost bezplatné konzultace v místě bydliště,
profesionální příprava nemovitosti pro prodej, oceňování,
právní a finanční servis včetně zajištění hypotéky,
zápisu do katastru nemovitostí aj.
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Vánoční stránky
Vánoční poselství

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu a vzpomeň, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné, bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně, také oni mají svůj příběh.
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým.
Vyhýbej se hlučným a svárlivým, otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným, neboť vždy se najdou lidé větší i menší než Ty.
Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.
Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou, je to opravdové bohatství v proměnlivém duchu.
Buď opatrný ve svých záležitostech, protože svět je plný podvodu, ale nenech se tím zaslepit.
Mnoho lidí zápasí o velké ideály. A všude je život plný hrdinství. Buď sám
sebou!
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynicky k lásce, neboť tváří tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně, co Ti radí léta. Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží
mládí.
Rozvíjej sílu ducha, aby Tě mohla chránit v nenadálém neštěstí, a netrap se
představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.
Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy, máš právo být zde.
Ač je Ti to jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má, žij přesto
v pohodě s Bohem, jakkoliv si to představuješ.
Ať jsou Tvé úkoly a usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj
pokoj ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti je to krásný svět.
Neumdlévej. Jdi za štěstím.
(Tento text byl údajně nalezen v chrámu sv. Pavla v Římě L.P. 1696)
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Pověry u Štědrovečerní večeře
Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval
obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup.
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy.
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé
členy rodiny.
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích,
obsluhovala tedy děvčata.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
Když hospodyně připálí vánočku, bude o vánocích stonat.
Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet
nohy a celý rok zůstane zdráv.
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem peníze.
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když
tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem.
Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice.
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí.
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.
Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu.
Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze.
Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy.
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Golfový klub Líšnice hledá

PROVOZOVATELE OBČERSTVENÍ
MÍSTO PROVOZOVNY: Klubovna golfového klubu vLlíšnici
GKL nabízí
– Potenciál cca 15 – 20 tisíc návštěvníků za rok
– Nájemné ve výši 1 Kč/rok za prostory kuchyňky a skladu
– Nájemní smlouvu na dobu neurčitou
– Likvidaci vytříděného odpadu v kontejnerech GKL
Požadavky GKL na nájemce
– Živnostenské oprávnění k provozování občerstvení
– Zajištění denního provozu občerstvení dle proměnlivé
		 pracovní doby recepce GKL, max. 8 – 20 hod
		 v letních měsících, 9 – 16 hod v zimních měsících
– V případě nepříznivého počasí (sníh, mráz)
		 prosinec – únor je provoz uzavřen
Volitelná činnost
– Po dohodě s GKL zajišťovat teplé a studené občerstvení
		 pro turnajové hráče včetně přípravy místa konání akce.
Vaše nabídky zasílejte na e-mail polavka@gkl.cz nebo info@gkl.cz.
Pro další informace se obracejte na pana Zdeňka Polavku, tel 725 387 687.

