LÉTO 2017
Foto: Karel Vopička

Slovo redakce | Fejeton ■ ■
MILÍ ČTENÁŘI,
tohle prázdninové číslo zpravodaje má jediné poslání: až na pár řádek je CELÉ VĚNOVANÉ DĚTEM!!!
Od „funglnových“ občánků k zaníceným malým rybářům. A rovněž patří podnikatelům s místní trvalou
adresou, kteří se svou podporou podílejí na tom, aby zdejší periodikum mohlo vycházet.
Přejeme báječné prožití letních měsíců a vše dobré, co k tomu patří!
Redakce

J

e tomu už spousta let… Byl 9. květen a osvobození Prahy Noc začínala pomalu „stárnout“, skály už vydaly všechno své
Sovětskou armádou se tenkrát ještě monstrózně osla- zadržené teplo a ve vzduchu byl cítit chlad. Jenom neradi jsme
vovalo. K této oslavě patřilo vypálení dělostřeleckých salv, opouštěli tohle místo a odcházeli domů. A tehdy se to stalo. Já,
jejichž počet odpovídal létům, která právě uběhla od konce hubený mladík s křivým nosem, špatně srostlým po zlomenině
2. světové války. Při těchto salvách byl v Praze na Letné z mládí, o kterého děvčata moc zájmu nejevila, jsem byl požáodpalován i slavnostní ohňostroj, který bylo možno v naší dán jednou dívkou ‒ která byla mezi námi nová ‒ jestli bych
republice v té době shlédnout pouze při této události, proto- ji nedoprovodil domů. Byl jsem touto prosbou velmi zaskočen,
že koupit tenkrát nějaký pyrotechnický materiál, se prostě ale vykročili jsme společně do té krásné májové noci. Naše
nedalo. A tak jsem pyrotechnické věci později vyráběl tajně nohy našlapovaly do vřesu a cestu nám osvětlovala jenom
doma. O tom ale dnes psát nechci. V Černolicích se na tento záře jarní oblohy plné hvězd. Blížili jsme se k cestičce, která
barevný světelný zázrak chodilo dívat z černolických skal. vede dolů mezi skalami a zde jsem náhle ucítil její malou, hebkou, hřejivou „ručku“ ve své dlani,
Dodnes si pamatuju, když mě
a tak jsme překonali obtížný sestup
tenkrát můj tatínek vzal s sebou
a pokračovali dál loukou, vedouce
na skály poprvé. Byl krásný vlahý
se za ruce. Moc jsem toho tenkrát
večer, všude sedělo plno lidí, jenenamluvil. Stačilo mně, že ji vedu
jichž pohledy směřovaly směrem
za ruku tou nádhernou májovou
ku Praze. Odhaduji, že to byla
nocí plnou kouzel a nad našimi
oslava asi tak dvanáctého výročí
hlavami se třpytí v nekonečných
od ukončení války.
vesmírných dálavách svým mihoNáhle k nám dolehla první dělotavým svitem hvězdy. Pomalu jsme
střelecká salva a na obzoru nad
se blížili k jejímu domovu. Uvítaly
Prahou se objevil ohňostroj. Přinás lampy nově postaveného výbojpomínal malou kytici barevných
kového osvětlení. Ozařovaly svým
květů, která neustále měnila barvy
a tvar. Mě však brzy přestal zajímat, avšak mou pozornost denním světlem růžovo-bílé květy kolem kvetoucích jabloupoutaly protiletadlové světlomety, jejichž paprsky se po- ní, orámovaných černou tmou. Jenom místo včel a motýlů
hybovaly po noční obloze, křížily se a jeden dokonce ozářil poletovaly nad těmito květy, přilákáni jejich bělostí, motýli
i nás všechny na skalách. Potom se paprsek odklonil kolmo noční, z nichž ty největší vydávaly hluboký bzučivý tón. Byl
k obloze a jeho světlo se ztrácelo v nekonečnu vesmíru. Byl to úžasný pohled. Netrvalo dlouho a stáli jsme před jejich
jsem okouzlen tímto světelným divadlem a přál si mít tenkrát domkem a tady se stal další zázrak. Dívka rychle vtiskla svůj
polibek na moji tvář a její postava zmizela v temnotě chodby
doma vojenský světlomet.
za domovními dveřmi. Dveře se zavřely a já
Od tohoto května jsem se už na ohňostroj chozůstal v té kouzelné noci sám.
dil ze skal dívat každým rokem. Samozřejmě
Náhle se vedle mne do tmy rozzářilo okno,
‒ pokud bylo dobré počasí. Svítit protiletakteré bylo zataženo lehkým průsvitným
dlové světlomety po noční obloze jsem ale už
závěsem, na který se promítala postava.
od té doby nikdy neviděl.
Postupně, s odkládáním svršků, se postava
Naše parta kluků a děvčat se během let měměnila v divukrásnou siluetu dívčího těla.
nila na partu slečen a mladíků. Příležitost jít
Byl to další zázrak té čarovné noci a já zíse podívat na květnový ohňostroj jsme si ale
ral jako u vytržení. Potom se shora snesla
ujít nikdy nenechali. Byla to spíše záminka,
pavučinově lehká noční košilka a vymazana skalách totiž bylo nádherně. Jarní sluníčko
la ty krásné a ladné křivky. Okno pohaslo.
většinou už mělo dost síly na to, aby skály
Byl to ten nejúchvatnější „film“, který jsem
prohřálo a ty večer při posezení příjemně
kdy viděl. Nechtělo se mi domů a tak jsem
hřály. Kolem se zelenalo mladé listí bříz a běsám pomalu kráčel tou pozdní čarovnou
laly květy planých třešní. Vzduch v okolí byl
májovou nocí a doprovod mi už dělaly jeprovoněn těmito výtvory jara. Bylo už dávno
nom hvězdy zářící nad hlavou. V dlani mě
po ohňostroji, všichni lidé odešli. My však
však stále ještě hřála ta malá hebká ruka.
stále ještě seděli, příjemně se bavili a užívali
Ilustrace: Barbora Kiowská
ANTONÍN DVOŘÁK
všech těch krás jara, ale hlavně svého mládí.
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Jo – když
se splávek
zavlní…

Člověk se přitom čekání musí osvěžit...

■ Dětské rybářské závody

Douška duchovního
otce závodů

Je jím ing. Karel Vopička, jehož
zná a ctí zejména golfistická veřejnost coby dlouholetého ředitele
dětských turnajů. Jak vidno – vřelý
vztah má i ke klidné vodě místního rybníka, protože „jednoznačně
se snažíme dělat něco i pro obec
a tyhle závody k tomu patří, a to
V polovině června za přispění obecního úřadu uspořádal řitecký už od 90. let.“

Honzík Široký, nejmladší účastník závodů

Ale rybařit není jen nahodit a čekat… Měli bychom už od malička
poznat zákonitosti chovu ryb, chtít
si vypěstovat vztah k tichým obyva-
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telům pod hladinou, naučit se s rybami žít! To přece není nic nového.
Už olomoucký biskup Jan Skála
z Dubravky a Hradiště napsal a vydal v roce 1545 spis o chovu ryb,
v němž je řada cenných poznatků
o jejich životě, převážně těch, které
zajímaly rybníkáře. Naše země
slynuly od dob prvních záměrných
pokusů o využití přírodního bohatství krajů velmi úspěšně provozovaným chovem ryb právě
v rybnících, jako je ten řitecký.
Skálova kniha o rybnících a rybách
v nich chovaných vyšla ještě po autorově smrti smrti v překladech,
což svědčí o tom, že dílo nadšeného a odborně zdatného Čecha
předstihlo svoji dobu po celá dlouhá staletí.
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Buď zticha, plašíš mi ryby!

spolek rybářů na zdejším rybníce tradiční Dětské rybářské závody.
Zpravodaj tímto stvrzuje, že atmosféra byla dána fajnovým slunečným dnem i zaujetím pro věc, když malí i větší rybaříci v naději
očekávali své úlovky.

