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Volby / Inzerce

ŘITECKÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, KONANÉ
VE DNECH 20. 10. – 21. 10. 2017
název strany

hlasy

v%

ANO 2011

141

22,41

Občanská demokratická strana

název strany

hlasy

v%

REALISTÉ

3

0,47

112

17,8

Strana Práv Občanů

3

0,47

Česká pirátská strana

99

15,73

Řád národa-Vlastenecká unie

2

0,31

TOP 09

84

13,35

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

2

0,31

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

46

7,31

ROZUMNÍ-stop migraci a diktátu EU…

1

0,15

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)

44

6,99

Dobrá volba 2016

1

0,15

Komunistická strana Čech a Moravy

21

3,33

Radostné Česko

0

0

Křesť. a demokr.unie-Čs.str.lid.

20

3,17

Unie H.A.V.E.L.

0

0

Česká strana sociálně demokratická

19

3,02

Referendum o Evropské unii

0

0

Strana svobodných občanů

15

2,38

SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka

0

0

Strana zelených

10

1,58

Česká strana národně sociální

0

0

Blok proti islámu-Obrana domova

3

0,47

SPORTOVCI

0

0

Občanská demokratická aliance

3

0,47

Dělnic. str. sociální spravedlnosti

0

0

INZERCE
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PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ VE VAŠÍ LOKALITĚ

Pracujeme po celé ČR.
Pište, telefonujte, určitě budete
spokojeni s prací našich makléřů.
Pro majitele jsou naše služby zdarma.

Přijmeme další makléře
Tel.: 261 222 847
Mob.: 724 069 906
E-mail: kancelar@bv-reality.cz

www.bv-reality.cz
www.spanelskereality.cz

Slovo redakce / Fejeton

Milí čtenáři,
žhavé paprsky letošního léta nám vypálily cejch budoucích vzpomínek na abnormálně horké měsíce. Neméně
žhavý je však i letošní podzim, při němž naše emoce vyvrcholily zejména prostřednictvím hlasovacích lístků „štosujících se“ v urnách volebních místností. Ti osvícení ví (a věděli to i teď – ve víru parlamentních voleb), že využít
svého „práva“ nevolit, ani náhodou není vrchol demokracie! Protože to byly právě volby, kdo pozdržel vydání
třetího letošního čísla řiteckého zpravodaje – abychom těm, kteří si nenašli jiný informační zdroj, přinesli výsledek
obecního hlasování – nezlobíme se na ně, neboť, ať chceme či nechceme, pro příští čtyři roky budou určovat běh
událostí a vláda našich věcí (možná) bude v rukou vítězů. Ať se nám daří nelitovat našeho rozhodnutí!
Milosrdné počasí i uvážlivou politiku všedního dne vám přeje
Vaše redakce

O dušičkové duši
Když se začne producírovat takzvané dušičkové počasí,
může být klidně červenec. Nebo duben. Záleží na tom,
jak se ty brázdy nízkého či vysokého tlaku kdesi nad Atlantikem zformují, střetnou, a nebo se vzájemně vyhnou.
Ale dušičková duše, ta prosím
může být jen na Dušičky a ty
jsou druhého listopadu, o
svátku Všech svatých.
Třebaže se, a poprávu,
vehementně
bráníme přijmout do naší
tradicionalistické
společnosti konformního Santu
Clause, halloween
je vlastně také
oslava památky
zesnulých, i když
poněkud barvitější a „vydlabanější“. Pamatuju si, jak
jsme před padesáti a
více lety holky i kluci
coby dítka lítali po poli
a hledali co největší řepu,
která by se k vydlabání hodila. To byla zkrátka naše dušičková práce, která se nesměla odbýt:
pořádně kulaté oči – žádný japončík, jak
jsme říkali, nosní trojúhelník a dokořán rozšklebená ústa, aby ze všech otvorů šlehalo světlo od svíčky, v
řepě položené. Pak jsme ten výtvor odnesli ukázat rodičům a řepa-lebka kolovala v rodině a šlehala z ní tajemná
světýlka. Bývalo to vždy náramně veselé, bezprostřední,

třebaže se tomu neříkalo halloween, ale prostě – Dušičky…
Dušičková duše vnímá světlo jako přemilé vzpomínání živých na ty, co nás na pozemské pouti
opustili. Ale nikde není psáno, že to
musí být vzpomínání vážné, veledůstojné, chmurné. Ukažte mi nebožtíka, který by
nechtěl, aby se lidé nad
jeho hrobem usmívali a
brali zpátky čas, kdy
se usmívávali, ba
chechtali i s ním!
Nebyl-li to kakabus – a za takovými se na hřbitov
sotva chodí, má to
u nás dobré a my
nejpozději za rok
za ním přijdeme
zas. Oprášit vše,
čím nám byl i čím
jsme nestihli být my
jemu. Nebo jen postát,
zapálit svíčku a jít. Poselství světla nemá původ
v záhrobí – je to zdaleka viditelná jiskra naší radosti. Třeba
jen nad tím, že my ještě dýcháme,
že naše dušičková duše jako nositel světla
jednou poblikává, a zítra už bude plát jasným plamenem života.
ZDENĚK LEBL
Ilustrace: Barbora Humhalová
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Pro informace občanům rozšiřuje obecní úřad. Toto číslo vychází v říjnu 2017, příští pak v prosinci 2017.
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Když se ohlédneme

LÉTO Z KLASU VYSYPANÉ
Nastalo nám září, skončily prázdniny a děti opět nastoupily do škol.
Po období relativního klidu znovu začíná pracovní kolotoč. I na obci to
tak chodí, vždyť obvykle období letních prázdnin je časem zvýšených
aktivit. Konečně - právě teď o nich můžeme v krátkosti „pohovořit“.
Řitecké filmové léto
- 4 ročník.

V průběhu měsíce července proběhl
další, tentokrát již čtvrtý ročník Řiteckého filmového léta, jež těm, kteří ho
navštívili, nabídlo pod širým nebem,
tedy tradiční formou letního kina, čtyři báječné celovečerní filmy. I když
nám počasí právě na tuto „promítací
dobu“ neukázalo zrovna nejvlídnější Cožpak nahoře…
tvář, účast se nakonec ukázala jako
relativně slušná.

stávajícího systému bylo možné bez
větších překážek připojit tepelná čerpadla, eventuálně solární či jiné alternativní zdroje.

Chodníky k zastávkám
pro oblasti Štěpnice a Bučina

V srpnu pak proběhla veřejná soutěž
na zhotovitele chodníků k autobusovým zastávkám Řitka-Bučina a Řitka-U rybníka. Co se týče „Bučiny“, obec
získala dotaci z programu Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
který obsahuje podmínku realizace
stavby do konce tohoto roku.

Mateřská školka

Po řadě let jsme přistoupili k razantní
opravě už opravdu tristního a technicky nevyhovujícího vytápění, takže došlo k výměně kotle, systému
kondenzačních nádrží, sanaci trubek
podlažního vytápění a mnoha jiným
nezbytným pracem spojeným s rekonstrukcí kotelny a jejího zařízení.

…ale i dole

Ovšem po rekonstrukci by se dalo jíst
i z podlahy

Tak takhle výrazné dopravní značení obdržela autobusová zastávka na
Bučině

Snad sem teď jde i lepší proud…

Tak v takhle dezolátním stavu kotelna
byla!
Jak se ukázalo, oprava byla skutečně
nezbytná - jak se říká: za minutu dvanáct!). Na základě výběrového řízení
opravu provedla firma TempoTerm,
spol. s r.o.
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A všechno to dalo do pořádku osazenstvo tohoto autíčka
Provedená rekonstrukce přinese značné úspory energií, navíc vše bylo koncipováno tak, aby v budoucnu v rámci

Směrem do Prahy se na ní podepsal i
fotograf. Ale to platí jen za sluníčka…

Když se ohlédneme
Ovšem vzhledem k tomu, že peníze z
fondu ještě nejsou k dispozici, je možné, že termín zhotovení může být (v
případě souhlasu SFDI) přesunut na
pozdější datum.

Co nového s opravou mostu
přes silnici D4 u naší obce?

Po delším časovém období se podařilo opět vynést na světlo již letitý problém krajského mostu přes rychlostní
komunikaci D 4 a přilehlých křižovatek. Po změně projektanta krajský
úřad jako investor opět oživil otázku
opravy mostu a zmíněných přilehlých
křižovatek.