8

V Mníšku pobýval i J. J. Ryba

Dostali jsme poutavé vyprávění o slavném českém skladateli J. J. Rybovi.
To je sice samo o sobě zajímavé, avšak překvapeni jsme byli tím, kdo jej
přinesl. Autorka Lucie Sedláková Hůlová totiž bydlí na Řitce. Její zájem
o hudbu není jen teoretický, ale má i zcela praktické kořeny. Coby houslistka je členkou Komorního orchestru a sboru Praga Camerala. Tento soubor
bude mít 25. 12. v kostele Sv. Václava v Mníšku koncert Česká mše vánoční.
Upoutávka na tuto akci je na jiném místě Zpravodaje. Máme tedy možnost
osobně se na Lucii podívat a poslechnout si ji. Ale nechme vyprávět autorku
samotnou…
Jakub Jan RYBA (* 26. 10. 1765 Přeštice, + 8. 4. 1815 Rožmitál) Jméno Jakuba Jana Ryby je v obecném povědomí automaticky spojeno s obdobím
Vánoc, kdy se v kostelích a v poslední době i v koncertních sálech v celé zemi hraje jeho slavná Česká
mše vánoční, lidově nazývaná „Rybovka“.
Ta se stala jedním ze symbolů českých Vánoc. Popularitu si získala již v době svého
vzniku (1796), protože na rozdíl od jiných
duchovních skladeb tohoto typu byla
napsána pouze česky a vánoční příběh,
ve kterém se pastýři chystají do Betléma
oslavit Ježíšovo narození, byl zasazen
do prostředí českého venkova. Stala se
tak přístupnou lidem všech vrstev. Ryba
sám si této skladby nijak zvlášť necenil.
Populární se ovšem stala později i ve světě pro svou specifičnost a zastínila tak další
velice rozsáhlou a žánrově rozmanitou Rybovu tvorbu, čítající přes 1100 skladeb. Ryba
komponoval nejvíce skladby duchovní, převážně pro
potřeby rožmitálského kůru, kde v letech 1788-1815 působil. Jeho díla se
v opisech šířila po kůrech kostelů po celých Čechách a byla všude posluchači velmi dobře přijímána. Napsal také mnoho skladeb světských, z nichž se
zachoval jen zlomek. Většina vznikala za dob studií pro příležitostné domácí muzicírování. Jako jeden z prvních začal Ryba psát umělé písně, v nichž
zhudebňoval texty našich obrozenců.
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Již od mládí toužil Jakub Jan Ryba
být profesionálním hudebníkem.
Uměl hrát na housle, klavír, varhany, violoncello, zpíval, skládal.
Za studií v Praze na piaristickém
gymnáziu získal značný rozhled
a vzdělání (kromě češtiny a samozřejmé němčiny četl francouzsky,
italsky, latinsky i řecky), krátce studoval i filosofii. V Praze se zapojoval aktivně do hudebního života
komponováním, domácím muzicírováním, ale i např. varhaničením
v kostelích. Po pěti letech studia
však vyhověl otcově vůli a stal se
učitelem. V roce 1786 získal místo
pomocného učitele v Mníšku pod
Brdy, kde působil 18 měsíců a byl
velmi oblíben.
Od roku 1788 až do smrti působil
jako učitel a ředitel kůru v Rožmitále pod Třemšínem. V roce 1790
se oženil, byl otcem třinácti dětí,
z nichž přežilo sedm (jedním z jeho
synů byl i významný český oftalmolog prof. MUDr. Josef Arnošt
Ryba).Provozování hudby na kos-

Hej mistře
(Jan Jakub Ryba)
Hej, mistře,
vstaň bystře,
vzhlédni na jasnost,
nebes na švarnost,
krásu uhlídáš,
v tento noční čas.
Hvězdy jsou dnes krásnější,
obloha je jasnější,
měsíc krásně plápolá,
světlý je sad obora,
denice již vychází,
z hájů volá zvěř,
cvrlikáním přelibým ptáčků zvučí keř,
rozléhá se les.
Slyším za horou tam zvuk,
moldánkový jemný hluk.
Ejhle! Slyšíš,
mistře, slyšíš,
dudlování, libé hraní,
jak to zvučí, krásně hučí:
honem vstaň, mistře,
prohlédni bystře!
telních kůrech bylo v 18. století velmi oblíbené. Úkolem kantora bylo
starat se o tento hudební provoz
a tedy zároveň i vychovávat hudebníky a zpěváky, a to v rámci základního školního vzdělávání. V tomto
ohledu je spatřována zásluha tehdejších učitelů – kantorů o rozvoj
příslovečné hudebnosti českého ná10

roda (co Čech to muzikant…). Přesto, že se Ryba povolání učitele původně
bránil, nakonec ho přijal se vší odpovědností a důsledností a stal se nejvýraznějším představitelem kantorů své doby. Jeho nejvroucnějším přáním
bylo, aby hudbou vzdělával obecný lid a tím jej činil i lepším a šťastnějším.
Byl stoupencem osvícenecké ideologie, podporoval
povinné vzdělání pro všechny. Na poměry tehdejšího
venkovského učitele měl
neobyčejný rozhled. Neustále se vzdělával, zajímal
se o dění ve světě, překládal odborné knihy, psal teoretické spisy, založil školní knihovnu. Zachovaly se
jeho pečlivě vedené Školní
deníky, které jsou cenným
dokladem toho, jak vypadalo školství na konci 18. a počátku 19. století, a vyčteme z nich i Rybovy názory a postoje.
V letošním roce si připomínáme 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba
Jana Ryby. Chceme mu vzdát hold uvedením jeho skladeb na slavnostním
koncertě, který se bude konat na Boží hod vánoční 25. prosince v 16 hodin
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy, kde Ryba sám hrával. Přijďte se
zaposlouchat do tónů slavné Rybovky, která patří k českým Vánocům již
více než 200 let.
Lucie Sedláková Hůlová – houslistka a spoluorganizátorka koncertu