„V minulosti jsme pořádali i rybářské zábavy, ale upustili jsme
od nich,“ vzpomíná. „Ale k našemu spolku neodmyslitelně patří
sportovní zaujetí malých rybářů a rybářek, pořádané vždycky
v červnu. Počet dětí je slibný, od
dvaceti do čtyřiceti.“

Dětské rybářské závody ■

Karta účastníka se zaplňuje změřenými úlovky

A tady už se naděluje – Honza Kosič

Návnada aneb tajemství úspěchu

Na otázku, jestli si děti můžou
úlovek odnést domů, odpovídá
duchovní otec závodů, že ulovené
ryby musí pouštět zpátky do rybníka, ale po závodě můžou chytat,
jak chtějí.
„Navíc vůbec nejde o to, zda je
někdo vítěz a jiný poražený, ale
o zaujetí pro lov a taky o zábavu zúčastněných dětí. Proto máme úplně
pro každého připravený balíček
a pro ty nejmenší medaile. Vítězové si odnesou pohár!,“ popíše nám
tuto, teplými slunečními paprsky
prozářenou aktivitu ing. Vopička.
„A abych nezapomněl – nakonec v sokolovně dostanou párek
a limonádu od pana Martina Klikorky,“ stačí dokončit těsně před
ukončením závodu.
Tááák – a bude se
vyhlašovat!

Matěj Sňozík

A pak už zazní trumpeta ‒ neboť je
přesně 11.00 ‒ která znamená sbalit
pruty a odevzdat žluté účastnické
karty. A najednou se na tváři HonNa čerstvém vzduchu, s přičiněním štěstí, sluníčka a s vidinou,
že příští rok přijdou k rybníku
počíhat si ‒ jak jinak ‒ na pořádný kus!
ZDENĚK LEBL
Foto: autor a Karel Vopička (1 x)

Hlavní pořadatel přebírá účastnické karty

zy Širokého zaleskne slzička, vždyť
dnes se mu podařilo nic nechytit.
Ale to jen proto, že je nejmladším účastníkem závodu a rybičky
na něj teprve čekají. Jenže když
od pana starosty Abbida dostane
medaili i zasloužený balíček, pořád
to vypadá, že by ho rád vyměnil
za nějakou tu rybku…
Vyhráli všichni, protože všichni
si taky zasloužili svou odměnu.
Zpravodaj Řitka 2017 | Léto

Petr Poláček

Odtroubeno – starosta se chystá
na dekorování účastníků

Červený tým v akci
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Filip Köpp
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Adam
Roháček
si na svůj
úlovek
počkal
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Tereza Kadlecová

Kristýna Králová

Adam Roháček

Daniel Škoda

Monika Merčáková

Tomáš Merčák

Milan Strnad

■ Dětské rybářské závody

Jakub Kvasnička

Matouš Kvasnička
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Vanessa Závorková

Tomáš Rychetník

Vojtěch Janů

Martin Klikorka

Tereza Venzlová

Matěj Macúr

Matěj Kosič

Jakub Abbid (To si u starostů zažvýkají...)

Řitecký realizační tým – rybáři a činovníci

Klára Kosič

Miroslav Semrák

Dětské rybářské závody ■

Tak příští rok snad všichni nashledanou!
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■ Naši podnikatelé

Největší bohatství firmy

je v lidech, kteří ji vytváře
Měl to být rozhovor na dvě stránky. Nakonec se naše nezastavitelné
povídání „zvrtlo“ do krapet delší reportáže v jejich autopaláci na Jílovišti.
Senior (Sen.) Norbert a stejnojmenný syn (Jr.) Srbovi byli našimi průvodci
na cestách podnikání v automobilové branži. Netypické bylo i to, že oba
začali spontánně mluvit, aniž by čekali na otázku. A proč taky, že? Ále
co – důležité je, že jsou to dnes řitečáci jako poleno!

Jr. Představte si to ticho, kdyby lidé mluvili
jen o tom, čemu rozumí.
Sen. A spousta jich nemá zodpovědnost
za ty, které má pod sebou.
Ačkoli to zní všelijak – když máte praxi,
nemůžete být mladý. Nejdřív si musíte něco
odžít. Někdo tu praxi nepoužije za celý
život, protože zkrátka žádnou nemá…
Zkušenosti se nedají ničím nahradit. Proto
je dobré, když je firemní tým promíchaný
generačně. Nemůžete mít jen mladé, nezkušené, co zkušenosti postrádají, a na druhé straně jenom o dost starší, kterým zase
můžou scházet nápady. A zákon přírody je
takový, že ti silní to vždy řídí a slabší se
podřizují silnějším, my se přizpůsobujeme
zákazníkům, automobilkám, bankám, pojišťovnám… atd.

ukradne, tak to bývá bohužel Čech. Ale ne
že by neznali domácí kriminalitu, to by
nefilmovali Komisaře Rexe…
Tady čtyřicet let socialismu zničilo hodnoty, které lidi vyznávali staletí předtím.
Jr. Jestli to nepopletu – jeden náš dodavatel, Rakušan, co mluví perfektně česky,
vždyť tady šéfuje leasingovou společnost,
říkal anekdotu: Česká delegace přišla
k rakouskému politikovi domů a obdivuje
zařízení – týýý, z čeho to máte tak luxusní.
Ále – to jak jsme stavěli silnici. Za pět let
Rakušáci oplatí Čechům návštěvu a jdou
se k nim podívat domů. No nazdar, ten
luxusní interiér, jak jste k tomu přišli? No
to jak jsme stavěli tu silnici. A kde je, ptají
se Rakušani. No vidíte…

Sen. Jenže on říkal ještě jednu věc. Heleďte,
my stavíme dálnice a máme na nich tunely
a mosty, protože procházejí Alpami, a přitom
jsou o polovinu levnější než ty vaše. U nás
vydrží deset let, zatímco u vás deset dní!
Jedete třeba po dálnici ve Francii a je rovná,
černá, poněvadž je skutečně asfaltová, ne
jako u nás. Myslím v Čechách – překvapilo
mě totiž, jak jsou dobré silnice na Moravě.
A nejzanedbanější najdete tady – ve středočeském kraji!
Oba dva se synem máme rádi čisto, pokud
si mechanik nedokáže po sobě uklidit,
nemá tady co dělat.
 Automobilu jakožto fenoménu lidstva
se zastarale říkalo kolojezd a jeho doslovný překlad v češtině zněl samohyb. Však
taky jeho uvedení „do života“ zahýbalo
planetou, viďte?

Jr. Cesty se zkracují, takže lidi se můžou
navštěvovat častěji než dřív. Doba se zrychlila a to znamená, že za den toho stačíme
daleko víc než v minulosti. Otázkou je,
jestli je to dobře, nebo špatně… A dál –

 Aha – tak takhle to vidí „u Srbů“.

Sen. Často jezdím do Rakouska a vidím
ten rozdíl mezi chápáním práce tam a tady. Když řekne řemeslník nebo firma, že
k vám přijde v jednu, tak za pět minut
jedna zvoní u vašeho bytu nebo domu.
Je to otázka cti a disciplíny. Něco nekalého tam provedete a v pondělí máte soud
a ve středu exekuci! Tam se auta nezamykají, a když ho náhodou u hranice někdo
První vozy byly neohrabané a svět se
krom toho hemžil úzkostlivými strejci,
kteří tvrdohlavě mumlali svou písničku:
Pomalu.
(Adolf Branald, Dědeček automobil)

Proměna bývalého močálu aneb račte vstoupit hlavním vchodem
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Naši podnikatelé ■
 Parní stroje druhé poloviny 18. století se dokázaly hýbat rychlostí 9 km/hod.,
což bylo pokládáno za ďábelské. Je vůbec rychlost důležitější než pohodlí vozu,
a hlavně jeho bezpečnost?