Neméně pěkné je to i u rybníka…

ho stavu, není řešením v pravém smyslu slova, a požadovala řešení jiné,
tj. přehlednější a hlavně bezpečnější.
Z tohoto důvodu obec o své iniciativě
předložila návrh studie, kdy křižovatka „Veselka“ je zamýšlena buď jako
kruhový objezd, nebo ve variantě druhé jako jednoduché „T“.
A na těchto řešeních obec vehementně

Ale pohled odspodu už je přímo alarmující!
I zábradlí překlenující „strakonickou“
silnici je víc rezaté než modré

Jestli se most brzy nestrhne, mohly by
sem díky krápníkům jezdit výpravy
jako do Koněpruských jeskyní…

…včetně opačného směru
Také obnažená elektroinstalace žaluje…

Na návsi ovšem jakbysmet
V případě zastávek „U rybníka“, které
jsou důležité zejména pro obyvatele
lokality Šťěpnice, Řevnická a Višňovka, musím připomenout, že tady
se s největší pravděpodobností počítá
s výstavbou na jaře, neboť stále ještě
probíhají některá jednání s expertem
dopravního inspektorátu policie české
republiky a správcem komunikace III.
třídy. Nicméně pokud by se podařilo
vše zvládnout v době, kdy bude ještě
letos z hlediska počasí výstavba možná, rozhodně se stavbou nebudeme
otálet.
Pokud ještě zůstaneme u problematiky autobusové dopravy, v srpnu bylo
provedeno nové horizontální dopravní
značení autobusových zastávek (Řitka- Bučina, Řitka-U Rybníka a Řitka-Na Návsi)

Však i ta žlutá divizna se diví, jak hluboko do mostu hlodá zub času

Tohle s bezpečnou vozovkou nemá
nic společného, že?
Jen pro osvěžení paměti připomínám,
že obec Řitka namítala v předchozí
verzi projektu, že řešení křižovatky
„Veselka“ pouze opravou, a tudíž zachováním současného nevyhovující-

trvala. Starosta obce se v této věci několikrát sešel s ředitelem KSÚS, tedy
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, radním pro dopravu a
vedoucím odboru dopravy.
Nyní, po delší odmlce a změně projektanta, proběhlo v srpnu na řiteckém
obecním úřadě jednání za účasti projektanta, dotčených orgánů, investora,
KSÚS aj. Z něho vyplynulo, že projekt mostu je v zásadě hotov: stavba
bude na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic standardizovaným dálničním mostem, který bude
mít odlišné parametry od stávají-
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Když se ohlédneme
cího (výška, šířka aj.) a křižovatky
- jak „Veselka“, tak i křižovatka za
mostem (nájezd na dálnici, odbočka
na Líšnici) budou kruhové.
Co se týče termínu realizace, ten zatím nebyl upřesněn, „kraj“ předpokládá, že na výstavbu budou použity
peníze z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).V případě realizace by pak objízdná trasa
vedla přes Mníšek pod Brdy, eventuálně ve směru na Všenory. Z časového hlediska by se mělo jednat o
celou jednu stavební sezonu, neboť
dojde k úplné demolici mostu, který
bude nahrazen mostem novým.
Je samozřejmé, že tato doba není krátká a výstavba mostu s sebou přinese
řadu omezení. Nicméně se domníváme - vzhledem ke katastrofálnímu
technickému stavu nynějšího mostu
(doporučujeme podívat se zblízka, pokud budete mít možnost) - je nezbytné tyto potíže zkrátka přetrpět, vždyť
nový, a hlavně bezpečný most, nám
všechna příkoří dokonale vynahradí.

Višňovka

Jak jste měli možnost zaznamenat v
minulém čísle řiteckého zpravodaje,
doslova nás počátkem července zaskočily záplavové deště, které strhly
povrch řady komunikací v lokalitě
Višňovka a Řevnická. Dle našeho příslibu obec bezodkladně přistoupila k
sanačním pracím a v zásadě během
jednoho týdne umožnila vlastníkům
nemovitostí příjezd k jejich domům a
chatám. Dosavadní reakce dotčených
uživatelů jsou převážně kladné.

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Řitka

Na základě dlouhodobě nevyhovujícího kapacitního a technického stavu
místní čistírny odpadních vod byla
dne 15. 9. tohoto roku předáním staveniště zahájena její rekonstrukce, respektive intenzifikace.
Jak již bylo mnohokrát popsáno i v
minulých číslech zpravodaje, původní čistička byla konstruována pro
mnohem menší počet obyvatel a v
zásadě po celou dobu svého provozu
byl její výkon nedostatečný, což se
mimo jiné projevovalo i tím, že obec
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a provozovatelé měli každoročně
prodlužovanou výjimku k vyčištění
odpadních vod.
Obec (i provozovatelé) se zejména
v posledních pěti letech snažila vypořádat s požadavky České inspekce
životního prostředí a vodoprávního
orgánu, Povodí Vltavy a správce vodního toku (Lesy ČR).
Proto investovala nemalé prostředky
do nových čerpadel, provzdušňování a dalších technických řešení, která
dotčené orgány požadovaly. Nicméně
i tato možnost narazila na své limity a
poté, co obec získala finanční příspěvek (dotaci) ze Státního fondu životního prostředí, přistoupila na základě
existujícího projektu ing. Fialy z roku
2007 a stavebního povolení k veřejné
soutěži na zhotovitele. Jak už byla veřejnost informována, vítězem se stala
společnost Energie-stavební a báňská
a. s. Kladno. Výsledkem realizace rekonstrukce ČOV bude větší kapacita,
která umožní odstranit dosavadní zákaz připojovat nové účastníky na kanalizaci, zvýší kvalitu vypouštěných
vod a v neposlední řadě by už nemělo
dojít k tomu, že v případě intenzivních
dešťů je čistírna odpadních vod pravidelně „vypláchnuta“.
Rovněž díky své kapacitě umožní
likvidaci čerpaných odpadů z domovních žump a čističek, převážně
místních chatových oblastí, které až
doposud byly odváženy na mnohem
vzdálenější místa.
Doufáme, že intenzifikace bude probíhat bez zbytečných zdržení, a rovněž
bez zbytečného obtěžování sousedů
stavebním hlukem, byť to nebude jednoduché. Neboť před více než osmi

lety bylo zde v Řitce, alespoň pro mě z
nepochopitelných důvodů stanoveno
ochranné pásmo čističky odpadních
vod na padesát metrů, přičemž běžně
se stanoví tato vzdálenost i 200 a více
metrů ochranného pásma. Bohužel s
tím dnes již nikdo nic nenadělá, vždyť
v blízkosti ČOV už dnes stojí několik
bytových domů…

Školou jsme začali,
školou taky skončíme

Jak už jsme vás v minulých číslech
informovali, obec intenzivně jednala
s městem Mníšek pod Brdy a s obcí
Všenory o umístění řiteckých žáků do
prvních tříd.
S potěšením můžeme konstatovat,
že všechny děti byly umístěny, byť
v případě ZŠ v Mníšku pod Brdy
obec musela jako finanční příspěvek vynaložit mimořádně o něco
vyšší částku, nicméně jsme nesmírně… nicméně jsme nesmírně rádi,
že se nám naše úsilí podařilo. Už
proto, že ve stále přetrvávajícím deficitu míst v prvních třídách to vůbec nebylo jednoduché.
Závěrem tedy popřejme prvňáčkům,
ale i ostatním školákům co nejlepší
start v novém školním roce, mnoho
úspěchů a dětského smíchu. No a jejich rodičům? Hlavně pořádnou porci
trpělivosti a pevné nervy! Ale ty koneckonců přece potřebujeme všichni…
Mgr. KAMIL ABBID, starosta
Foto: Zdeněk Lebl
Foto značení: Zdeněk Suk
a archiv TempoTerm spol. s. r. o

Před vypuknutím 3. Řiteckého pochodu, který tu měl svůj start, dostal obecní
úřad nový kabát, nebo spíš béžovou košilku… Petr Vačkář ještě přidělá úřední
cedule a je hotovo!

Reportážní rozhovor

ŽIVOT MEZI LICHOKOPYTNÍKY
Zatímco v roce 1927 se uskutečnila už třetí volba prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka, na trati Smíchov-Zlíchov oslavili
stý kilometr pražské elektrické dráhy a pražští „konšelé“ schválili
znak hlavního města, děd našeho hostitele Ludvíka Filípka koupil
řitecký statek od zdejšího zámeckého pána Leopolda Brandise.
Bylo to po prvorepublikové pozemkové reformě a on, který měl v pražské
Hybernské ulici řeznictví a uzenářství,
choval tu dobytek na zpracování a
prodej ve své firmě. „Píše o tom Felix
Háj – což nebyl nikdo jiný než mníšecká spisovatelka Marie Wagnerová-Černá, autorka proslulého Káji Maříka, který dobyl srdce tisíců čtenářů,“
připomíná majitel dnešní Usedlosti
Veselka. „Doslova píše ‒ pan Filípek
koupil statek u Lážova, tedy románového Mníšku pod Brdy, aby tu choval
zvířata pro vlastní výrobu,“ doplňuje drobný literární odkaz podnikatel,
který se už ve třetí generaci nejprve
stal rovněž řezníkem a uzenářem.
Pak přišel „vítězný únor 1948“, ve
skutečnosti profesní jatka československých podnikatelů, totální likvidace soukromníků, kteří tvořili ekonomickou páteř obou našich národů.
„Takže naše rodina byla z řiteckého
statku sakumprdum vystěhovaná.
„Teta Kreibichová do deputátního
bytu v Mikovicích u Kralup nad Vltavou a my, kteří jsme vlastnili byt v
Hybernské, jsme si k sobě vzali babičku z otcovy strany.

Bez koní by byl Ludvík Filípek jako
bez duše!

„A právě v tom roce jsme se víceméně
symbolicky vrátili na Řitku a převzali
to, co podle tehdejší terminologie bylo
dlouhá léta ,v užívání socialistickou
organizací’“, s ironickým úsměvem
si přisadí třiasedmdesátiletý Ludvík
Filípek.
„Ve skutečnosti jsme sem fyzicky s
manželkou přišli o čtyři roky později
a začali pracovat tak, až jsme z toho
udělali to, čím je Usedlost Veselka
teď.“ A Martina Filípková, manželka
zemědělce ‒ jak on sám sebe označuje ‒ pokyvuje hlavou, když přiznává:
„Deset let jsme žili na stavbě!“
Zatímco původní název Veselka zůstal, staronoví majitelé přidali název
jednotky zemědělského osídlení ‒
usedlost.