Firmy v obci

Firma ECLISSE – výhradní dodavatel stavebních pouzder pro Českou republiku, sídlící na Řitce, poskytne všem místním obyvatelům, našim sousedům, zajímavou vánoční slevu. Navštivte náš Showroom a uvidíte, jak lze
díky posuvným dveřím získat více místa. Nechte se inspirovat.
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Děkujeme za přání

Přišla nám dvě Vánoční přání, která milerádi předáváme všem řiteckým…

Děkujeme paní Heleně Vondráčkové a přejeme jí, aby se jí dařilo i nadále
rozdávat radost, sloužilo zdraví a ve štěstí a pohodě prožila celý příští rok.
K tomu ještě malý dovětek: tradiční zpívání paní Heleny pro řitecké děti
i dospělé je letos plánováno na pondělí 21. prosince od 17ti hodin. Uskuteční
se opět na obvyklém místě na návsi. Toto vydání Zpravodaje by se teoreticky do schránek občanů Řitky právě v tento den dostat mohlo, pokud se
někde něco při výrobě nezdrží.
Řitečtí ale jednak o této tradiční akci vědí a zpráva je jako aktualita zveřejněna na internetových stránkách obce www.ritka.cz, takže i bez tohoto našeho upozornění si tam posluchači mohou s paní Helenou a se svými dětmi
zazpívat.

Druhé vlastnoručně vyvedené přání nám přišlo od pana starosty Kamila
Abbida.

Nedalo nám to a pana starosty jsme se ptali: „Jaké máte vzpomínky na Štědrý den
ze svého dětství?“
Štědrý den mám v dětských vzpomínkách uložený jako den neobyčejný.
A tomuto vjemu nebránilo ani to, že když jsem byl malý, tak Štědrý den,
byl mnohdy pracovním dnem a rodiče chodili normálně do práce. I přesto mi jako dítěti ten den připadal jiný – takový sváteční…rozsvícený stromeček, koledy v rozhlase, štědrovečerní slavnostní stůl, kapr se salátem…
dárky…v televizi pohádka… Tuto příjemnou asociaci Štědrého dne a Vánoc
mám i do současnosti, nyní sice jako dospělý muž a otec dvou synů, z nichž
mladší ještě věří na opravdického Ježíška, letos zřejmě naposledy… jeho
zvídavé dotazy se cíleně množí. A i když se za ta léta mnoho změnilo, doba
se neuvěřitelně zrychlila, Ježíška se nám marketing obchodníků pokouší vytlačit „coca-colovým“ Santa Clausem, zatím naštěstí v Česku bez většího
úspěchu, obchodní řetězce začínají vánočně „zbrojit“ od časného podzimu
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a denně jsme až do Štědrého dne zahlcováni tím, co vše ještě „nutně“ musíme koupit a bez čeho se rozhodně neobejdeme…. Ale i přes to všechno přece
jen nakonec přijde Štědrý den a obvykle pozdě odpoledne či k večeru nastane ten okamžik, kdy se všechno ztiší a lidé se, alespoň na okamžik zastaví
a poněkud zklidní. A to je pro mne asi ten nejkrásnější moment celých vánoc, kdy se Štědrý den se stává tím dnem neobyčejným… a vůbec nezáleží
na tom, jestli je vánoční stromek malý, či velký, křivý či rovný, kolik je pod
ním dárků, kolik se napeklo cukroví, či nasmažilo řízků…
Zpravodaj: „Ale to jste nám, pane starosto,
trochu utekl z otázky. Zeptám se tedy jinak.
Máte ještě schovaný nějaký dárek, který
Vám Ježíšek coby děcku přinesl?“
Ne. Už žádný dárek, který jsem jako
malé dítě dostal od Ježíška pod stromeček nemám, s výjimkou knih, jsem totiž od dětství hrozný knihomol, ovšem
to jsou již knížky, které jsem dostával
v pozdějším věku, nikoliv vyloženě
dětském. Ale na jeden dárek si matně
pamatuji i přesto, že mi ho Ježíšek přinesl, když jsem byl ve věku tří let. Byly
to dětské zelené zimní, filcové botičky
s kožešinkou. V naší širší rodině se samozřejmě po léta dává, obvykle v čase
vánočním, k lepšímu historka, jak jsem si ty botičky jako děcko nechal pod
stromečkem obout, pak jsem v nich chodil a odmítal jsem si je sundat. No
a nakonec jsem v nich šel i spát. Samozřejmě toto si nepamatuji, nicméně
přece jen mi ty botičky i tak matně utkvěly v paměti. Moje maminka mi to
sice nevěřila, ale před řadou let jsme společně sledovali nějaký starší český
film a tam jsem ty dětské botičky viděl a ukázal jí je. Maminka mi potvrdila,
že takto prý skutečně vypadaly…. a tak nevím… ale na vánoce je prý všechno možné... a navíc, když ty botičky byly od Ježíška…
Hezká vzpomínka, co říkáte? Samozřejmě i panu Abbidovi přejeme příjemné, klidné Vánoce v rodinném kruhu a pevné nervy do celého příštího
roku.
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Silvestrovské stránky