Jr. Všechno je důležité. Čím je auto výkonnější a vy ho dobře ovládáte, tím lépe
vás může dostat z krizové situace. Ale musíte dodržovat patřičné předpisy a limity.
Prodáváme-li silná, „ostrá“ auta, naši zákazníci je musí ovládat s rozumem. Jestliže
se to přežene, stává se vůz nebezpečným.

Naše auta dokážou brzdit, předvídat, mají
tempomaty, čili zařízení sloužící k udržování nastavené rychlosti vozidla.
Nejen u volva, ale u všech ostatních značek
nabízíme systém prevence brždění, kdy
auto pozná, že by mohlo dojít k nehodě
a do rychlosti 60 km v hodině dokáže úplně
zastavit. V něco takového jsme na začátku
podnikání ani nedoufali.
 A co systém, kdy je automobil „svým
vlastním pánem“?

přesvědčen
ejí jeNorbert
Srba senior
budeme díky tomu líp žít, anebo toho prostě stačíme víc udělat?
Sen. Zákazníci opravdu mají kratší cesty, ať jedou kamkoli. Dopomohl k tomu
přirozeně i internet. Důležité je, že auto
můžou využívat i pro svůj volný čas, jezdit
po světě, poznávat nové kraje, nové tváře,
historii… Bohužel český člověk na to, jaké
má dnes možnosti, zas tak moc necestuje. Neví pak, jak to jinde vypadá, nemá

„My jsme na trhu šestadvacet let a za tu dobu je vývoj a výzkum značný,“ připomíná
Srba mladší
 Existuje přímá úměra: čím dražší auto,
tím je bezpečnější?

Začalo to Opelem – inu od Adama. I když
tohohle automobilový Pánbůh stvořil až
docela nedávno…

srovnání, nedoví se to. Vezměte si naši
pohádku o Honzovi, líném jako veš, co
pořád ležel na peci. Když už tu nečinnost
nemohla vydržet ani jeho máma, dala mu
pár buchet do uzlíku a milej Honza vyrazil
do světa. A co se stalo? Stal sen tam z něj
král. Jak to? No protože zjistil, že se zkrátka musí pracovat, bez práce to nefunguje
nikde! Tady už končí pohádka a začíná realita. Ponaučení? Jít do světa a podívat se,
jak se to nebo ono dělá jinde.

Sen. Záleží na tom, jak se ta která automobilka staví k jeho výrobě a vybavení. Myslím, že vyloženě nebezpečné automobily
dnes už nenajdete. Ale je fakt, že do levného
vozu nikdy nenamontujete dražší technologii. Takže úplně malá auta nemohou být tak
bezpečná, jako ta v dražší cenové hladině.
Moderní materiály i pevnostní ocel lze ověřit v takzvaných crashtestech, které ověřují
případnou úrazovost při nehodě. Bohužel
nikdo nekontroluje STK, takže tam klidně
projde „opravený“ kus, zfušovaný ze dvou
vozů, což nemůže mít tu pevnost – a to je
pak nebezpečné. Do našeho servisu přicházejí auťáky s nesrovnatelně menšími šrámy.
 Doba pokročila směrem k větší dokonalosti, že?

Jr. My jsme na trhu šestadvacet let a za tu
dobu je vývoj a výzkum značný. A to jak
na poli techniky, tak bezpečnosti. Konstrukce vozů pomocí vysokopevnostní
oceli, skeletů vozů, jež chrání posádku
při nehodě, to je úplně jinde než tenkrát.
Počátkem 90. let třeba airbag, avizování
prevence kolize tak, aby auto samo přibrzdilo nebo před překážkou samo zabrzdilo,
to působilo jako science fiction… A dnes?

Myslíte autonomní řízení, při němž je řidič
v podstatě posádkou. Auto tedy řídí samo
a lidský faktor se omezí na minimum. Jestli
to bude zábava za volantem nebo zábava
v autě, to je zatím hudba budoucnosti.
 Nějak si to neumím představit v reálu.

Automobilka Volvo vyhlásila, že dá k dispozici systém jeden týden kvalitního života
člověku navíc právě díky autonomnímu
řízení. Takže místo toho, aby řídil, si bude
moct číst knížku, hrát s dětmi, dělat cokoli
jiného, jen ne řídit. Jako náruživý motorista
se ptám, jestli to pořád ještě bude ta zábava
za volantem…
Ale samotná bezpečnost je větší – máme
teď větší výkon při větším zrychlení než
v minulosti, ale nesmíme podcenit limity
dané situací na vozovce i jejím stavem.

Vyprávěla se historka o pyšném automobilistovi, který se domníval, že jeho
vůz je mimořádně rychlý. Našel si
zdatného běžce a těšil se, jak rychle
pojede. Ujel jen 200 metrů. Chlapec
s praporkem byl rychlejší než auto a řidič za ním zoufale volal: „Ne tak
rychle – nestačím!“
(Adolf Branald, Dědeček automobil)
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■ Rubrika
Naši podnikatelé
muhle obrovskému baráku nemám žádný
citový vztah. Mně opravdu jde o vztahy
mezi lidmi, s nimiž jsme v denním styku.
Důležité je, že nás zákazníci vidí, že tady
fyzicky jsme, že si s nimi popovídáme,
že nejsme někde „zašití“. Tohle považuju
za největší bohatství naší firmy. V opačném případě je lepší takový podnik prodat
a odejít.
 A s jakou rychlostí od sametové revoluce v devětaosmdesátém jsme se mohli
ocitnout „ve světě Srba servis“, jak zní
vaše vlajková hláška, která si dobyla tuzemské řidiče?

Rodinný úsměv zn. Opel!
 Teď si představte, co budou dělat hádavé manželky, co chlapům „krafají“ do řízení. Budou komandovat neživé auto?

Jr. Však ony si něco najdou…
Sen. Víte, to nejsou jen ženy. Takový rejpavý přístup se týká i týmu lidí ve firmě. Jedno
shnilé jablko nakazí celý koš. Takže jediné,
co můžete udělat, je preventivně ho vyhodit. Když to neuděláte, nikdy nevybudujete
fungující tým lidí.
„I tebe zachvátí zítra ta zatracená touha po rychlosti, i ty usedneš za volant
a budeš říkat: kašlu na brzdy!“
(Adolf Branald, Dědeček automobil)

 Běh na dlouhou trať?

Nikdo tu v našem jílovišťském podniku
není jen proto, že tady je, a to se týká i členů rodiny, neboť jsme rodinný podnik.
Obecně lidem za tu předlouhou dobu, kdy
bylo všechno všech a nic ničí, schází pokora
k práci, k spoluzaměstnancům.
Nikdo si ničeho neváží, což je výsledek
všech předešlých režimů, které podcenily
roli rodiny. Tam je počátek všeho špatného,
nedokonalého, i tam je to shnilé jablko!
My třeba učíme naše zaměstnance zdravit.

jdu k autobusu a přicházejí děti. Že ani
jedno přede mnou neotevře pusu, na to
jsem si už zvykl, ale oni se nezdraví ani
mezi sebou…

Sen. Za chvíli půjdeme dílnou a vsaďte se,
že se nestane, aby vás někdo z našich lidí nepozdravil. Je to vizitka naší firmy. Vždyť ani
vlastním dětem jsme s manželkou nedali nic
zadarmo. Své postavení, svou pozici, kterou
dnes zastávají, si museli vybudovat sami. Tím
pádem nám nemusejí být vděčni, že jim to
spadlo do klína, ale jsme rovnocenní partneři.
A taky – když víte, že, třebas mladší člověk,
něco umí líp než vy, tak do toho prostě
nejít. Nezasahovat, což je strašně důležité.
Já jsem si vědom, že spoustu věcí neumím
tak jako manželka, syn nebo dcera, proto
se do toho nepletu!
A ještě jedno u nás jakožto v rodinném
podniku platí: pokud někdo z rodiny cokoliv dohodne s druhou stranou, ostatní už
o tom nediskutují. Takový respekt považuju
za obrovskou výhodu!
 Tak tomu se říká profesionální přístup!