Utahaný, ale šťastný zemědělec po
příchodu ze stáje

Deset let jsme žili na stavbě

Naštěstí to, co „bolševik“ nazýval
rájem na zemi, sesypalo se jako domeček z karet a ukradený majetek se
začal vracet původním vlastníkům.
Největší boom nastal s rozpadem federace Čechů a Slováků v roce 1992 a
tím taky odstartovala privatizace živého i neživého inventáře.

Tak malý „koňák“ Ludvík nám krapet zestárl, ale to původní ořešák za ním
přece taky…
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Reportážní rozhovor
„Koňákem“ odjakživa

Pan Filípek už od mládí rád pracoval se zvířaty, zejména s koňmi, a to
v rozličných pražských jezdeckých
oddílech. Konečně jeden takový v
roce 2004 založil i tady na Veselce a
dokonale po celé republice i se svou
rodinou reprezentuje svou ves pod
názvem Jezdecké středisko Řitka.

obsadit třetí místo na mistrovství republiky,“ pochlubí se hrdá maminka.
„S poníky však bývala opakovaně republikovou vicemistryní,“ přidá.
Na otázku, jestli na Veselce upřednostňují chov koní před „ježděním“,
paní Martina odpovídá, že obě tyhle
činnosti jsou v harmonii. „Protože
máme prostory pro to, abychom ta
Z někdejší stodoly je dnes téměř multifunkční sál
Když odchováte své koně, pracujete s
nimi, pak je s klidem můžete předvést
na závodech.
Ano – dceřina nejlepšího koně jsme
koupili, ale řadu mladých koní sama
připravuje, zejména pro děti jsou to
malí koně cobové, na nichž se ony
učí,“ doplňuje své odborné znalosti
Martina Filípková.

Starší dcera Anička se rovněž věnuje výuce dětí
zvířata mohli řádně chovat, a to často
od jejich narození, a nemuseli je kupovat. V druhém případě totiž vznikají pochybnosti o předvídavosti či nepředvídavosti takového zvířete, neboť
nevíte, z jakého prostředí pochází, jak
se s ním doposud zacházelo, jak je na
tom zdravotně, nezřídka nedohledáte
ani jeho původ jako takový. Naštěstí
na takové koně opravdu nejsme odkázáni.
Hříbata v Ořechovce „pokoňsku“ reagují na pozvání k večeři…
Paní Martina vzpomíná, jak zpočátku
závodili s manželem oba, kdežto když
se do sedla vyhouply obě dcery, sama
přestala a začala se věnovat jejich závodní kariéře. Nejprve ponysportu,
vždyť i dnes mají ustájené cizí poníky.
„Jedna dcera už jezdí coby juniorka
velké koně a třeba letos se jí podařilo
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Překážky rozeseté na rozsáhlých pastvinách podél silnice k Čisovicům

Takhle se to dělá, že jezdče Filípku!

Navzdory věku není nad pohled
z koňského hřbetu

A teď přijde bomba ‒ když se neomaleně zeptám, kdy naposledy si Ludvík
Filípek zazávodil, usadí mě jeho žena:
„Ale on přece pořád závodí!“ To teda
klobouk dolů… „Každoročně jezdí
šampionát veteránů ve všestrannosti,
takže závodí dodneška.“ A samotný
jezdec-veterán dodává: „Já se za svý
koně nemusím stydět. Jeden vyhrál
v Cáchách (jihoněmecké město Aachen), zatímco welsh cob byl první v
drezurním poháru a další cob odcestoval do Indonésie.“
V současné době nám „skáče“ kůň v
chovatelské soutěži pro daný ročník s
názvem Kriterium mladých koní. Další kůň byl druhý v kategorii militaria
neboli jezdecká všestrannost.“
A Filípek-jezdec zakončí osobní vy

Reportážní rozhovor

Rodina není jen základ státu, ale i řitecké Usedlosti Veselka
znání: „Já ve svých letech jezdím dva
Není nad vlastní pozemky
koně a zaplaťpámbu zatím z každého Co se týká výživy zvířat, jsou u Filípzávodu přivezu nějaké umístění. Víte, ků vlastně soběstační. Vždyť „obhoskdyž startuju se svým dvacetiletým podařujeme sto čtyřicet hektarů travkoněm, říká hlasatel – této dvojici je ního porostu i orné půdy v Kolnici,
devadesát čtyři roků…“
kolem Ořechovky, takže se dokážeme zásobit tak, abychom si opravdu
vystačili. V Ořechovce je výběh pro
mladé koně do tří let i pro kobyly s
hříbaty. Tam – jak já říkám – vyrůstají ve školce. Pak teprve přecházejí
do stájí, kde se s nimi začíná pracovat. Přirozeně, že kupujeme vitaminové doplňky a různá dodatková krmiva, ale základ – tedy seno a ječmen,
oves i pšenici dokážeme vypěstovat z
vlastních zdrojů,“ tak jednoduchá je
matematika, kterou ovládá první žena
usedlosti Veselka. Jenže za tím vším
Tak tahle chvíle rozhodla o tom, že jsou roky nikdy nekončící práce. K
na Veselce budou mít první dámu s tomu využívají i část pozemků, které
příjmením, které tu zdomácnělo už v mají v pronájmu.
roce 1927!

Zakladatel Filípkova řiteckého statku
– děd Felix

Mladý kůň a začínající jezdec?
Katastrofa!

A teď abychom se vyznali v plemenech koní, jaké u Filípků chovají, což
je opět v režii paní Martiny. Tak tedy:
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Reportážní rozhovor
„Český teplokrevník, na němž sportujeme v rámci klasického parkúru,
černý starokladrubák a už zmíněný,
ve Velké Británii vyšlechtěný „welškob“, což je menší kůň – mimo jiné
na něm jezdí i anglická královna a její
manžel, vévoda z Edinburghu. To jsou
velice hodní koně, pracovití, vyloženě
rodinní, kteří můžou mít na hřbetě dítě
nebo odvezou maminku, zapřáhnete
je do vozíku…
Rozšiřovat chov už nechtějí, stejně tak

nechat jezdit zájemce na stávajících
zvířatech nemohou. Proč? To nám
jednoduše ozřejmí někdejší řezník-uzenář. „Když jsme se v devadesátých
letech na Řitku vrátili, začínali jsme
s koňmi vhodnými pro začátečníky.
Ti chodili za sebou jak husy, pokorně, bez toho, že by se mohlo stát něco
nepředvídaného. Jenže teď vlastníme
sportovní koně, a abychom na nich
učili jezdit lidi – to je o život… A že
takových chodí spousty, jenže my fakt
takzvané školní koně prostě k dispozici nemáme.“
„Nejstrašnější kombinace je mladý
kůň a začínající jezdec,“ načrtne vražedný příklad paní Martina. „Na učení je zapotřebí starší „kus“, naučený,
klidný, od něhož se začátečník může
učit. Naopak mladé koně mohou jezdit jen poučení jezdci. Takže my jsme
orientovaní na chov mladých koní a
výuku lidí, co mají o ježdění opravdový zájem a svá zvířata mají u nás
ustájená.“

Ta trocha statistiky…

To je lásky! A sice mezi slečnou Aničkou a koněm Flash of Lightning

Tak se dopracujme k úhrnnému číslu,
kolikže ušlechtilých zvířat na usedlosti chovají, a to vlastních, i těch ustájených, a vězme, že je to ohromující
cifra 50! Jistě i včetně hříbat.
Àpropos – když jsme u hříbat, zajímalo mě – tak, jak jsem to kdysi zažil
– zda tady slaví narození hříběte. Na
to odpovídají shodně oba, že s narozením i kolem něho je tolik práce, že na
nějaké slavení ani nenajdou čas. „Nejdřív klisnu hlídáte před porodem, někdy, když nejde všechno podle přírody, jí dokonce musíte trochu pomoct,
takže jediné, co vnímáte, je radost, že
je nový přírůstek zdravý,“ vyznává se
paní Martina Filípková.
Ale slavit můžou ti, kteří si u Filípků objednají třeba křtiny, narozeniny
neřkuli svatební hostinu nebo jiný
„candrbál“, vždyť z bývalé stodoly
vybudovali pohledný objekt pro takové a podobné slavnostní rodinné nebo
firemní příležitosti.

