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Slovo redakce / Fejeton
Vážení a milí,
za všechny, kteří v průběhu právě se loučícího roku přispěli svými příspěvky do našeho, ale
zejména Vašeho zpravodaje, pohádkové, a vůbec báječné Vánoce – ať už mezi kapkami deště
či pod peřinou bělostných vloček, jakož i velkolepý Nový rok ,tvořený třemi sty pětašedesáti
ještě báječnějšími dny, upřímně přeje
Vaše redakce

Vánoční
Nezastavitelně a s pradávnou pravidelností odkudsi
z vesmíru a možná ještě z dál přichází ona požehnaná
chvíle, kdy se svátečně přelévá rok do nové číše, neboť
jest jeho čas – čas vánoční, prosincový čas!
Umordováni nakupovacími rekordy, upečeni domandlova či kokosova, po vzoru s „letos naposled“ proklínanými metráky cukroví, malinko zkoprnělí sobecky
vyhlížíme betlémskou hvězdu někde v nás, příliš netušíce, že tuhle milostiplnou činnost maskujeme donekonečna prozaickým superuklízením toho, čemu se v lepších
rodinách, a tedy i u nás, říká teple – domov.
Zviditelňujeme se v okně
blikajícími gondolami dovezenými z Benátek, stejně
jako čím dál rafinovanějšími cingrlátky zavěšenými i
nad bývalým chlévem, kde
i dnes dlí koně, nicméně toliko pod kapotou… Svým
ratolestem kupujeme bůhvíčímvšímoplývající
pekelné
elektronické „stroje“, které je
k sobě přikovají informačními i
zábavními okovy, ale ani náhodou
je nenaučí pozdravit, poprosit, poděkovat…
Tak - ruku v ruce se štěstím, že jsme zase přežili jeden
uspěchaný rok - ještě si opatřit zašpuntované bublinky,
abychom se v jeho posledním dnu zeslyšitelnili řádnými petardami z podzemních skladů našich šikmookých
spoluobčanů.
To vše a plno jiných bohulibých zbytečností děláme, a
přitom by nám tolik slušelo svátečně zalézt někam za
pec a cvrnknout si Člověče, nezlob se.
Až na Silvestra šampuskami odzvoníme umíráček se-

dmnáctce, otočme se na chvíli dozadu, uvidět, co jsme
zaseli a zda nám naše dobrá vůle mezitím nezarostla
lebedou a bejlím.
Než - pozor, aby náš majestát nebyl vyšlechtěn do samolibosti a sebeuspokojení. Míří-li autor těchto řádků taky do vlastních řad, budiž mu věnována přízeň,
kterou nechce poztrácet, natož zklamat. Zpravodaj je
tu pro své vesnické čtenáře a ti jsou prošeni, aby se
obrátili na redakci se vším, co je ve své obci
trápí, nebo se s námi rozdělili o své příjemné pocity z toho či onoho, čím je
pro ně ves pod brdskými hřebeny
nová, lepší!
Na pozadí možných závějí,
sněhových vloček či jen jinovatky a v celé té atmosféře
provoněné
předsevzetími, odpouštěními, snad i
purpurou, dojímá nás Rybova Česká mše vánoční.
V hrdle se nám zadrhávají
slova o věrnosti, nepití…,
a čerta záleží na tom, je-li
dotyčný pán nebo kmán, je na
prachy nebo jen cumlá viržinko,
jeden každý se utíká domů – přiložit polínko slibů do rodinného krbu.
Ne nemusíme stát před svým svědomím
v pozoru, jenom mu chtějme jemně naslouchat…
Možná, že budeme mít to štěstí a uslyšíme, že největší
terno pod sluncem je mít někoho rád!
Jestli je opravdu něco mezi nebem a zemí, pak je to dozajista Láska. Pámbuví, že jsou její signály nejhlasitěji
slyšet právě o Vánocích…
Zdeněk Lebl
Ilustrace: Barbora Humhalová
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
Domácí si ten den po ránu mazali chleba medem, aby je po celý rok nebolelo v krku. A hospodář? Ten obcházel
pozemky a pozoroval počasí. Pokud
v sadě vítr cloumal větvemi, věřilo se
na hojnou úrodu, pokud slyšel hučet
lesy, mohl se těšit, že krávy nadojí plnou díži mléka. Slabý vánek zase věštil dobré obchody. Ale jak zavál silný
vichr nebo nedejbože bouřka, přišly
obavy z vypuknutí války…