Sen. A ten je hlavně o komunikaci mezi
všemi. Možná vás to překvapí, ale já k to-

Sen. Já měl zaplaťpámbu šikovné ruce a ještě před revolucí jsem opravoval auta a vyráběl ta obytná, a taky nábytek. Po změně
režimu jsem si postavil, kuriózně s pomocí
herce Jaromíra Hanzlíka, tady na Jílovišti
garáž a začal opravovat soukromě třeba automatické převodovky. Přišel jsem na to, že
tudy cesta nevede, poněvadž auta jsou čím
dál složitější. Byl jsem nucen dělat rukama,
ale tak aspoň poznáte, jak ta práce bolí.
 A pak už přišlo to pravé podnikání?

Tak nějak, když jsem začal shánět automobilky ochotné k jednání. To nebyla žádná
legrace – i proto, že jako mechanik jsem
chodil v montérkách a nikdy neměl ruce
jako z alabastru a bylo to vidět. Ale ve finále
to byla i výhoda, protože prodávat auta umí
skoro každý, ale málokdo je umí opravovat.
A tak jsem se dohodl s Opelem.
 Ale to tady přece ještě nestál tenhle palác na auťáky, že?

Jen trávník u rodinného domu, na který
jsme navezli štěrk a na něj nechali přivézt
čtyřicet vozů, které jsme prodali. Pak už sem
s nimi jezdily kamióny, ale byli jsme naivní
v domnění, že to takhle stačí. Vždyť jsem
začal podnikat s třemi tisícovkami, jenže
manželka mně jasně řekla – jestli chceš podnikat, tak teď. A tak jsem začal ‒ 1. dubna
1991. Ale živnost jsem měl při své práci už
od devadesátého, takže jsem byl připravený.
Koupili jsme pozemek a rozjelo se to.

 Trochu pozdě na to, že jsou to dospělí
lidé, ne?

Radši pozdě než nikdy. A navíc – permanentně si hrát s moderní technologií,
chytrými telefony, tablety, i-pady, k čemu
je to dobré, když vám takový mladý člověk
nedokáže na mapě ukázat, kde je Madrid
nebo Paříž? Je to jak s tou pohádkovou
švadlenou, co měla od předení velký palec. Cožpak palce, ty jim snad zůstanou
normální, ale v mozku budou mít prdlajs!
A to je průšvih.
 A taky jde o tři kouzelná slovíčka: pozdravit, poprosit, poděkovat. Já ráno při-
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Naši podnikatelé ■
 Co na něm bylo do té doby?

Močál!
Jr. Ale nejdůležitější bylo, že táta byl zručný řemeslník, měl jasnou vizi, za níž šel
a vždycky, když si něco usmyslel, plus minus se to uskutečnilo. Z původní dvoudílny
se stala sedmidílna a…
 Podnikatelské Jíloviště se díky velkoryse pojatému prodejnímu a servisnímu
středisku staly pojmem – na „Strakonické
silnici“ nepřehlédnutelným. Takže kdo z nás
tudy denně jezdí do zaměstnání či do školy, nemohl před lety nezaznamenat, jak
k původnímu Opelu přibyly další značky…

Jr. Během šestadvaceti let se toho ve firmě odehrálo… I proto, že každý rok něco
měníme, přistavujeme, ale co víc – opravdu
přidáváme další značky aut. Dnes prodáváme Alfu Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep,
Opel, Volvo, ale zabýváme se i ojetými vozy,
samozřejmě s jasným původem. Co bylo vyloženě od mého otce vizionářské, to je vedle
prodeje i servis, konečně služby zákazníkům
obsahuje i název firmy: Srba Servis. Takže
vedle produktu, tedy auťáku, zohledňujeme
i jeho případnou opravu. A to je bonus –
něco navíc, co zákazníci oceňují.

Firemní dvůr je permanentně plný vozidel

mechanismus, může zákazník i nabourat…
V neposlední řadě jsme vypracovali systém,
aby se při předávání vozu náhodou neztratilo něco, co patří do jeho povinné výbavy.
A co je pro nás svaté: když se něco nepovede, co nejrychleji to napravit! A zákon
firmy: zákazník je opravdu náš pán!
 Kolik vlastně zaměstnáváte lidí?

Jr. Sedmdesát. Z toho šestnáct kolegů je
v modřanské pobočce.

…zatímco Fiat 500 má taky výročí, neboť první vozy sjely z výrobních pásů roku
1957,

Sen. Věděli jsme, že tady potřebujeme mít
levná auta až po ta drahá, protože jak nám
někteří zákazníci bohatli, jiní zase chudli…
 To jsou u vás tak všestranní prodejci
a mechanici?

Povím vám to jinak. Když budete špatně
vidět, nepůjdete přece ke gynekologovi.
Stejně tak u nás musíme mít specielní
týmy na jednotlivé značky, které zaručují
odbornost. Ale třebas i myči aut musí být
natolik schopní, aby s ním vůbec odjeli před
zákazníka. Mnohé vozy jsou technologicky
složité, takže je nutné je po všech stránkách
ovládat. Kdyby náš technik rozhodil celý ten

Cesty byly mizerné, vůz otevřený a nikdo tehdy nevěděl, co všechno je cestou do Paříže čeká, kde načerpají pohonné látky, budou-li večer spát v lese,
ve stodole, nebo dokonce v širém poli…
(Adolf Branald, Dědeček automobil)

 Říká se, že největší podnikatel 20. století Henry Ford postavil Ameriku na kola,
když vyráběl a taky prodával levná auta.
Je dnes z vašeho pohledu pro většinu nebohatých lidí levné auto tím hlavním kritériem při jeho výběru?

Sen. Finance jsou na prvním místě, protože na vůz musí dosáhnout. U ojetin je
však problém, protože nikdo neví, co se
za nimi může skrývat. Bohužel žádný politik dosud nevyhlásil pevná pravidla. Není
přece možné, aby k vám ze servisu přijelo
po dvou letech omlazené auto… Stejně jako
já, šestašedesátiletý, nevylezu ze „servisu“
coby třicátník!
Jr. Prodejní ceny jsou hodně napjaté
a marže hodně minimalizované, ale vedle
ceny kupujícího přece zajímá i to, jak vypadá, a též bezpečnost.
Oba Když si do vozu sednete, musí vás to
tam bavit.
 Takže může existovat něco jako láska
na první pohled?

Oba Docela určitě.
Sen. Mnozí zákazníci už mají jasnou představu a nezřídka jsou s vybraným typem
obeznámeni líp než prodávající… Věřte,
roli tu hraje i fakt, že prodejce musí být
zákazníkovi sympatický. Proto mezi nimi
máme mladé i starší kolegy.
Jr. A když už řidič sedí v autě, musí z něho
čišet radost z interiéru. Takže, je-li to mož-

né, kupujme nejen podle peněženky, ale
taky podle srdce!
 A když už přijedou do vašeho servisu…

Sen. …tak si chtějí přímo na dílně povídat
s mechanikem.

 To jsme předběhli. Zkrátka když vejdou
do showroomu, tak co?

Jr. Musí atmosféru vnímat vůní, musí jim
být teplo a my jim k tomu pustíme zvuk
auta, o které mají zájem. Ale třeba u Volva

…severské Volvo je na trhu rovných 90 let

vám zazpívají ptáci v lese… A nejen to –
každý den stylově pečeme švédské koláčky
a ty pěkně voní.
Zákazník musí být přesvědčen, že to nejlepší auto, jaké Pánbůh stvořil, najde právě u té
značky, u níž stojí. Jedině nadšený člověk
přivede dalšího zákazníka.
 Zůstaňme u Forda, který prohlásil::
„Většina lidí potřebuje víc energie na mluvení o problémech, než na jejich řešení“.