Ze stájí do tanečního sálu?
Proč ne…

A tady je pro změnu koník sedmnáctileté dcery Jiřinky
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A na co je Ludvík Filípek nejvíc pyšný? „Tak především na své dcery,
z nichž starší, osmnáctiletá Anička,

Flash se svou jezdkyní podruhé…

... a potřetí – na Mistrovství České republiky v drezůře (Brno)
„dělá do koní“. Jednou byla druhá na
mistrovství republiky v kategorii militaria – v drezuře i ve skocích. Sedmnáctiletá Jiřina vyjezdila rovněž druhé
místo, tentokrát na poníkách, ale zničehonic jí to tak nějak přestalo bavit
a vášnivě se začala věnovat tenisu a
tancování. Je docela možné, že zapracovala dědičnost, protože já od konce
padesátých do poloviny šedesátých let
taky tančil.“

Koňská či koňařská
psychologie

Existuje vůbec něco takového?
Paní Martina říká, že je to velice
ožehavá věc, ale u nás se na ni prý
neklade patřičný důraz. Neumí se
to, s jezdci se špatně komunikuje.
Třebas ti sportovní by určitě měli
procházet výukou takové psychologie, vždyť je to důležité při závodě i mimo něj. Jenomže to nikdo
neučí a tudíž se to ani nemá kdo naučit! Škoda…
„Já měl koně Galána,“ vzpomíná
Ludvík Filípek, „kterého jsem v jednom pražském oddílu jezdil od jeho

Reportážní rozhovor

Kůň Flash ,,dobrůtkuje“
tří let a u nás na Řitce se dožil osmadvaceti roků!
Naše holky se na něm učily jezdit už
jako tříleté pomocí obrkurtu s madly
na držení (elastický popruh). Jakmile
se „vezly“ dolů, koník se okamžitě zastavil. Tady vidíte, že to sblížení nebo
chcete-li psychologie mezi člověkem
a zvířetem funguje. Mám kobylu, která je řekněme „ostrá“, ale jinak šíleně
mazlivá. V okamžiku, kdy najíždí na
skok, je to ďábel ‒ měl byste vidět ten
odpich!“
Chtěli by v usedlosti rozšířit chov?
„Nechtěli,“ rezolutně kroutí hlavou
paní Martina. „Pracovní kapacity nám

zvládli, musíme omezit závodění.
Řeknu vám, a vážně jsem si to myslela, že když budeme deset, patnáct
let poctivě budovat firmu, začne se
nám to zákonitě nějakým způsobem
vracet a my si konečně budeme moct
ulevit a začneme sklízet ovoce dřiny a
odříkání. Omyl! Teď bohužel musím
konstatovat, že je to obráceně. Házejí vám klacky pod nohy, lidi na práci
neseženete a my jsme na tom hůř, než
jsme byli kdykoli předtím…“

Být v područí práce
není smysl života

A mladá paní Filípková pokračuje:
„Dnes jsme fakt rádi za to, že obě
dcery dorostly – jedna dodělává hotelovou školu a věnuje se našemu
penzionu, druhá zase poníkům tím,
že na nich učí děti jezdit. Nebýt jich,
sama bych tyhle činnosti nezvládala a
museli bychom omezit chov a možná
něco dalšího, čím se snažíme být prospěšní.“
Otázka na tělo: Cítíte se navzdory
neutuchajícím potížím ve vašem pod-

Carmelita a Carusa se dokážou předvést i s kočárem
na to nestačí. Lidi na práci nejsou, nikání vůbec šťastni?, zeptal jsem se.
protože nechtějí – momentálně máme Ale tu odpověď jsem čekal: „Kdybypouze jednoho muže a jednu slečnu, chom tohle povolání neměli rádi, tak
takže ponejvíc se musíme spolehnout to neděláme. Ano, člověk bývá sena to, co zvládneme jako rodina. A to i dřený, když v noci vstáváte k hříběti,
při sklizni, protože jsme si museli po- hlídáte klisnu, nevyspíte se, protože si
řídit mechanizaci a ta nám pomáhá ze ustelete ve spacáku ve stáji a čekáte,
všeho nejvíc. O žních nebo o senoseči až se klisna ohřebí…, tak toho máte
se dělá od rána do večera. Abychom – plné zuby. Ale pak přijde období, kdy
třeba i kvůli nepřízni počasí – všechno si orazíte a pomalu nemáte do čeho

píchnout. Jindy bych nejradši utekla a
letos úplně nejvíckrát – dokonce jsem
holce zkazila prázdniny, protože jak
máme málo pracovníků, byli jsme tu
i přes poledne uvázaní. Někam odjet,
udělat si výlet, vydechnout si, nešlo.
Do doby, než jsme všechno přeorganizovali – vypustili koně na pastviny,
čímž ubyla dennodenní práce ve stáji
a koním i nám je určitě líp. Poučilo
nás to, že vše se musí víc zautomatizovat, když jsme se přesvědčili, že ti
lidé na práci prostě nebudou a je nejvyšší čas překopat celý dosavadní režim. Nemůžete být otrokem vlastního
byznysu, třebaže ho milujete.“

Takže kdy jste byli společně
na dovolené?

„Všichni čtyři jsme byli v Egyptě a
dobře před deseti lety. Pak jsme situaci přehodnotili a začali jsme jezdit
na týden v zimě na hory, protože v té
době u nás není takový šrumec a byl
někdo „na hlídání“. Dva roky jsme
jezdili na střídačku tak, že jeden jel s
holkama na týden na hory a druhý zůstal doma. Avšak i to padlo a poslední tři roky jsme nebyli nikde,“ suše
konstatuje paní Martina. Teď se zase
střídáme.“
Tak taková je daň za prosperující podnik, který lidem v téhle rodině vešel
do krve.
„Obě dcery, až dostudují svou ekonomickou a hotelovou školu, možná
odejdou na praxi do ciziny, ale věřím,
že se za pár let vrátí, protože se mají
kam vrátit a že se tu uživí, což dobře
vědí,“ shrnula naše povídání hostitelka.
„Na příkladu sebe samých v řitecké
Usedlosti Veselka věří, že do budoucna budou ‒ tak jak tomu bylo v minulosti – fungovat rodinné firmy. Neboť
spoléhat se na nevyhraněné osobnosti – muže či ženy ‒ které ani nevědí,
jestli to, co se vyučili nebo vystudovali, vůbec chtějí do budoucna dělat,
by byla sázka do loterie. A v takové
nejisté hře není vítěze ani na jedné
straně…
ZDENĚK LEBL
Foto: autor
a archiv rodiny Filípkových
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Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak

MĚSTEČKO NA DLANI
‒ TO JE PŘÍBRAM
Důkazem, že v sychravém podzimním ránu roztaje duše nejednoho výletníka, může být živá navštívenka královského horního
města Příbrami. Míříme-li za historickými zdmi na úpatí
Brd, vzdálených od nás cirka čtyřicet kilometrů, slibme si, že necháme auto v garáži a využijeme autobus
ze zastávky Mníšek pod Brdy- závod.

Barokní areál na Svaté Hoře dodnes přitahuje tisíce poutníků, stejně jako obdivovatele nevšední architektury
Potom, co nás bus „vyklopí“ v Jiráskových sadech na pokraji centra,
vydáme se starou zástavbou Hailovy
ulice na náměstí T. G. Masaryka, jemuž neomylně a ze všech stran vévodí
skvostný kostel sv. Jakuba.

uličky V Brance, přejdeme Dlouhou a
před námi se objeví zdánlivě záhadný
vchod.
Nebojme se
– není to nic
tajemného

Příbram

Ve 13.−8. stol. př. n. l. tady pobýval lid knovízské
kultury. Nejstarší písemný doklad o městě pochází
z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej.
V době panování Karla IV. arcibiskup Arnošt z Pardubic na místě dřevěné tvrze dal postavit kamenný
hrádek, jádro dnešního Zámečku – Ernestina. Kostel sv. Jana, špitál i město
obehnané dřevěnou palisádou jsou také jeho „práce“.
Když husitství ukončilo vládu pražských arcibiskupů nad Příbramí, dočkala
se privilegiem císaře Rudolfa II. v roce 1597 povýšení na královské horní
město. Podzemí totiž ukrývalo ceněné nerostné suroviny, hlavně stříbro.
Ve spodní části náměstí se kolem bývalého hotelu Modrý hrozen, kam
jako do hostince chodíval génius české hudby Antonín Dvořák, a kde je
nyní budova ČSOB, pustíme vlevo,
před několika lety znamenitě vyšňořenou Pražskou ulicí, do mírného svahu. Po padesáti metrech zahneme do
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– jen ústí unikátního krytého zděného
schodiště, které nás po třech stech čtyřiceti třech schodech a čtyřech stech
metrech dovede na svatohorské návrší. Schodiště, jež je pro nesčetné poutníky v létě útočištěm před dotěrnými
paprsky a poskytuje ochranu svými
zdmi i pevným stropem, vystavěli v

roce 1728 podle plánů Kiliána Ignáce
Dientzenhofera. Před lety část schodů zachvátil požár, v roce 1993 však
byly, rovněž zásluhou soukromých
štědrých dárců, obnoveny. Jejich jména si můžeme přečíst na pamětních
deskách po levé straně schodiště.