Panák kořalky proti mouchám

VÁNOČNÍ OBYČEJE
ČESKÉHO LIDU
S čím jiným než s rodinou jsou Vánoce spojené poutem nejtěsnějším, viďte? „Dřívávejc“ to zdaleka nebyl jen zářící stromeček, bohatě prostřený štědrovečerní stůl, kapr či řízek, neřkuli kupa dárků,
někde pro sváteční zpestření tu a tam poschovávaných. V minulosti
lidé tento čas prožívali bez televizorů, v magickém kontaktu s přírodou a domácími zvířaty. Doprovázely je rozličné tradiční zvyky, které většinou potkalo zapomnění. Básník a grafik Miroslav Huptych
si pro náš čtvrtletník udělal tu práci, aby z dějinné literatury vybral
některé zvyky, bez nichž se neobešlo devatenácté století, aby nám
připomněl, v co naši předkové věřili, čeho se obávali, jaké je jejich
poslání „po všechny věky věků“…
Karel Jaromír Erben napsal, že Štědrý
den je nejtajemnějším dnem v roce.
Věřilo se, že má magickou moc, lidé se
chtěli nejrůznějšími způsoby dozvědět, co je čeká příští rok. V tomto dnu
prý taky mohli všelijakými tajuplnými
úkony ovlivnit úrodu na svých polích
a v sadech. Třeba u slepic se snažili
„čarováním“ zajistit větší snůšku vajec, ostražitost psích hlídačů nebo lepší dojivost kraviček, vedle chleba často jediným zdrojem jejich jídla. Skoro
na vše, co lidi v minulosti obklopovalo, bylo možné na štědrý den působit!
O svatvečeru se rovněž daly věštěním
zjistit osudové události příštího roku.
Nejčastěji se při věšteckých zvycích
děvčata dotazovala, zda se do roka
vdají, jenže nejrůznější znamení a
úkazy mohly také věštit, kdo z rodiny
už příští rok s ostatními neusedne…
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Pes dostal topinku s česnekem

Už od rána se lidé snažili být na sebe
hodní a vyhýbali se hádkám, neboť
věřili, že různice by je pak provázely
po celý rok. Všímali si, kdo z návštěv
první vstoupí do stavení. Pokud to byl
muž nebo chlapec, měl se jim narodit
syn, v opačném případě dcerka. Tato
věštba se vztahovala i na rození dobytka, takže muži „přinášeli“ býčky,
ženy jalovičky.
Ráno ženské přidávali slepicím do krmení hrách, aby hojně nesly. V poledne nasypaly slepicím (tentokrát i holubům) podruhé, a to do obruče, aby
slepice nezanášely a holubi nezalétali.
Pokud hospodář chtěl mít bujné koně,
dával na březovou kůru oharky uhlí a
síry a pak koním v maštali foukal kouř
do chřípí. Pes ráno dostával topinku s
česnekem, aby hodně štěkal na nezvané příchozí!

Pokud se na Štědrý den sypala fůra
sněhu, vydařit se měl len, ale zase to
přivolávalo spousty housenek. Ten
den se rozhodně nedoporučovalo pít
podmáslí, dokud nevyjde slunce – jinak třeba v Krkonoších museli počítat
s tím, že je po novém roce v lese chytí
hajný! Ve Štěpanicích před východem
slunce pili kořalku na kuráž, jenže
hlavně proto, aby je mouchy po celý
rok neštípaly.
Tomu, kdo se ráno místo ve vodě umyl
v penězích, pak ještě jednou na Nový
rok a o Květné neděli, tomu po celý
rok nescházely. (Tak tohle by mohl být
oříšek i pro historika.)
Ve Zběři si rozhádané sousedky házely smetí přes práh, aby jedna na druhou poslala blechy…

Hlavně nikomu nic nepůjčovat!