Sen. Rozhodně! Mě nezajímá, co bylo, ale
co je dnes. Co se událo včera, nelze změnit.
I to, o čem jsme doteď mluvili, je minulost.
Co jsem neudělal, nikdy nevrátím. Děti
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■ Naši
Rubrika
podnikatelé
trochu vygumujeme… Bydlíme v nejhezčím okolí Prahy, dálnici neslyším, tři sta
metrů od domu mám les a je tam ticho. Navíc – na Řitce není možné netřídit odpad,
protože na každé ulici máte kontejnery.
Takže netřídit může jenom barbar! Jelikož
mám rád soukromí, vyhovuje mně, že si mě
nikdo příliš nevšímá. A to je pro mě relax.
Sen. Já bych přidal i to, jak je vidět, že se
někdo o tu obec stará, že se tam všude svítí,
což zvyšuje bezpečnost, že je všude čisto.
Ve prospěch Řitky bych zdůraznil, že ve srovnání s ní vypadají nejmenované vesnice jako
skanzen.

Excelentní dáma Alfa Romeo rovněž slaví, a to 110 narozeniny

je zapotřebí zahrnovat láskou, ne penězi.
Když mi dítě řekne, že má žízeň, pošlu ho
ke studánce s hrnečkem, ať si vodu přinese samo. Ne abych skákal, jak se mu zlíbí.
Jakmile mu vše přinesete do klína, vychoval
jste – promiňte – mrtvolu.
 Dosud jsme se pohybovali na Jílovišti,
ale vy přece oba bydlíte na Řitce. Vypadá to, jako byste si od všednodenní práce
chtěli „po šichtě“ odpočinout u rodinného krbu, kapánek vzdáleného od světa
Srba servis…

Sen. Od té firmy se asi odpočinout nedá.
Když budete dělat lopatou, po směně ji zahodíte a jdete. V našem případě si nosíte
odpovědnost s sebou, máte ji v hlavě, kam
se hnete.
Chtěli jsme tu někde v okolí bydlet, aby se
nám tam líbilo. Se synem jsme se dohodli,
že můžeme žít vedle sebe jako sousedi,
každý ve svém domku.
Jr. Já bych přece jen řekl, že dennodenní
práci těmi pár kilometry z Jíloviště na Řitku

 Řekl bych, že u nás na venkově je mnohem blíž k takové té obecné relaxaci. On
je přece jen rozdíl nedělat nic v obklíčení
ulic a rozličných dopravních prostředků,
a ani ne kilometr od lesa, ještě tak zalít
túje, aby v tom letním vedru „nezrezivěly“,
což je vlastně užitečný odpočinek.

 Někteří mí pražští přátelé se mně už víc
než tři desítky let snaží infikovat přesvědčení, že žít na venkově je jako být odtržen
od tepajícího srdce města. Co byste jim
odpověděli?

Sen. Víte co – my hodně cestujeme, řekl
bych, že jsme projeli svět. Proto se nesmírně
rádi vracíme do našeho řiteckého soukromí.
Jr. Pro mě, manželku i dcerku Nellynku je
to tepající srdce auťák. Jakmile zabalíme,
nasedneme do něj, už jsme vlastně na dovolené.
 Předpokládám, že máte auto z vaší prodejní stáje…

Jr. Ano, a vždycky si přeju mít auto s duší
– beru ho totiž coby živou bytost.
Sen. A musí v něm být pořádek, oklepat
hezky boty – na to jsme fakt „strašný buzeranti“…

Sen. Bezdětní mladí lidé většinou chtějí
bydlet ve městě, ale jak přijde rodina, vyhání je to na venkov. Potom, jestli se jim
podaří postavit si dům, mají v něm poklad
v podobě právě jejich rodiny, toho, co tvoří
náplň života. A na čerstvém vzduchu je úplně jedno, jestli pracujete nebo se oddáváte
zábavě.

 Z dětských let – a to tu mluvím o 50.
a 60. letech minulého století – pamatuju
Řitku jako idylickou ves s pár „chaloupkami pod horama“, rozumí se pod Brdy,
a najednou je tady komplex převážně rodinných domků. Neubírá taková luxusní
moderna krapet na romantice prastarého
sídla, co myslíte?

Sen. Já o tom takhle nepřemýšlím, mně jde
o to, aby fungovaly obecní služby. Nejlepší
servis je takový, když o něm nevíte. A tak to
v naší obci pociťujeme! My si s manželkou
romantiky užijeme na dlouhých procházkách, oba milujeme pěší túry.

V Srba Servisu, jak ostatně napovídá
název firmy, dovedou udělat i ze starého
nové, což je především doménou Norberta
Srby juniora.
 Fakt? A teď Ford do třetice, tentokrát
s notoricky známým rčením: „Kdybych
měl posledních pět dolarů, tak tři z nich
věnuji na reklamu“?

Sen. Souhlasím s potřebností reklamy,
vždyť i my ji využíváme. Ale stejně mně
nikdo nevymluví, že největší reklama je,
když prostředí, kde se auťáky prodávají,
vypadá dobře. Jenže ten „barák“ není vše,
největší potenciál tkví v lidech, kterými jste
se v něm obklopil.
Mnohdy to dopadne tak, že vy coby majitel
nemáte výplatu, zatímco oni ano. Jakožto
rodinní příslušníci se ve mzdě pohybujeme
uprostřed toho, co vyplácíme zavedeným
zaměstnancům.
 Vážně?

Sen. Stoprocentně. Mzdová politika je
přece taková, abychom motivovali ty hodně kvalitní, než nám je někdo zlanaří lepší
nabídkou. Ještě jednou opakuju: největší
bohatství firmy je v zaměstnancích. Bez
nich by byl celý ten palác aut mrtvý!
A tady je výsledek řemeslného fortelu, nadšení a nezapírané lásky k auťákům
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ZDENĚK LEBL
Foto: autor a archiv fy Srba Servis

Vítání občánků ■

Řitka
se rozrůstá…
… a to nejen co do počtu přibývajících domů, ale i na poli „člověčím“. Dva nadmíru prosluněné červnové dny se staly svědky
malého vesnického svátku, když v mateřské škole byli „funglnoví“
malí občánci „pasováni“ na řádné Řitečáky.

„Aby zdravé, šťastné bylo dneska,
napořád. Vítáme tě mezi námi,
malý človíčku, ať tě zdobí v každé
době úsměv na líčku. Ať tě máma
něžně hladí vždycky, když jdeš
spát, ať si spolu se svým tátou můžeš hezky hrát,“ zapěla skupina
děvčat a jednoho mládence z mateřské pod vedením paní učitelek.
Ale přáli toho té drobotině daleko
víc, třeba: „Ať máš dobré kamarády, ať tě nezklamou, to všechno
ti dneska přejem na uvítanou.“
A pak bez muziky společně přednesli: „Dozvěděli jsme se z rána,
že k vám přiletěla vrána a nechala
v košíčku krásnou malou holčičku.
Ať vám roste jako z vody, ať je holka do nepohody, ať je veselá a zdravá, ať vám jenom radost dává!“
A produkce dětí z mateřinky pokračovala: „Moje zlatá maminka
je jak krásná květinka, to já mami
mám tě rád, co ti dneska budu
hrát, sladkou pusu jako med…,“
a zbytek písničky diktafonu unikl
v bezprostředních, zato hlasitých
projevech těch, kvůli nimž se to

tu dnes celé odehrávalo. Nakonec
sehraní malí zpěváci a hudebníci
popřáli rodičům: „Ať žijou vaše
miminka!“ A zasloužený potlesk
je neminul. Marie Léblová pak
poděkovala dětem i paním učitelkám, že to s nimi hezky secvičily.
A ještě obecní „požehnání“

A pak už se uvítání řiteckých občánků ujal starosta Kamil Abbid,
i když slova byla určena – jak už to

Rodičům se vystoupení dětí líbilo. Co
na to říkali jejich malí potomci, jsme dosud nezjistili…

při takových příležitostech bývá –
zejména rodičům, jimž popřál víc
radosti a štěstí sdíleného se svými
potomky, než starostí, kterým se
nikdo nevyhne, a tohle nejmilejší
období aby si co nejvíc užili.
Na samý konec si páni rodičové
mohli své ratolesti pohoupat
v kolíbce. Tak jsme je také zachytili
do řiteckého zpravodaje, pro který
byl tento den navýsost slavnostní
událostí.
(zle) Foto: autor

Budoucí muzikanti a zpěváci slavnost otevřeli
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Vítání občánků ■
Julie Merčáková

Pan starosta se tak položil
do svého projevu, až zavíral oči

„Nerušte mě, spím,“ jako by říkal Lukáš Doležal

Max

A kteří občánci se dostavili s
27. 6.