Střemhlav do
moře baroka

Tak trochu s jazykem na vestě a
po překonání posledního
schodu
se staneme svědky
barokního zázraku.
Stojíme totiž na čtvercovém nádvoří, přímo
pod ambity (ochozy) a čtyřmi osmibokými nárožními věžovitými kaplemi. Jako na uvítanou se ze
zvonice s osmi zvonky nad západním
křídlem, pod nímž právě procházíme,
ozývá známe svatohorské Zdrávas,
které tu „bije“ každou hodinu.
Svou úctu k vyobrazeným výjevům v
jednotlivých klenutích člověk vyjadřuje už tím, že se u každého z nich zastaví a seznámí se se zázrakem, který
prý byl dílem Panny Marie.
Pověst o vzniku dřevěné sošky P. Marie Svatohorské s Ježíškem a svatohorské kaple, tyčící se nad městem, je
spjata rovněž s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Tradice mu dokonce
připisuje i její zhotovení. V té době
soška jistě bývala světlá, jako je hruškové dřevo, z něhož byla vyřezána.
Po staletích však ztmavla, ale to nijak
neubralo na její hodnotě duchovní ani
historické.
Kdy byla původní svatyně s drahocennou soškou přestavěna na raně
renesanční kapli či kostelík, při němž
stávala poustevna, nikdo neví…

Jeden ze zázraků P. Marie, zobrazený
v ambitu

Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak
Svatá Hora – hora poutníků

Když tu v roce 1632 údajně došlo k
prvnímu případu – „Jana Procházky z Nymburka, zázračně zde od
slepoty uzdraveného“, znamenalo
to počátek poutního ruchu a začala
sem přicházet procesí věřících.
Patnáct let nato na Příbramsko
vstoupili březničtí jezuité a spolu
s nimi svatohorský mariánský kult.
Od té doby byla málo známá kaple
na vrchu Svatá Hora s jezuitskou
pečlivostí přebudovávána na honosnou rezidenci, stala se nejslavnějším poutním místem a významným centrem mariánského kultu v
Evropě.
Bohatá malířská a štukatérská výzdoba ambitů nás ustavičně nutí pohlédnout do jejich stropů i stran, kde jeden
zázrak střídá další. Tenhle třeba hlásá:
„Zbožní rodiče přinášejí své dítě na
Svatou Horu a obětují je blahoslavené P. Marii. Dle pověsti prý dával Bůh
nadpřirozenými jevy často najevo, že
je mu tato hora milá.

Hlavní církevní budova s venkovním oltářem působí monumentálním dojmem
Po schodech se blížíme k mariánskému kostelu se třemi arkádovými
kaplemi v průčelí, považovanými za
největší architektonický skvost Svaté Hory. Od hlavní svatyně se čtyřmi
portály a věží, stojící na vyvýšené terase, přes zábradlí, které lemuje dvaašedesát soch a váz s reliéfy českých
madon, shlížíme na „alej“ ambitů,
jež svrchu vypadají jako malé galerie
plné obrazů. Nevšední umění a řemeslný kumšt však na nás čeká teprve v
bazilice s kaplí Nanebevzetí P. Marie.

menáváme záblesky drahého kovu,
vytěženého i v příbramských dolech,
jehož se spotřebovalo celých dvě stě
kilogramů… Dílo pražských zlatníků vznikalo ve dvou etapách v letech
1684–1772. A pak v samém středu
oltáře hledíme na milostnou sošku P.
Marie Svatohorské – královny stříbrných hor.

Oltář z ryzího stříbra

Originální sochařská výzdoba triumfuje v duchovní atmosféře
Atmosféra mezi čtyřmi uzavřenými a
devíti otevřenými kaplemi je navýsost
sváteční. O to se zasloužili právě zdejší jezuité, kteří italskému architektu
Carlu Luragovi zadali vypracování
projektu velkého poutního komplexu.
Nic jim totiž nezbývalo. Každý rok
na Svatou Horu putovalo na čtvrt milionu lidí (!) a původní prostory byly
více než přeplněné věřícími.

Je-li při návštěvě historických objektů
vždy lepší být aspoň trochu poučený,
na Svaté Hoře to platí dvakrát. Potom
se budeme uprostřed mimořádně bohatého a umělecky hodnotného vnitřního zařízení z děl špičkových umělců přeslavných jmen cítit důvěrněji.
Jinak na nás artefakty od J. Brokoffa,
S. Sereghettiho, Petra Brandla a řady
dalších budou působit jen jako věci, a
ne předměty s duchovním i společenským posláním, jimiž ve skutečnosti
jsou.
Chrámové ticho jako by předznamenávalo vzrušující a ohromující okamžik při pohledu na hlavní oltář, celý
zhotovený ze stříbra! I ve sporém
osvětlení mimo čas konání mše zazna-

Stříbrný oltář baziliky Nanebevzetí Panny Marie patří k nejcennějším
uměleckým dílům Svaté Hory
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Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak
blesk. Na kmeni býval zavěšen obraz
sv. Václava, který mu dal jméno.
Kolem Pražské kaple se spustíme
stromořadím ke kapličce, vlastně
mariánské studánce, stavbě se šindelovou střechou. Původní studnu
vykopal v roce 1634 poustevník Jan,
onen Jan Procházka z Nymburka, co
tak zázračně k novému vidění přišel,
když osleplý znovu prohlédl. Ani on
si nedovedl představit, že jeho „vodní
dílo“ jednou prohloubí do 78 metrů!

Soška parádnice

Zhotovená z hruškového dřeva
měří 49 cm a bývá oblečena do
drahocenných vyšívaných pláštíků, někdy dokonce do pancíře z
ryzího zlata, perel a drahokamů.
Pověst tvrdí, že kromě zázračných
schopností dokázala varovat i před
blížícím se nebezpečím, a to tím, že
se prasklina na levé tváři sošky –
vždycky úzká jako vlásek – viditelně rozšířila…

Kultura ruku v ruce s historií

Vstříc vznešenému okolí

Velkolepou Pražskou bránou opustíme barokní areál a staneme před kamenným sloupem se zlacenou sochou
P. Marie Svatohorské. Tak dojdeme
na návrší, z něhož vystupuje sousoší
Kalvárie z roku 1692. Pár metrů odtud ve Svatohorské aleji nemůžeme
přehlédnout železem opásaný Svatováclavský či Svatohorský dub, kmet
mezi stromy, s obvodem kmene 582
centimetrů! Jeden z vůbec nejstarších
u nás roste tu na
Svaté Hoře dobrých čtyři sta roků
a je potomkem
pradávného dubu,
který zde rostl od
13. století, než ho
v roce 1643 spálil

Svatováclavský dub už něco pamatuje…

Pověst o prastarém dubu

Za dávných časů si rytíř Malovec
vyjel s družinou na lov. Když byli
přepadeni tlupou lupičů, rytíř se
skryl v hustých větvích dubu a prosil vroucně Matku Boží za ochranu. Slíbil – bude-li zachráněn – že
vystaví na tom vrchu kapli k její
poctě. Modlitba došla vyslyšení –„
lupiči neobjevivše jej, odtáhli s nepořízenou. A Malovec splnil svůj
slib, vystaviv tu kapličku ku cti
Panny Marie.“ Od té doby se místo
nazývá Svatá Hora.

Ze skvostně upraveného někdejšího panství arcibiskupa Arnošta z Pardubic
(viz socha) by měl radost i český fotograf F. Drtikol, který tu má galerii
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Dolů po svatohorských schodech se
nám jde jako na jarmarku. Zastavíme
se až na Václavském náměstí – vida,
i Příbramáci mají svůj Václavák – se
sochou patrona země České. Přejdeme hlavní komunikaci a vlevo od
ulice Generála R. Tesaříka už na nás
kamennou rukou mává – nebo se nám
to jen zdá – sám Arnošt z Pardubic…
Blížíme se totiž k původně gotickému
hradu – arcibiskupově panství, které
bylo barokně přestavěno a pyšní se
honosným názvem Zámeček-Ernestinum.
Kromě pracovníků infocentra, s nimiž se v nejstarší příbramské stavbě
můžeme potkat, tu najdeme výstavní
sály, obřadní síň, Muzeum III. odboje,

František Drtikol (1883–1961)

Fotograf, malíř a filozof, významný představitel moderní fotografie.
Vedle ojedinělých portrétních fotografií T. G. Masaryka, E. Beneše,
H. Manna nebo třeba R. Thakura,
povýšil ženský foto-akt na svébytné umění. Zabýval se východní
folozofií, spirituální symbolikou,
rovněž realizoval dekorativní bytové doplňky.

Cestami i pěšinami, po značkách nebo jen tak
ale hlavně Galerii Františka Drtikola,
příbramského rodáka
Od Zámečku se pustíme na roh náměstí T. G. Masaryka, k reprezentačnímu objektu radnice s bohatou novorenesanční fasádou. Kousek odtud nás
svými novoromantickými věžičkami
s cimbuřím upoutá původně gotické
příbramské děkanství.
Ale tím duchovní ani intelektuální život v Příbrami zdaleka nekončí. Šikmo přes náměstí se nás ujmou v dalším informačním středisku, součásti

ho Klokočí a vydávala básnické
sbírky současných autorů. Ale
ještě jsme se nezmínili o tom, že
Příbram je hrdá na své Divadlo
Antonína Dvořáka i na Galerii V
Potoční.

Na
závěr
jsme museli
„městečku
na dlani“ slíbit, že jeho
největší fenomén – hornictví a báňskou slávu,
jíž si vydobyla ve světě –
si ponecháme
na jaro, až se
čtyřicetitisícová Příbram zazelená…
Beztoho už se v Jiráskových sadech,
na dohled od sousoší věnovanému hrdinům spisovatelova románu Filozofská historie, řadí autobusy a jeden z
nich nás určitě doveze tam, kam potřebujeme – domů.

Pěkná budova trvale hostí Knihovnu
Jana Drdy

ZDENĚK LEBL
Foto: autor

Jan Drda (1915–1970)

Český prozaik, publicista, dramatik, scénárista. V románu Městečko
na dlani, zasazeném do příbramského prostředí, uplatnil jadrný vypravěčský humor a vytvořil pestrou
galerii svérázných postav. Kdo by
neznal jeho České pohádky, Hrátky s čertem či Dalskabáty, hříšnou
ves? Povídková kniha Němá barikáda patří k nejlepším dílům z období německého protektorátu.