Jestlipak jste se někdy zajímali o silvestrovské a Novoroční zvyky ve světě?
Některé jsou skutečně podivné a není jisté, že by se do toho v našich podmínkách někdo chtěl pustit…. Posuďte sami.
Sejdeme se na hřbitově, abychom byli
s mrtvými příbuznými (Chile)
Naslouchat zvířatům, zda promluví. Pokud mlčí, přináší to štěstí (Rumunsko)
Klepání chlebem na zdi a dveře, aby se
zahnali zlí duchové (Irsko)
Házení starého nábytku z okna (Johannesburg, JAR)
Potápět se se stromem do zamrzlého jezera (Sibiř)
Spouštění vačice nad rozjařený dav lidí
(Severní Karolína, USA)
Bitka se sousedy, aby se vyřešily staré
spory (Peru)
Průvod ulicemi s točícími se ohnivými koulemi nad hlavou (Skotsko)
Dívat se na starou britskou televizní komedii o osamělé večeři (Německo)
Obří třídenní vodní bitva s vodou naplněnými balónky a kbelíky (Thajsko)
Hromadný polibek na náměstí v Benátkách (Itálie)
Nošení červeného spodního prádla pro
štěstí (Španělsko, Itálie, Mexiko)
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O Silvestru v jednom hotelu: „Je mi líto, pane a paní, to víte, máme obsazeno. Ale kdybyste si trochu pospíšili do našeho baru, tak chytnete ještě něco
volného na záchytce.”
„Každý rok k nám na Silvestra chodí tchyně, ale letos asi uděláme konečně výjimku!”
„Jakou?” „Pustíme ji dovnitř!”
Jdou dva na Nový rok ráno poněkud společensky unaveni z hospody domů, jeden si
nese urnu s popelem tchyně. Mrzne, jen to
praští, a taky to strašně klouže. Druhý chvíli bojuje s náledím a pak říká:
„Hele Vincku, pieta nepieta, sypej.”
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, kamaráde?” „Ale… nejprve jsem
nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?” „Musíte jít stále rovně…“ „A do háje! Tak to se na nádraží dneska
nedostanu!”
„Aničko,” vyzvídá Pepa, „kolik máme ještě peněz na Silvestra?” „Na jídlo máme odloženou
pětistovku a na alkohol stovku!” říká s úsměvem Pepova žena. „Poslouchej, zlatíčko, a ty
nevíš nic o tom, že přejídat se není zdravé?”
„Tohle byla báječná jednohubka, milostpaní,
ostrá jako meč,” chválí host novoročního rána
paní domu. „Bohužel, pane, to byla drátěnka na nádobí!”
Policajt si na Silvestra pročítá nový kalendář a znechuceně říká: „To je ale
pech, 23. dubna mám mít svátek a oni mi ho zamítli!” „To není možné, ukaž
to,” říká mu kolega, koukne se na to a povídá: „Fakticky, máš pravdu, napsali ti tam Ne.”
Baví se dva policajti: „Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází
na pátek?“ „Proboha, ještě aby to bylo třináctýho!“
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Až budete uprostřed silvestrovské oslavy, zkuste si něco přepří… přeří…
pardon přeříkat….
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře
přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku.
Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.
Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou,
žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
Královna Klára na klavír hrála.
Vlk strhl srně hrst srsti.
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
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Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy Vás srdečně zvou