Julie Matoušková | omluvena
Josef Obermajer
a Viktorie Obermajerová
Tereza Malířská
Monika Adamová
Roman Šuligoj

Karolína Vysoká
Sophie Betlachová | omluvena
Anna Prošková
Tomáš Tysl
Viktorie Petrová
Barbora Demlová
Ondřej Krčmář

Aneta Burešová
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28. 6.

Ivana Jelénková | omluvena
Karolína Kalinovská
Anežka Osmanczyková
Filip Chochole
Adam Žatka
Max Šarkány

Vítání občánků ■

x Šarkány

Filip Chochole

Karolína Kalinovská

s rodiči?
Dominik Slebodník
Julie Merčáková
Kristýna Brožová | omluvena
Aneta Burešová
Lukáš Doležal
Anna Marie Prokšová
Foto: ZDENĚK LEBL

Dominik Slebodník

Anna Marie Prokšová

Adam Žatka

Anežka Osmanczyková
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■ Orientační běh

S BUZOLOU A MAPOU VPŘED!
Český svaz orientačních sportů zavítal na Řitku, když na začátku
června nad zámkem, v areálu jezdeckého klubu Norma, uspořádal své dvoudenní klání. Pro většinu z nás není důležité, kdo
vyhrál. Tento navýsost chytrý sport není o bezuzdném hulákání
podroušených fandů, natož o frajeřinkách takzvaných sportovních
celebrit s drahými auty a povýšeneckým chováním. Doufejme, že
byl ukázkovou inspirací pro důvtipné a bystré lidičky, kterým není
lhostejné jejich zdraví a kteří se dovedou radovat ze svých schopností, logického úsudku, úspěchu a vůbec ze života. Povězme si
tedy něco o tomto sportovním odvětví.

Orientační běh (OB) je sportem
založeným na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou.
Účastníci na startu obdrží mapu
terénu, který neznají. Na mapě
jsou vyznačena kontrolní stanoviště, která mají účastníci nalézt
v určeném pořadí. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce
a rozděleny do tzv. kategorií podle
pohlaví a věku závodníků.

Kontroly mohou mít různou bodovou hodnotu podle obtížnosti
nebo vzdálenosti od startu. Za každou minutu přes časový limit je
závodníkovi stržen určený počet
bodů. Závodník s nejvíce body,
popř. časem, vyhrává.
Úspěch v OB v elitních kategoriích
závisí nejen na vynikající fyzické
připravenosti a běžecké rychlosti,
ale také na výběru nejrychlejší
cesty (postupu) mezi kontrolami,
které jsou stejné pro všechny závodníky v dané kategorii.
Podobným sportovním odvětvím
je Rádiový orientační běh. Princip
je podobný orientačnímu běhu
s tím rozdílem, že závodník vyhledává v terénu kontrolní stanoviště
pomocí rádiového přijímače se
směrovou anténou. Každé kontrolní stanoviště vysílá na předem
určeném kmitočtu svoji identifikační značku.

Inu – z měst ať jsme různých!
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Začali to Seveřani

Kolébkou orientačního běhu je
Skandinávie, která má pro něj
ideální podmínky ‒ rozlehlé lesy
a orientačně náročné terény. První
závod v OB se uskutečnil 31. října
1897 v norském Oslu. Zúčastnilo
se jej 8 mužských startujících, kteří
soupeřili na trati dlouhé 10,5 km
se 3 kontrolami. Postupně se rozšířil také do Švédska a Finska, kde
během první poloviny 20. století
vznikly národní svazy, systém
soutěží atd. Do dalších míst Evropy a světa se začal šířit až ve druhé
polovině 20. století.
Dnes se orientačnímu běhu věnuje
okolo 1 milionu lidí na celém světě.
V 68 státech je registrováno přes
350 000 závodníků ve více než
4 000 klubech. Doménou je především Evropa, mimo ní je nejrozšířenější v USA, Kanadě, Austrálii
a v Japonsku.
I na program
Olympijských her

Přestože se orientační běh již
v roce 2001 stal oficiálním sportem
na Světových hrách (World Games) a je také sportem na letních
Olympijských hrách neslyšících,
zůstávaly prozatím snahy o za-

Odpočinek i soustředění před závodem

Orientační běh ■

šenosti právě z pobytu ve Skandinávii. Vytvořili však svou variantu
vycházející více z turistiky ‒ vícečlenné hlídky, zátěž, ústní zkoušky, zákaz běhání. Prvky turistiky

Cíl už je blízko…

řazení orientačního běhu na OH
neúspěšné. Je nutno uznat, že
závod je většinou nutné pořádat
daleko od hlavního města, doba
trvání soutěže je delší než většina
ostatních individuálních soutěží
a že tento sport není příliš atraktivní pro televizní diváky, což se
ale pomalu mění díky technologii
TracTrac, která pomocí GPS zaznamenává polohu běžce v terénu a přenáší ji na obrazovku. Je
tedy možné sledovat pohyb běžce
na trati v reálném čase. V současnosti se rozhoduje o zařazení pěšího orientačního běhu na Letní
olympijské hry v roce 2020.

Jak je to s „orienťákem“
u nás?

Do Česka (resp. tehdejšího Československa) se orientační běh dostal …KONEČNĚ! Třebas pod příkrovem
zásluhou turistů, kteří přivezli zku- bouřkových mračen.

A tady se to vyhodnocuje

Na závěr předlouhý had na zasloužené občerstvení

ale postupně mizely a na základě
mezinárodních kontaktů se sport
přibližoval skandinávskému pojetí.
První závod se uskutečnil 22. října
1950 v Chřibech. Po deseti letech
se po velkých diskuzích od roku
1960 začalo závodit individuálně.
Dnes v Česku sportuje přes 9 000
orientačních běžců, kteří jsou
sdružení ve více než 200 klubech.
Ročně se uskuteční přes 200 závodů v pěším OB.
(Podle oficiálních podkladů
zpracoval –zle‒)
Zpravodaj Řitka 2017 | Léto 17

■ Tradiční řitecká pouť

Opravdu tradiční řitecká pouť?
Byl jsem poněkud vyveden z míry, když jsem si na obecní vývěsce přečetl plakát lákající na tradiční
řiteckou pouť. Pochopil jsem, že se zřejmě bude jednat o oslavu dne dětí (1. června), na kterou jsme
na řitecká (sokolská) „Lada“ za mého působení na obecním úřadě každého zvali jakožto na zábavný
neboli lunapark, chcete-li lidově na houpačky... Nikdy však tato událost nenesla název tradiční řitecká
pouť. Který „znalec“ místních poměrů a obecní historie spojil oslavu dne dětí s tradiční řiteckou
poutí, po tom nechci pátrat a ostatně mě ani takový „inteligentní“ znalec nezajímá.