Sv. Václav diriguje běh svého, tedy
Václavského náměstí
Knihovny Jana Drdy, rovněž zdejšího
rodáka.
Rádobypolitické nesmysly, které v někdejším sídle „okresních komunistů“
otravovaly ovzduší, nahradil literární duch sto dvaceti tisíc knih. Ale že
Knihovna Jana Drdy není knihovna
ledajaká, dokládá její vydavatelská
činnost. Bezmála deset let byla partnerem vydavatelství Jiřího Suché-

Elegantní radnici s renesanční fasádou obdivuje svrchu i houf ptáků…
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Pochodem vchod

PĚŠKY JE TO STEJNĚ NEJLEPŠÍ!
To vám řeknou všichni, kdo se téhle vášni upsali. Nazout si zkrátka
sedmimílové boty nebo jen takové „pohodovky“ – to podle toho, jak
se cítíme či koho máme s sebou ‒ rozhodně nemá chybu. Nejde totiž
vůbec o rekordy, nepotřebujeme žádného trenéra, nikdo z ničeho
„nevyšiluje“. A přece je to sport, protože rozhýbáme kostru, svaly
protáhnem kopcem a zlenivělé plíce a průdušky dostanou notnou
dávku kyslíku. Přesně tak, jako při 3. Řiteckém pochodu, který se
touto číslicí stává tradičním!

Zajíček coby maskot Řiteckého pochodu lákal hlavně ty nejmenší

Na startu před obecním úřadem to zatím ještě tak nevypadalo…

Stovka fakt byla moc!

…ale každým okamžikem se lidský
had zvětšoval
Není nás málo, kteří pamatujeme, kterak jsme v 60. letech minulého století
nedočkavě hltali informace o turisticko-dálkových pochodech v zájmovém časopisu Turista. Později tisknul
přehled pochodů coby svou přílohu
legendární týdeník Mladý svět a nakonec byly vydávány celé katalogy o
této vášnivé sportovní kategorii.
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Velice populární se tenkrát staly – z
dnešního pohledu až extrémní – „výšlapy“ na 100 kilometrů trasy. V osmnácti jde člověk do všeho hlavou, v
tomto případě spíš nohama, jak „se
přihodilo“ i mně. Neuváženě jsem se
přihlásil na takový stokilometrový,
navíc noční pochod Berounskem. No
– byla to šichta a musím se přiznat, že
jsem do matičky Prahy nedošel, skončiv u karlštejnského nádraží, kde jsem
v pangejtě usnul jako dřevo, bez nejmenší vůle postavit se na dolní končetiny, které jsem po probuzení patrně
vůbec neměl…
Ale nebyl jsem v tom sám: obecně při
takových štrekách nedošlo do cíle víc,
než polovina pochodníků.

Jdi do Prčic…

Tak tohle „poslání někam“ dalo vzniknout bezkonkurenčně nejpopulárněj-

Motorizované nevyjímaje

Koutek dětských dovedností připravila Barbora Humhalová

Pochodem vchod

Tahle trojice už má první kontrolu za
sebou…

…zatímco tady paní Lída teprve pochodnickou kartu štempluje

sametové revoluci se i mezi pěšáky
našli tací, kteří z rozličných příčin
přišli, stejně jako pověstný slepý k
houslím, k penězům a pochodnické
tlumoky vyměnili za drahá auta, přinejmenším aspoň nelevné motorky. A
taky se začalo v hojné míře cestovat
do zahraničí. Znamenalo to, že prčická účast se ustálila na nějakých 20
tisících a tak je tomu doposud. Ale i
tak je akce Praha (nebo jiné výchozí
místo-Prčice) naprosto ve světě ojedinělým fenoménem, který nám mnohde závidí!

Další zastavení je pod černolickými
skalami

čím dál častější názor, že si dokážou
obstarat lepší zábavu… Ale takový už
je holt dnešní „digitální“ postoj mládeže, která často přemýšlí prostřednictvím počítačů. A vzít je s sebou
(tedy ty počítače?) No ale ‒ powerbanky nemajíce ‒ co kdyby nedejbože
takovému laptopu cestou došly baterky?

Suma sumarum

Věřme, že na třetí ročník Řiteckého
pochodu bude na sto padesát pochodníků aspoň nějaký čas vzpomínat už
proto, že se v té době vachrlaté počasí
umoudřilo natolik, že až do odpoledne zářilo milosrdné slunce, teda když
si odmyslíme těch pár mráčků, které
si to sakramentsky vynahradily hned
druhý víkendový den, kdy by – jak se
říká – psa nevyhnal! A že jich s námi
pochodovalo…
ZDENĚK LEBL
Foto: autor

U občerstvení na památné Skalce se potkávají účastníci i jiných pochodů,
kteří tu mají rovněž své „razítkové“ zastavení. Ale taky by se tomu dalo říct:
když hlad zatroubí!
V černolických Potokách má příroda
vyloženě alpský ráz
šímu pochodu v našich dějinách.
V délce 65 km se konal poprvé roku
1966, čtyři roky nato začaly přibývat
i kratší trasy a vrcholu popularity dosáhly Prčice v 80. letech, kdy se ho
na 20(!) trasách zúčastňovalo přes 30
tisíc startujících. V jednaosmdesátém
dokonce rekordních 35 tisíc a víc. Po

Přitahují kratší trasy

I řitecký pochod spadá do třídy krátkých turistických pochodů pod 20 km,
které jsou v současné době nejpřitažlivějí. Jednak proto, že se jich nejčastěji
zúčastňují mladí rodiče se svými malými potomky, ale rovně i senioři, kde
na nějakou tu ‒ žel nevratnou bolístku ‒ takové vzdálenosti berou zřetel.
Nicméně mezi mladými lidmi panuje

A že je Skalka nejen romantické, ale
důstojné místo, víme všichni
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Historie mluví i do našich dnů

JAK TO VLASTNĚ BYLO S NAŠÍ
ŘITKOU?
Zaměříme-li se na jména našich obcí, zjistíme, že některá se vyskytují velice často. Jedním z častých pojmenování obcí je Lhota, odvozeno od staročeského „lhóta“. Noví osadníci, kteří mýtili lesy a
takto získanou půdu dostali k užívání, byli na určitou dobu za tuto
práci osvobozeni od různých poplatků. Říkalo se, že jsou na „lhótě“
a tak se osady, které vznikaly, často jmenovaly Lhoty nebo Lhotky.
Později se setkáváme se Lhotami, které pro lepší rozlišení dostávají
ke svému jménu ještě nějaký přívlastek. Také ves Řitka se původně
jmenovala Lhota.

Volně podle časopisu Archiv Český
(r.1931, str. 98, se od roku 1387 připojuje k sídlišti Lhota dodatek Lhota
dikta – zvaná Rzitka. Přívlastek Rzitka byl Lhotce přidělen podle jména
nového držitele ‒ Václava Řitky ze
Lhoty.

dnes stojí formanská hospoda „Veselka“, sloužící k přenocování a zřejmě
i k přepřahu koní. Během staletí se v
držení panství vystřídalo mnoho rodů.
Roku 1429 to byl Jakub ze Řitky,
muž velmi podnikavý. Za husitských
bouří uchvátil roku 1421 blízké statky kláštera Ostrovského: Bojanovice,
Davli, Hvozdnici, Zahořany, Slapy a
Sloup. Roku 1436 dostal na ně zápis
od císaře Zikmunda za službu, kterou
do těch dob konal s koňmi pro hrad
Karlštejn.

Lata Brandisová s ing. Petrem Breyerem v Líšnici 1965

Sestry Brandisovy – vpravo Lata

V osadě byly dva dvory, horní a dolní, později přestavěný na zámek. A
kaplička na návsi. Osadou procházela
„zlatá“, vlastně solná stezka vedoucí
od brodu v Mokropsích a v obci do-

Dalším zajímavým rodem byl rod
Brandisů, který převzal statek se
zámkem roku 1896. Hrabě Brandis se
zabýval chovem koní. A tak se není
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Brandisové na scéně

co divit, že všechny jeho děti, kterých
bylo devět, propadly jezdecké vášni.
Nejvíc v tomto sportu vynikla jeho
dcera „Lata“ Brandisová, celým jménem Marie Immaculata.
Už v osmi letech podnikala delší jízdy
a navštěvovala všechny koňské závody v okolí. V pozdějším věku pak pracovala a jezdila na koních v Chuchli.
Ve Velké pardubické startovala poprvé
v roce 1927, utrpěla tři pády, a i přesto se umístila na pátém místě. V roce
1930 obsadila čtvrté a o rok později
třetí příčku. Rok 1933 jí přinesl znovu
třetí místo a v roce 1934 se dokonce
umístila jako druhá. Až roku 1937, v
desátém roce své účasti ve slavných
dostizích se dostavil obrovský úspěch,
když se stala vítězkou Velké pardubické! Její jméno a vítězství s plavou
klisnou Normou je navždy zapsáno
v dlouhém sloupci vítězů pardubické
steeplechase. Dodnes je Lata Brandisová jedinou ženou, které se podařilo
v tomto slavném závodě zvítězit.