na slavnostní koncert

v pátek 25. prosince 2015 od 16 hodin
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy

Česká mše vánoční
a další skladby

Jakuba Jana Ryby
Účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata, Mníšecký chrámový sbor,
sólisté Jitka Svobodová (soprán), Oldřiška Richter Musilová (alt), Jaroslav Novák (tenor), Jakub Hrubý (bas),
Jiřina Dvořáková Marešová (varhany), Lucie Sedláková Hůlová (housle), Jaroslav Pelikán (flétna).
Diriguje Pavel Hůla.

Koncertem se připojujeme k oslavám 250. výročí narození Jakuba Jana Ryby
a připomínce 200 let od jeho úmrtí.

www.mnisek.cz
l mks@mnisek.cz
www.mnisek.cz
l mks@mnisek.czl www.facebook.com/mnisekpodbrdy
l www.facebook.com/mnisekpodbrdy

Poslední věc, které jsme nemohli o Silvestru odolat, je Murphy. A protože je
tady Silvestr, přinášíme Murphyho zákony z oblasti muž a žena…
S věkem se nic nezlepšuje.
Jakmile se žena naučí chápat svého muže, obvykle ho přestane poslouchat.
Nikdy nespi s ještě větším bláznem, než jsi sám.
Když je zhasnuto, všechny ženy jsou překrásné.
Než najdeš svého krásného prince, musíš políbit mnoho žab.
Existují věci lepší, než sex. Stejně tak věci horši, než sex. Ale neexistuje nic,
co by se mu rovnalo.
Pokud by úsilí obětované do výzkumu ženských ňader šlo do vesmírného
programu, na Měsíci by byli stánky s párkama.
Láska je vítězství představivosti nad inteligencí.
Žena nikdy nezapomene na muže, kterého mohla mít; muž na ženu, kterou
mít nemohl.
Žena, která nenávidí svého tchána, zaručeně porodí jeho čtyřkilovou kopii.
Pampeliška od milence znamená víc, než orchidej od manžela.
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PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

& 722 490 490

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

pr o d á n o

PROdej RD 7+1, 236 m2,
pozemek 1005 m2, ul. Slunečná,
Černošice, Praha - západ

pr o d á n o

jaroslav.pycha@re-max.cz

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.
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Dětský koutek

Příhody barevného skřítka (pokračování, 6. část)