Je to kostelík Svaté Máří MagdaleVážení čtenáři, rád bych si chtěl ny na Skalce u Mníšku pod Brdy.
dnes s vámi popovídat o tom, A právě první neděli po svátku této
jak to vlastně s těmi poutěmi, ale světice, což je 22. července, se slaví
i s tou „tradiční řiteckou poutí“ Skalecká pouť, a spolu s Mníškem
bylo a stále ještě je.
slaví tuto pouť i naše obec Řitka,
Název pouť vznikl od slova pu- ale i některé obce v okolí. Takže to
tovat, což v životě křesťanském je ona Tradiční řitecká pouť.
souvisí s procesím k nějakému
Trocha křesťanské historie
svatému místu, kde se konala větnikoho nezabije
šinou v kostele mše a okolo kostela
se soustředili kramáři, všelijací Ještě musím něco dodat ke světici
kejklíři a samozřejmě i veliký Máří Magdaleně. V mládí vedpočet lidí. Nejznámějším takovým la hříšný život. Později poznala
místem je v našem kraji Svatá Hora Krista, učinila pokání a přidala se
u Příbrami. V našem okolí máme k jeho věrným. Doprovázela ho
však ještě jedno velice dobře známé i na křížové cestě a byla přítomna
a blízké svaté místo.
jeho smrti. Když však vstal Kristus

Mníšecká pouť 1968. Firma Mašek-Kolka prodává okurky

Tak tedy
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z mrtvých, zjevil se jí v zahradě.
V čase pronásledování křesťanů
byla i s jinými zahnána na loď
bez vesel a poslána na širé moře.
Doplula až do Francie, kde později
zemřela a zde jsou uloženy i její
ostatky. V den Magdalenina svátku by se lidé neměli koupat. Dříve
věřili, že by je její vlasy mohly stáhnout pod hladinu. Rovněž sňatek
uzavřený toho dne má přinést
smůlu a smůla může též stihnout
pocestné.
Skalka je prostě fenomén!

Vraťme se však zpět ke Skalecké pouti. I já jako malý chlapec
jsem byl dvakrát se svými rodiči
na pouti přímo na Skalce. Bohužel v mé paměti, kromě spousty lidí
a zakoupeného větrníku, který se
– vystrčený z okna auta při cestě
domů točil neuvěřitelnými otáčkami – toho z těchto návštěv moc
nezůstalo.
Nechme tedy o Skalecké pouti promluvit autora knihy MĚSTEČKO
POD SKALKOU, pana Jana Šťastného:
„Rovněž občané z celého okolí, ba
i Pražané, kteří mají Skalku v lásce, se přijdou podívat. V Lipkách
se sejdou kolovrátkáři z dalekého
okolí, rozestavění od ovčína až
vzhůru ke Skalce. Mnohý opozdilý
kramář dohání zdržení, aby si zde
postavil krámek. Skalecká pouť
bývala veselá a hlučná – nejslavnější v celém kraji. Boudy kramářů
s různými upomínkovými předměty a cukrářské s perníkovým
zbožím i různými bonbony, stály

Tradiční řitecká pouť ■

Pouť na Skalce – kresba Otakar Štembera
hustě vedle sebe. Hlava na hlavě,
lidí jako much. Nescházejí ani
produkce různých kejklířů, kteří
hlasitě svolávají za pomoci různých
vřeštivých trubek poutníky na svá
představení. Mnohá zbožná dívka
jde na pouť, že si zde vymodlí vysněného ženicha. V kostelíčku se
koná slavná mše svatá, známí se
navzájem pozdravují, mládež navštěvuje různé zábavné podniky.
Mládenci kupují dívkám perníková
srdce, čím větší, tím silnější láska,
a starší se ohlížejí, co by zde bylo
dobrého na zub. Mnozí návštěvníci
si labužnicky pochutnávají na kyselých okurkách, k nimž dostanou
ještě hrnek kyselého láku.“

cesí z blízka i z daleka ve velkém
počtu zbožných poutníků. První
procesí přišlo z Mníšku, s drůžičkami a cechy. Chvílemi se ozval
chraplavý hlas zpěváka předříkávače, po němž zpěvem opakovali
poutníci, po většině písklavého
ženského hlasu. Jako rozhozené
květy na louce nesly se venkovské
dívčice v pestrých šatech, svěží,
třpytivých očí i hebkých vlasů.
Když se blížilo procesí, zaklinkal
na kostelíčku slabým hláskem
zvonek, vyšli mniši se svým superiorem v čele, v hnědých kutnách
přepásaných bílou šňůrou a vítali
zbožné poutníky na hoře „Marie
z Magdaly.“
V malém krápníkovém kostelíčku
Procesí, vyhlášená daleko
se tísnil dav zbožných poutníza hranicemi Brd
ků a mnozí, pověrám přístupní,
A Jan Šťastný pokračuje: „Za dří- ulamovali kousky zdiva, škrabali
vějších časů se tu pod pestrými omítku a odnášeli domů „na pakorouhvemi scházela slavná pro- mátku“, neb jako „léku“ proti

bolení v krku i jiným nemocem,
a hlavně také „pro štěstí“. Aby
z toho nesmyslného počínání byli
vyléčeni, došlo k nutným opatřením, zdi jsou „obrněny“ ostrou
skelnou a struskovou omítkou
dovezenou z dobříšských hutí,
aby se předešlo škodě. Pouťová
slavnost končí v poledne na Skalce,
aby se její pokračování odbývalo
v Mníšku. Bývá ukončena mládeží
na koníčkách a houpačkách
a taneční zábavou v hostinci
za účasti omladiny i mníšeckých
sousedů.“
A pak se kostelíček málem
propadl do „pekla“

Tolik vyprávění Jana Šťastného.
Tak to trvalo, až tuším do roku
1954, kdy se začal kostelíček
na Skalce vlivem poddolování
kvůli těžbě v místním železnorudném dole propadat a na Skalku byl
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■ Tradiční řitecká pouť

říkalo, „pre“. Pro ty, kteří nevědí,
co to slovo znamená: prostě jsme
si dělali, co se nám zlíbilo. To
znamenalo i noční toulky vesnicí,
s nahlížením ze střechy jakéhosi
přístavku do otevřeného okna
hospodského sálu…

Vida, jak se lidé uměli nádherně oslovovat.
Vždyť tenkrát ještě jeden ctil druhého!

nedělní oběd byl také slavnostní ‒
knedlíčková polévka s domácími
nudličkami a „vepřo, knedlo, zelo“.
Husa to většinou nebývala, protože
jarní housata nebyla ještě dorostlá.
Husa se pekla až na posvícení. Aby
hosté měli po obědě čím „spláchnout tu mastnotu“, nesměl chybět
Žádná vysušená pizza
velký džbán piva z místního hosnebo nějaké sushi…
tince. Pro něj jsem většinou chodil
K pouti pekly hospodyňky pouťové já a cestou trochu upíjel. Na pouť
koláčky a ty nejzručnější je měly se navzájem zvali hosté z příbuzen-

Téměř neměnná scenérie líšnické návsi
s barokním statkem a rybníkem

zakázán vstup! Od té doby se už
poutě konaly jenom na mníšeckém
náměstí. Ale ani tam jsme jako kluci nikdy nezapomněli zajít.
Chodili jsme v neděli pěšky
a z Černolic, odkud jsem rodák,
to byla docela dlouhá procházka. Při cestě tam i zpět jsme se
za řiteckými topoly, které dnes už
nejsou, vždy osvěžili letními jablky. Byly tu dva stromy a jablíčka
se už v té době dala jíst. Byla sice
strašně kyselá, ale nám klukům
to nevadilo, ba naopak. Pouťová
zábava bývala u nás v sobotu.
Jenže soboty tenkrát nebývaly
volné a dopoledne se ještě všude
pracovalo. Odpoledne a nebo až
k večeru přijížděli do domácností
pozvaní hosté z příbuzenstva, aby
se mohli zúčastnit pouťové zábavy.
Po večeři se osazenstvo domu vypravilo do místní hospody na pravou pouťovou zábavu, ze které se
povětšinou domů vracelo tak, jak
je to popsáno v textu jedné známé
lidové písničky. „Nepudeme domů
až ráno…“

A to bylo naše!