Dopoledne hospodyně s rukama od
vánočkového těsta běhávaly do sadu
dotýkat se stromů, což zajistilo hojnost ovoce. Pokud se vánočka nepovedla, hrozilo, že zemře ona nebo
někdo blízký. Někde hospodyně zapékala do těsta peníz, a kdo ho našel,
měl se těšit na štěstí po celý rok.
A teď jeden z mála zvyků, který leckde přetrval: dětem, které se budou
postit celý den, naši předci slibovali
obligátní zlaté prasátko, které ovšem uvidí až večer. Ale kdo ví, jestli
to mělo být symbolem hojnosti či to
mělo nějaký jiný, nám už dnes neznámý nebo skrytý význam… Někdy rodiče své ratolesti strašili tím, že když
se postit nebudou, tak je v noci vykuchá Peruta (Na Českobudějovicku a
Českokrumlovsku zlé strašidlo.)
Klídek – vždyť on se oběd ten den většinou stejně nikde nekonal, a že by ve

Vánoce, Vánoce přicházejí...

Miroslav Huptych je básník, aforista, výtvarník a arteterapeut. Řadu let pracoval jako terapeut
na Krizovém centru RIAPS, na Lince důvěry a v komunitě Magdaléna pro léčbu drogově
závislých v Mníšku p. Brdy. Od roku 2003 je ve svobodném povolání. V roce 2005 založil Institut pro vzdělávání v arteterapii a artefiletice. Nyní se věnuje výhradně psaní a
výtvarné tvorbě. Vydal 6 básnických sbírek a knížku aforismů Hodinky s ohňostrojem.
Jako editor připravil řadu knih, například Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za
starodávna nebo Černá slepice aneb jak se líhne bazaliček, který štěstí do domu
přináší. Jeho verše byly přeloženy do mnoha evropských jazyků a byly publikovány v několika básnických antologiích, které reprezentují českou poezii v zahraničí. Kolážemi ilustroval 56 knih, 157 knižních obálek a 29 nástěnných kalendářů.
Realizoval přes 40 samostatných výstav doma i v zahraničí. Komenského Labyrint
světa a ráj srdce je jeho inspirativní kniha, kterou nejen ilustroval 50 kolážemi, třikrát
realizoval v podobě nástěnných kalendářů a již tři roky pracuje na obrázkové knize,
kterou by rád vydal v roce 2023 k 400. výročí napsání knihy Labyrint světa a ráj srdce.
Bližší informace o autorovi lze najít na www.huptych.cz

špajzce dítka něco vyštrachala k snědku? Těžko – a navíc se opravdu bála,
síla tradic byla obrovská!
Bylo zapotřebí si dát pozor a nic ve
stavení nerozbít, protože by to pro dotyčného mohlo být neklamným znamením, že do roka opustí své blízké
nadobro. Ten den se taky nesmělo z
domu nic půjčovat, aby následující
rok na dveře nezaklepala bída…

K večeři sekyra pod stůl?

Na štědrovečerní stůl se prostřel bílý

ubrus a pod stolem se zametlo. Hospodyně přinesla talíře a pod ně hospodář
pokládal drobné mince a sám seděl na
tobolce, aby se ho peníze po celý rok
držely. Někde položil hospodář pod
stůl sekyru a měl na ní položené nohy,
což zaručilo, že bude v domě pánem.
Bylo třeba, aby nezačali s večeří moc
brzy, protože to přivolávalo pohřeb.
Chudí chalupníci říkali, že budou mít
doma pytel blech, jestliže se u nich
na Štědrý den rozsvítí dřív, než u bohatého sedláka. V čele stolu sedával