Kaplička „U Domečku“

Kromě polí patřil k majetku Brandisů
i rozsáhlý kus lesa. Spokojený hrabě
denně chodil do lesa s puškou, neboť
tu měl i svou střelnici. Tohle místo v
lese si tolik zamiloval, že tady nechal
postavit nejen kapličku, ale mnohem
později, až v roce 1928, pod vysokým
smrkem i hrobku...
Kaplička byla postavena na návrší,
po levé straně dobřichovické cesty a
o něco doleji, po její pravé straně pak
stojí už zmiňovaná hrobka. Stavbu
kapličky se sochou sv. Antonína Paduánského provedli roku 1908 a téhož
roku, 16. června, byla vysvěcena líšnickým farářem P. Josefem Černým. Z
kapličky-domečku dnes už najdete jen
hromádku rozvalin.

Historie mluví i do našich dnů
Hrobka rodiny Brandisovy

Stávala pod vysokým smrkem, ten
dnes už bohužel nestojí… Zato hrobka, i když značně zdevastovaná, přežila do dnešní doby.
Po její dostavbě do ní ze hřbitova u
kostela v Líšnici byly přeneseny pozůstatky už dříve tam pohřbených
předků:

dil místní osadníky. Později tu „úřadovalo“ JZD. Dnes je Dvůr přestavován na obytné objekty.

mníšeckého panství Serváce Ignáce z
Engelsflussu, podle návrhu Kryštofa
Dientzenhofera.

Čertovy skály u Černolic

Tvoří je tři skalní horniny, z nich nejvyšší dosahuje výšky přes 20 metrů.
Skály jsou z tvrdého drábovského
křemence. Nacházejí se na severovýchodním okraji vsi a jsou oblíbeným

maminka pana hraběte:
hraběnka Brandisová, roz. Kinská
z Vchynic a Tetova

nar. 13.6.1826
† 19.1.1901
Lata Brandisová v pozdějším věku

dítě pana hraběte:
hrabě Leopold Brandis
zemřel na spálu

nar. 6.8.1892
† 22.6.1902

komorná hraběnky Brandisové:
Betty Schneiderová

nar. 26.10.1833
† 15.1.1919

Jana Marie Irena Terezie Kristýna,
hraběnka Brandisová,
roz. baronka Schafferová z Oumonína

nar. 18.4.1871
† 9.1.1927

A také ostatky přenesené z nového líšnického hřbitova:
vychovatelka dětí,
Marie Rothländerová

nar. 13.6.1876
† 29.4.1928

Po úmrtí uloženi přímo do hrobky:
Leopold říšský, hrabě Brandis,
plukovník a velkostatkář

nar. 3.1.1854
† 12.9.1928

Markéta Jaroševská,
roz. hraběnka z Brandisu

nar. 26.10.1899
† 14.6.1944

A ještě střípky z našeho okolí
Černolice

Původně Črňlice jsou uvedeny v listině kláštera kladrubského z roku
1239. Uprostřed návsi najdeme kapličku, hospodu, pěknou budovu školy
ve stráni nad návsí. Obyvatelé se zaměstnávali zemědělstvím, pletením
proutěného zboží, výrobou košťat.
V dřívějších dobách i pálením uhlí v
milířích. Na začátku 18. století vystavěl v blízkosti obce Václav z Goltzů
Nový Dvůr na pozemcích, o které oši-

tréninkovým místem horolezců, a to
už od roku 1904. Výstupy jsou většinou možné v pevné skále a jejich
členitost umožňuje nácvik všech způsobů horolezecké techniky. Obtížnější výstupy je třeba zajišťovat fixními
skobami s kruhy.

Skalka

Severně od Mníšku, na lesnatém
chlumu, jemuž se říká Skalka, bělá
se v zeleni buků kostelíček sv. Máří
Magdaleny, vystavěný roku 1693 na
náklady svobodného pána a držitele

A její vítězství ve Velké pardubické
Vnitřek svatyně býval vyzdoben napodobeninami vysutých krápníků, což
připomínalo jeskyni. Po pravé straně
kostela stojí klášterní budova, dříve
obývaná mnichy řádu sv. Františka.
Známý klášterní nástropní obraz sv.
Máří Magdaleny od Petra Brandla je
dnes umístěn v mníšeckém kostele.
Severním směrem od kostela je postaveno ve dvou řadách 14 kapliček
křížové cesty, nad nimi na nejvyšším
bodě Skalky stojí rekolekční dům,
nazývaný též „poustevna“. Bohužel
byl začátkem šedesátých let kostelík
a vlastně celý skalecký areál, činností
mníšeckého železorudného dolu poddolován a došlo k jeho propadání, což
způsobilo devastaci celé zástavby.
Naštěstí došlo k rozhodnutí celý areál
zachránit začátkem osmdesátých let
minulého století a na jeho obnově se
víceméně pracuje dodnes.
ANTONÍN DVOŘÁK
(s použitím dobových pramenů)
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Za dveřmi jsou Dušičky

ČÁRA ZA LETADLEM, NEBO SVĚTELNÝ POZDRAV Z VĚČNOSTI?
Nechci být dramatický a už vůbec ne o Dušičkách. Nemám to strnulé šourání se mezi hroby − navíc bez ždibce úsměvu a přirozeného
veselí, že jsem tu potkal živé mezi neživými − ani trochu rád. Na
světě vezdejším se chci radovat i na místě posledního odpočinku,
smutnit budu moct na onom světě dosyta. Ale tahle čára na nebi,
kterou jsem zachytil o předloňských Dušičkách u líšnicko-řiteckého
hřbitova, z onoho světa věru není. Tady žádné filozofování neobstojí. A jako za smrt zodpovídá dlouhý život či nemoc člověka, tak za
tuhle čáru může letadlo.
Vznikla tak, že drobné vodní kapky,
které rychle zmrzly na ledové krystalky, vytvořily takzvanou kondenzační
stopu. Pokud je okolní vzduch příliš
suchý nebo teplý, stopa nevznikne
nebo mizí hned po průletu letadla. A
když naopak okolní prostředí obsahuje dostatečné množství vodní páry,
původně drobné ledové krystalky dál
rostou, a tím stopu ještě více zviditelňují. Rozvlněná atmosféra má na
svědomí mizení bílých stop. Proudění
vzduchu je všelijak deformuje a vytváří různé vlnky a kličky…

„Dušičky“ našich „prapředků“
V pohanských tradicích se oslavují božstva z Jiného světa − obětní
bohové, kteří v tento den umírají
a čekají na své znovuzrození. Pro
Kelty začínal prvním listopadem
nový rok a příchod zimy. V předvečer této změny − 31. října − podle
bájí vycházeli duchové nebožtíků z
hrobů. Aby se jim Keltové ubránili,
nosili masky a převleky.

Jak daleko sahá původ Dušiček

Druhého listopadu se slaví svátek na
Památku zesnulých. A právě to jsou
naše Dušičky. Ale málokdo ví, že historicky ani zdaleka nejsou křesťanským svátkem…

Odkud pochází tato tradice?

Jako řada našich tradičních svátků −
od Keltů, od jejich svátku Samhain.
Byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty
byl začátkem nového roku a vnímali ho jako dobu, kdy se stírá hranice
mezi světem živých a mrtvých. Věřili,
že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch a živí mohou
navštívit podsvětí. Kelti zapalovali
ohně, aby se duše pozůstalých mohla
ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou
formou právě této tradice.

Všech svatých

Když byla na začátku 1. století keltská území dobyta Římany, začaly se
prolínat keltské a římské zvyky a ke
svátku Samhain se začal slavit i konec
úrody. K symbolům pak přibylo obilí
a ovoce.
Papež Řehoř IV. se chtěl zbavit pohanských zvyků a pro období Samhainu v roce 835 vytvořil nový svátek −
Všech Svatých, který měl staré zvyky
nahradit (anglicky se svátek jmenuje
All Hallows‘ Day, z toho vznikl pozdější Halloween). Ale lidé to vyřešili
tak, že prostě slavili svátky oba. V 16.
století už byly svátky prolnuty tak, že
se slavily jako jeden.

Dušičky na scéně

Podle křesťanských historických pramenů se Dušičky, kdy se odříkávají
modlitby za duše v očistci, aby dosáhly nebeské blaženosti, slaví od roku
998. Tehdy stanovil benediktinský
opat Odillo z Cluny ve Francii tento
den na 2. listopad. Ve středověku byl
populární názor, že duše z očistce se v
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Vezměme to symbolicky − protnou
se ty dva světy: náš hmotný, který
představuje uschlý bodlák připomínající podzim života – se světem nebeským, jenž vyslal bílou čáru coby
stopu Věčnosti? Ale víte co? Berme
to realisticky: je to jenom bodlák a
čára za letadlem. A my? My zůstáváme oběma nohama na zemi.
tom čase mohou objevit jako bludičky, čarodějnice, ropuchy a jiná zvířata
či zvěř.
Svátek Všech svatých − připomeňme
pověst, která praví: „Roku 609, když
nastoupil na Svatý stolec papež Bonifác a uviděl podivuhodný antický
chrám (Pantheon v Římě) zasvěcený
Kybelé, matce bohů, před nímž byli
mnohokrát křesťané trýzněni démony a v němž se uctíval kult římských
bohů, požádal císaře, aby mu jej daroval, což se taky stalo. Papež zasvětil
chrám k poctě blahoslavené Marie −
věčné panny, která je matkou všech
svatých. Od toho dne mají svatí se
svou matkou Marií a se všemi nebeskými duchy slavnost.
Dušičky dnes − 2. listopadu tedy
navštěvujeme hřbitovy, abychom zavzpomínali na své drahé. Na hroby
pokládáme květiny či věnce a zapalujeme svíčky. Den je vzpomínkou na
ty, kteří už nejsou mezi námi.
Důležitá je ona noc. Jak praví staré
pověsti: tehdá se prolínají dva světy:
náš hmotný a ten druhý − nehmotný,
který zdaleka ne každý vnímáme. V
tento čas je rozhraní mezi těmito světy nejtenčí.
ZDENĚK LEBL
Foto: autor