„Já jsem zůstal doma se svým bratrancem, sestřenicí a babičkou.
Na to jsme se vždy velice těšili,
protože jsme měli, jak se tehdy
20

ještě i uvnitř naplněné tvarohovou
náplní, a navrchu pak byla různá
povidla a tvaroh. Dodnes mám
nejraději koláčky s hruškovými
nebo s jablkovými povidly. Pouťový

Zpravodaj Řitka 2017 | Léto

ských rodin. Odpoledne se většinou posedělo. Klábosilo se při kávičce, která bývala žitná, s několika
přidanými zrnky pravé kávy. To vše
pochopitelně musela hospodyňka
před svařením semlít na ručním
mlýnku. Jedly se pouťové koláčky
a samozřejmě nechyběla sem tam
nějaká ta „štamprlička“. K večeru
se hosté rozloučili a s přáním šťastného shledání ‒ „ tak zase za rok“
‒ se rozjeli domů.
A to je, vážení čtenáři, všechno.
Popsal jsem vám, jak vypadala,
ale jak může i dnes při troše snahy
vypadat opravdová tradiční řitecká
pouť. A tak nezapomeňte ‒ slavíme
ji následující neděli po 22. červenci,
což je svátek Sv. Máří Magdaleny.
ANTONÍN DVOŘÁK
Ilustrace: archiv autora

Společenská kronika | Slovo starosty ■

TAK NÁM ZAPRŠELO… NAROZENINY
Pod dlouhodobém suchu a horkých dnech přišel i k nám do Řitky
dlouho očekávaný déšť. Bohužel se tak stalo v množství více než
dostatečném, což řada z nás vyzkoušela v různé míře doslova
na vlastní kůži. Bohužel podruhé, neboť nám příroda trochu vrací
to, co jsme jí léta činili.

Ať už se jedná o přerušené vodoteče,
různé nekvalifikované úpravy vodních toků, zrušené příkopy podél
komunikací, vysušené mokřady,
nevhodné technologie obdělávání
zemědělských pozemků a podobně.
Rovněž po léta vysušená půda není
schopna v dostatečné míře vsakovat
větší dešťové srážky a voda po ní stéká podobně jako po zpevněné ploše.
To s sebou nese negativní dopady,
které jsme nyní v Řitce pocítili.
Nejvíce byla postižena lokalita
za Štěpnicí, kdy se z takzvaných Jižních strání z lesa a polí valily přes
krajskou komunikaci třetí třídy
proudy vody, které zatopily zahrady,
sklepy a garáže některých nemovitostí, a rovněž čističku odpadních
vod. Také blízký rybník se naplnil
a přetekl přes hráz.

Rovněž mateřská škola v Řitce byla postižena záplavovými dešti. Poté,
co půda přestala absorbovat dešťové
srážky, se zaplnily všechny jímky
a voda se vydala na „exkurzi“ do
technických prostor školky, kde zatopila částečně kuchyň, kotelnu a další
místa. Z tohoto důvodu pak následně musel být omezen provoz školky.

V ČERVENCI
Bohumila Rubešová – 82
Jindřich Lébl – 70
Vlastimil Štětina – 65
Miloš Vančura – 65
Luděk Černý – 60
Monika Maleňáková – 50
Kamil Hruška – 50

v SRPNU
Magdalena Klasovská – 90
Jaroslava Poláčková – 80
Zuzana Zubrová – 70
Jaroslav Papež – 65
Zdeněk Horsák – 55
Lenka Jestřabíková – 50
Kateřina Zavadilová – 50

a v ZÁŘÍ

Kaňony, ale ne turistické

Dále byla postižena lokalita oblastí
Višňovka a Řevnická, kde voda zničila již tak špatné komunikace a v některých místech vyhloubila skutečné minikaňony o hloubce 50–60 cm,
když vymlela komunikaci až na podložní břidlicovou horninu. Po zhodnocení tohoto stavu bylo nutno přistoupit k neodkladným pracím na
zprůjezdnění postižených komunikací, neboť řada obyvatel se nemohla
dostat domů se svými vozidly.
Po zprůjezdnění komunikací bude
nutno přistoupit ke komplexnímu
řešení, které bude spočívat zejména v obnově původních vodotečí
a příkopů. Zcela jistě budou muset
být odstraněny neschválené svépomocné výsadby zelených plotů
před skutečnými ploty apod. Doufám, že se v tomto směru můžeme
spolehnout na součinnost obyvatel
zmíněných lokalit.

slaví tito naši občané:

Ulice Višňovka žaluje na nebe…
Foto: Zdeněk Lebl
V této souvislosti bych rád poděkoval pracovnicím MŠ, technickým
pracovníkům Středočeské vodovodní a kanalizační a všem dalším
lidem a složkám, které se na likvidaci
následků záplavových dešťů podíleli.
Je jasné, že se s následky dešťů potýkali i další lidé a místa v Řitce, ale
zde jsme chtěli poukázat zejména
na nejvíce postižené lokality a místa.
Doufáme, že další přírodní pohromy
v letošním létě nás již nepostihnou
a prožijeme příjemné a klidné léto,
a zejména děti si pořádně užijí dvouměsíčních prázdnin.
To vám všem upřímně přeje
Mgr. KAMIL ABBID,
starosta

Milada Lieblichová – 97
Bohuslava Kopecká – 90
Jana Sléhová – 90
Jaroslava Bláhová – 87
Eva Legényová – 83
Jitka Švestková – 70
Jan Legény – 65
Zdeňka Kvasničková – 65
Štefan Matejčík – 65
Vlastimil Vondrák – 60
Ivana Bláhová – 55
Martin Šťastný – 50
Ahmat Sadykbayev – 50
Marcela Hradecká – 50
Hana Tikalová – 50
Všem upřímně
blahopřejeme,
a to i oné občance,
která si nepřála
být jmenována.
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Do restaurace Na Veselce - Řitka - hledáme samostatného kuchaře a servírku na HPP
krátký/dlouhý týden nebo brigádně na víkendy. Nabízíme zajímavé platové podmínky,
profesionální jednání. CV zasílejte na info@naveselce.com, případně volejte 605 912 925.

Penzion Spálený mlýn nabízí brigádu při přípravě a realizaci svateb.
Plat po zaučení 120 – 150 Kč (noční) čistého. Vhodné i pro studenty.
V případě zájmu volejte +420 721 767 398.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČERNOLICE

nejen s KERAMIKOU a JÓGOU
TERMÍN: 28. 8. – 1. 9. 2017

denně 8.00 – 16.00

MÍSTO: ČERNOLICE 64 – klubovna rodinného centra, zahrada, okolní příroda

VĚK DĚTÍ: 6 – 9 let (případně dle dohody)
CENA: 3 100 Kč (zahrnuje materiál, celodenní stravu a pitný režim)
PROGRAM TÁBORA: tvoření z keramické hlíny, hravá dětská jóga, hry a pobyt v přírodě, výlet

Se základnou v příjemném prostoru klubovny rodinného centra v Černolicích pořádáme příměstský tábor
pro děti s keramikou, cvičením jógy a pobytem/hrami v přírodě.
Během celého týdne budeme společně tvořit z keramické hlíny a použijeme i další výtvarné techniky.
Pro protažení, uvolnění a zklidnění si zacvičíme hravou dětskou jógu. Každý den nás bude čekat procházka
a hry v okolní nádherné přírodě. Také podnikneme 1 celodenní výlet.
Přihlásit své děti můžete do 30.6. nebo do naplnění kapacity (10 dětí).

TĚŠÍM SE NA VÁS A VAŠE DĚTI,

Alice Fischerová (lektorka keramiky a jógy)
Přihlášky a bližší informace na telefonu 734 442 777

Konečně jsme tři

VýbaVou nabité MODELY FIAT TIPO již oD 269 900 Kč.
Všechny Verze nabízí Výjimečně komfortní interiér,
Vyspělé technologie a nejmoDernější bezpečnostní prVky.

FIAT TIPO. STAČÍ MÁLO, abyste získali hodně.
Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km.
Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

fiat.cz