hospodář a ten spočítal domácí i hosty. Byl-li sedících lichý počet, mívala
jeho rodina obavy, že rok nebude příznivý, zvlášť když jich bylo třináct…
Tehdy se říkalo: „Třináct – Pán Bůh
při nás!“. A zase – pokolikáte už – se
obávali, že někdo do roka umře.
Moc nebezpečné bylo sedět proti dveřím, jelikož to – a znovu je to
tady – přivádělo na máry. Po společné
modlitbě udělala hospodyně prstem
namočeným v medu každému křížek
na čele. Komu nejdřív uschnul, ten –
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
no ti naši předkové ale fakt
děsně strašili smrtí – zkrátka ten
měl v následujícím roce taky přijít do
nebe…

nebožtíka. Všichni, kdo by takovou
krmi jedli, mohli se „těšit“, že budou
v nastávající době nešťastni.
Bylo třeba si dát pozor, aby kočka
nevlezla na štědrovečerní stůl, což by
znamenalo, že rodina nebude dlouho
pohromadě.

Pozor na stíny od petrolejky!

Večeře jako taková?
Co dům dal!

V krajích byla odlišná, ale všude,
oproti našim dnešním štědrovečerním
stolům, velmi, velmi prostá. Nejběžnějšími pokrmy byly: houbová, rybí
nebo hrachová polévka, pak buchtičky polité sirupem a sypané perníkem,
jáhly, krupičná kaše posypaná cukrem, hrách, a na závěr vařené hrušky,
křížaly, švestky a tak… Na horách byl
neodmyslitelným jídlem „hubanec“ –
také „kuba“, čili zapečené kroupy s
houbami.
Hospodyním se radilo, aby do jídel
ten den nedávaly moc česneku a koření, jelikož to dělá muže zlými. Pokud
ten den se jedlo zelí, byli domácí po
celý rok zdrávi. „Dostanou-li děti jakkoli udělanou mrkev, nebudou zlobit
celé měsíce.“
Někde mívali k večeři rybu, ale hospodyně musela být při kuchání opatrná – pokud se jí roztrhla žluč a rozlila
se po mase, mělo nastat v domě neštěstí: vyhořet stavení či se měli nadít
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Při večeři lidé sledovali své stíny, které vrhaly petrolejky i svíčky Kdo měl
slabý stín, a nebo ho vůbec neměl,
či měl dokonce stíny dva, bylo mu
souzeno se rmoutit, že se příštích Vánoc nedožije. To samé věštil na stínu
dlouhý nos, když scházela stínu hlava
nebo když byl bledý.
Zejména vesničané byli přímo posedlí
strachem ze smrti. Jak jinak si vysvětlit další sérii předpovědí a strachu z
ní?
Pokud někdo vyšel na dvůr podívat se
do světnice oknem, mohl prý spatřit
toho – kdo se s nimi měl rozžehnat –
na márách… Zvědavý hospodář zase
šel do síně a díval se do světnice klíčovou dírkou. Pokud u někoho uviděl
umrlčí hlavu, ten do roka měl sejít ze
světa. Když ji ale spatřil u dveří, sám
se měl se světem rozžehnat. To v Nechanicích posílali nejmladšího
z rodiny, aby se ten šel podívat klíčovou dírkou na stolující – koho zúženým viděním nespatřil, taktéž se měl
odebrat na krchov. Pak by nás mohlo
zajímat, jak takové dítě štědrovečerně

usínalo…
Jinde si u večeře každý ze stolujících
zapálil svíčku, a komu během jídla
zhasla, měl spočítáno, že se též odebere na onen svět.
Ale abychom zahnali černé myšlenky, vězme, že ve Smidarech radívali dívce – pokud chce poznat svého
„budoucího“, aby ze všeho, co na stůl
přišlo, odkládala na dva talíře. Potom
měla v komoře prostřít stůl a o půlnoci k němu zasednout v bílých šatech a
jíst. Zajisté se u druhého talíře zjevil
její budoucí ženich…

Tak tyhle ozdoby se nikdy neokoukají,
viďte?