Podzimní mňamky

VAŘÍME
S ŘITECKÝM ZPRAVODAJEM
Fenomén zvaný houby nás ve světě reprezentuje stejně jako značka
Škoda nebo značky turistické – to v případě blízkých brdských Hřebenů i proto, abychom na těch houbách v hlubokém lese nezabloudili. Narazit na člověka, který tyhle lesní poklady jen tak sbírá, aniž
by je konzumoval, klidně můžeme. Ale daleko častěji potkáme takového, co se – skloněný nad pravákem – rozpovídá, jakéže koření přiSuroviny pro přípravu
dává do smaženice nebo které druhy jsou v bramboračce nejlepší.
Babky, bedly, kozáci a křemeňáci, lišky nebo třeba klouzci či růžovky, ale
i pýchavky putují do košíků a doma
se z nich dá připravit obrovská paleta
dobrot!
Co kdybychom si připravili smažené
houby bez smažení?
Dnešní návod je jednoduchý, zajímavý a v kuchařkách ho nehledejte, není
tam! Jedná se o variaci na téma „smažák“.
Na naše podzimní vaření budeme potřebovat: 6 čajových šálků, 6 vajec,
20 dkg čerstvých hub, 15 dkg tvrdého
sýra, strouhanku, tuk na vymazání.

Připravíme si pekáč s vyšším okrajem
a do něj vyrovnáme hrnky. Na dno pekáčku nalijeme vařící vodu, aby hladina byla 2 cm vysoko ode dna. Pak
už stačí vše dát do horké trouby a 20
minut péct.
Jako svačinu jíme s chlebem a zeleninovým salátem, na oběd pak s bramborovou kaší.
Těstoviny, restované houby a přeliv

Po dvaceti minutách pečení je to na
talíři!
A co takhle Houbové těstoviny v
přelivu z nivy?

Suroviny a pomůcky

Připravíme si: balíček těstovin, 25
dkg čerstvých hub, olej, kmín, pepř,
sůl.
Na přeliv: 3 dl mléka, 1 kelímek zakysané smetany, 3,5 dkg hladké mouky, 15 ks loupaných mandlí, 15 dkg
strouhané nivy, 1 masox.

Hotové osolíme a mírně připepříme.
Dáme vařit těstoviny a v mezičase si
připravíme omáčku. Mléko přivedeme k varu. Přidáme do něj hladkou
mouku rozmíchanou ve smetaně, doplníme masoxem a necháme zvolna
dvacet minut probublávat.
Do hotové omáčky přidáme na nudličky pokrájené mandle, strouhanou nivu
a důkladně promícháme.
Uvařené těstoviny a restované houby
smísíme rovnou v hrnci, nebo si každý strávník těstoviny s houbami na
talíři smísí sám. Zkrátka – jak se to
komu zamlouvá víc…
Každou porci přelijeme připraveným
omáčkovým přelivem. To je celé a
celé to taky chutná náramně!

Šálky připravené pro plnění
Jak budeme postupovat: Hrníčky důkladně vymastíme a vysypeme
strouhankou. Sýr najemno nastrouháme, houby pokrájíme nadrobno. Na
dno každého šálku dáme trochu sýra,
na něj vrstvu hub, na ni pak rozklepneme vajíčko a končíme další vrstvou
hub a sýra.

Houby přinesené z lesa voní na ošatce

Božínku, to je dobrota!

A jdeme na to: Očištěné houby nakrájíme na kousky a na oleji je spolu s
kmínem poctivě restujeme 20 minut.

ZDENĚK LEBL
Foto: autor
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Volby / Inzerce

VOLBY JAKO NÁSTROJ DEMOKRACIE

(která Aristotelovi splývá s řeckou demokracií), pokud se vláda naopak opírá o třídy nejbohatší, hrozí vláda oligarchie (vláda nejbohatších vlastníků
jednajících jen ve vlastní prospěch),
která se nejspíš později přemění v klasickou tyranii.
Studium Aristotela lze tedy vřele doporučit našim politikům. Vlády Václava Klause otevřeně podporovaly
vrstvu nejbohatších podnikatelů a
bankéřů a měly tak k oligarchii velice blízko, zatímco sociální demokraté
se starají především o sociálně slabé
vrstvy společnosti. Na střední vrstvu
si soupeřící politické strany vzpomenou jen tehdy, když potřebují někoho,
kdo jejich experimenty zaplatí. Je až
s podivem, jak dlouho se naše střední
vrstvy nechají vysávat a současně jsou
ochotny podporovat buď jednu či druhou z obou stran.
Ale mezi námi: bylo opravdu z čeho
vybírat, abychom byli spokojeni, přátelé?

Jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým my, občané, vybíráme vládnoucí politiky a podílíme se tak na chodu země.
Znamená to, že my všichni – takzvaní obyčejní lidé ‒ delegujeme svého
zástupce a předáváme mu některé své pravomoci tím, že vhodíme volební lístek se jménem kandidáta nebo „té své“ partaje do urny.
nosti politiky by měli být patřičně
Už staří Řekové…
Řecká demokracie měla poměrně dost vzděláni, neboť je vžita obecná přednedostatků, například účast na ní měl stava (původně tedy platónská), že
jen ten, jehož oba rodiče se narodili vzdělaní lidé automaticky vědí, co je
v Attice (historický kraj v Řecku, na správné. Historie nás však poučila,
němž leží hlavní město Athény), takže že je tu na místě určitá míra skepse.
se vlastně týkala jen malé části spo- Jedno moudré úsloví totiž praví, že
lečnosti. Ten, kdo byl prohlášen za ne- nejhorší blbec je vzdělaný blbec.
přítele demokracie, mohl být na deset
Zlatá střední cesta
let poslán do exilu. Avšak na nepřátele
demokracie mohl čekat i horší trest ‒ Aristoteles Platónův systém víceméně
číše jedu (ó, my se dnes máme, že?), převzal. Navíc však hlásal teorii zlaté
které se, jak známo, za své všetečné, střední cesty, tedy vyhnout se všem
slušné občany obtěžující otázky, do- krajním řešením a z nabízených možčkal i Sokrates. Proto měla řecká de- ností jednání zvolit střed. Požadoval,
mokracie i své odpůrce. Třeba takový aby se správná forma vlády vždy opíPlatón, který tvrdil, že by politici měli rala o střední vrstvy společnosti, které
jít svým chováním příkladem a dělat zabrání tomu, aby se správná vláda
zvrhla v některou zrůdnou formu.
jen dobro.
I my, moderní lidé třetího tisíciletí, Pokud se však vláda opírá o nejchud- ZDENĚK LEBL
jsme přesvědčeni, že vedoucí osob- ší vrstvy, může vzniknout vláda lůzy (s použitím odborných pramenů)
INZERCE

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

chodníky, ulice zimní údržba, posypy
samosběry, mytí ruční metení
odstraňování graffiti

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů

ostatní komunální služby

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Zahradníky

Kont
aktní
tel
737 2 efon
42 20
0

Přímý kontakt Mníšek: tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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Společenská kronika / Inzerce
INZERCE

NAROZENINY
slaví (nebo už oslavili)
tito naši občané

V ŘÍJNU
Ing. Ivo Hloch – 80
František Kálal – 80
Jaroslav Wolf – 75
Renata Hovorková – 60
Jana Žemličková – 55
František Sočka – 55
Kamil Abbid – 50

PODZIMNÍ
SLEVY
Na podzim nepadá pouze listí...

V LISTOPADU
Stanislava Karbanová – 95
Františka Mašková – 91
Jiřina Matoušková – 87
Josef Liška – 87
Bohumil Král – 86
Michal Petrek – 86
František Smíšek – 84
Eva Kálalová – 75
Marie Pospíšilová – 65
Jaroslava Kuželová – 65
Jana Šuligojová – 60
Željko Uremovic – 60
Ludmila Ringesová – 55

www.otherm-zbraslav.cz

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA
VCHODOVÉ A INTERIÉROVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKA
OTHERM – PRAHA
U Národní Galerie 468
156 00 Praha 5 - Zbraslav
775 572 557 / zbraslav@otherm.cz

V PROSINCI
Vlasta Klabíková – 91
Miroslava Bartůňková – 91
Bohumil Sobotka – 84
Hana Sočková – 81
Zdeněk Lébl – 75
Marie Mrkáčková – 70
Ing. Daniel Wenig – 50
Terezie Porteousová - 50

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ

VŠEM
OSLAVENCŮM
UPŘÍMNĚ
BLAHOPŘEJEME

Zastupování u soudů, úřadů, vymáhání pohledávek,
smlouvy, rozvody, ověřování podpisů, advokátní úschovy
a veškeré právní služby ve všech oblastech práva,
realitní služby.

JUDr. Jiří TVRDEK

tel.: +420 606 476 169
e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz

www.aktvrdek.cz

Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek (vedle školní jídelny).
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