Tak tedy nevím… Kam jsem se to dostal? Je to sen anebo jsem vzhůru? A jsem
tady vůbec něco platný?
Dobře, tak popořádku… Potkal jsem skřítky. Byli nespokojení a já jsem je vyslechl. Chtěl jsem jim pomoct, fakt! Zvlášť, když si začali stěžovat na tu zlobivou krysu. Jenže pak se ukázalo, že krysa není krysa, ale křeček. Krysa byla
jen záminka. Z toho je vidět, že skřítci nemluvili tak úplně pravdu. Trošinku si
to přibarvili, aby si vymodlili moji pomoc. A ten křeček. Tak on chtěl pomoct
skřítků, vyhrabal jim velkou díru v zemi, aby tam mohli bydlet. Zato mu skřítci slíbili, že si může chodit k nim pro jídlo, když bude mít hlad. No dobře, ale
křeček přece dobře ví, kolik toho musí nanosit domů a že od skřítků to všechno dostat nemusí. Ale nějak si na to zvyknul, bylo to hodně jednoduché a pohodlné, chodit si prostě pro jídlo a zásoby někam, kde už jsou připravené…
No a co tedy ta krysa, kterou mě skřítkové strašili, byla tady opravdu nebo nebyla? Chvilku jsem si myslel, že jsem ji viděl. Ale co jsem viděl, to nebyla krysa,
ale křeček. Jen trochu asi do šediva barevný nebo snad umouněný… kdo ví.
„Kelousi“, povídám docela tiše, „tak jak to je to doopravdy s tou krysou,
chodí sem nebo ne, jak jsi mi vyprávěl?“
Chvilinku nic. Kelous se dívá na zem, pak mrkne vlevo, jestli je tam Nevím,
pak vpravo jestli ho neslyší křeček a pak se tichým hlasem rozpovídá: „Nooo
tak dobře teda, krysa tady opravdu byla. Asi dvakrát, třikrát. Jen proběhla
kolem nás. Nic víc. Já jsem si myslel, že když ti o ní budu povídat, jak nás
trápí a sužuje, že mi spíš pomůžeš.“
„Kelousi“, já na to. „Takhle to ale nejde. Neříkáš mi úplnou pravdu a čekáš,
že ti pomůžu. Pomůžu proti křečkovi, co si sem chodí pro jídlo, protože jste
si to tak domluvili. S tímhle daleko nedojdeš. Kdybys mi řekl rovnou celou
pravdu, už by to bylo všechno domluvené a vyřešené.“
A tak to vlastně všechno skončilo trochu rozpačitě. Skřítkové mi neřekli celou pravdu, křeček trošku využíval situace, jen ta kryse je v tom celém nevinně. Nakonec Nevím s Kelousem byli rádi, že to tak všechno dopadlo a křeček
neměl nic proti tomu, že si zásoby bude shánět jinde. A rozloučili jsme se
nakonec docela přátelsky.
Vstal jsem a pokračoval dál cestou k domovu. V hlavě se mi to pořád honilo
a bylo mi rozpačitě. Ale vlastně to všechno dobře dopadlo a snad budou
skřítci spokojenější. A vlastně jsem rád, že jsem je vůbec viděl a všechno to
prožil. Brzo tam zajdu zase a třeba si popovídáme o jiných věcech.
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Dětské rébusy a hádanky
Řešení z minulého čísla: kuliček bylo 20.

Vánoce jsou tady, Ježíšek přinesl dárky. Ale Markétce a Honzíkovi se to
všechno nějak pomotalo. Které dárky komu vlastně patří? Dárky i Markétku s Honzíkem si vybarvi pastelkami, jak nejlépe umíš.
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Trocha zábavy…

Na samotný závěr roku vás nechceme nijak trápit a tak je tady skutečně velmi, velmi,… ale opravdu velmi lehké sudoku. A co víc, máme připravenou
odměnu pro řešitele. Odměníme třetí došlou správnou odpověď s řešením.
Řešení posílejte jako obvykle na náš redakční email zpravodaj@ritka.cz.
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Na tomto místě obvykle dáváme nějaké vtipy. Ale jelikož v tomto vydání je
máme tak různě roztroušené po celém Zpravodaji, máme pro vás tentokrát
jinou věc… Asi vás to trochu potrápí, ale není nad zapojování všech buněk,
že…
Znění je velmi jednoduché:
K očíslování stránek jednosvazkového Příručního slovníku naučného bylo třeba 3389
číslic. Kolik stran má tento slovník?
Řešení nám zašlete na zpravodaj@ritka.cz.
Odměna za nejrychlejší správné řešení je
opravdu hezká.
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Závěrem si dovolujeme popřát nejen všem našim čtenářům, ale úplně všem
obyvatelům Řitky a blízkého okolí příjemné Vánoční svátky v kruhu svých
nejbližších, nezapomenutelnou oslavu posledního dne v roce 2015 a rozhodně i pevné zdraví a mnoho tolik potřebného štěstí v celém roce 2016.
Vaše redakce Zpravodaje obce Řitka

Obchodní partner: INTERDOM, interiérové studio
U Národní galerie 468,
Praha 5 - Zbraslav
Tel.: +420 604 995 940
e-mail: info@novaoknadvere.cz
www.novaoknadvere.cz

SPOLU S TEPLOTOU KLESAJÍ I NAŠE CENY!