Houser za nohu uvázaný

Po večeři si každý vzal z mísy jablko a

Pozor na oči, ruce a vůbec celého člověka…

Vánoce, Vánoce přicházejí...
rozkrojil ho napříč – byla-li tam hvězdička, bude příští rok šťastný. Když
našel kříž, znovu očekával tu nešťastnou smrt… Prokrista – a což teprv
tohle: jestliže totiž na někoho jablko
nezbylo, bylo to pro něj zlé znamení, že se do roka oběsí. A na takovou
hrůzu věřili v Humburkách u Nového
Bydžova. Brrr…

ře kousek chleba, ryby a česneku. Pak
jim uvázala tkaničku kolem krku a zavěsila na ni trnovou větvičku. Hospodář udělal totéž psovi, se kterým okolo
stavení třikráte obešel, aby hospodářství opatroval. Za ním šla hospodyně
majíc housera za nohu uvázaného a
vedla kohouta a konečně kačera, aby
se drželi domu, ochraňovali své mla-

fyzkultůru. Považte, že dali
na stůl otep sena, nejstarší žena
v domě na stůl vylezla a napodobila
slepičí kdákání. Třebas to prý pomáhalo k lepší snůšce vajec, nevím, nevím, jaký postoj by při takové realizaci letošních Vánoc zaujaly neúprosné
české feministky…?

Mnohde si každý ze stolovníků vzal z
mísy dva ořechy a rozloupl je. Když
byla jádra zdravá, bylo to dobré. Byla-li zkažená, obával se choroby, černá
pak – už to začíná být nudné věštění,
že? – černá totiž opět věštila smrt.
Když v zrcadle dotyčný spatřil čerta,
značilo to soudy i půtky se sousedy.
Po večeři hospodář vzal stroužek česneku, zapíchl ho do střídy chleba a
hodil psovi. Nato ho popadl a vyhodil
oknem ven a to třikráte, protože takový pes se potom ani čerta nebál. Nabízí se otázka, co by takovému zvyku
dnes řekli ochránci zvířat?
Jinde vstrčila hospodyně kohoutu,
houserovi a kačeru do huby od veče-

dé a zlí byli na cizí. Nakonec všechny
tři vyhodila ze světnice oknem, a sice
pozadu. Co se oněch „cizích“ týče,
tak tohle by mohlo být aktuální i dnes,
nemyslíte?

Kdo bude třít bídu?

Proboha – ženská na střeše!

Aby slepice hodně nesly a nezanášely,
vylezla některá z ženských na střechu
a sypala ječmen dolů komínem. Pod
ním druhá nastavila zástěru a chytajíc
do ní obilí, ptala se: „Co to sypeš?“
„Vajca!“. Ta s ječmenem v klíně odtočila si červený pás a zatočila jím v
jizbě dokola, vysypala do něj obilí a
dala sezobat slípkám.
Někde pěstovali i osobitou vánoční

Že dívky na Vánoce třásly plotem či
bezem za účelem zjištění, kde jejich
milý večeří, to ještě mnozí z nás pamatují z vyprávění babiček. Stejně
jako házení střevíce přes hlavu – obrátil-li se špičkou ke dveřím, věřily, že
první nápadník milou opustí, a jestli
špičkou k dívce, dozajista si ji vezme.
Taky se pod poklopené hrníčky vkládal chleba, hlína, prsten, hřeben a peníze. Kdo odklopil hrnek s hlínou – to
už si na základě dnešního hřbitovního
věštění domyslíme, kdo s prstenem,
ožení se nebo vdá, kdo s penízem,
bude bohatý, a ten, co si vybral hřeben, bude třít bídu. Chudák. Jenže je
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
fakt, že k tomu, aby někteří
současní důchodci třeli bídu, ani
nepotřebují hřeben…

je něco! Ale to není celé: kolikrát hodily, nežli je ovoce udeřilo, tolik let
prý musely čekat na vdavky! Kdyby
tohle chtěly provádět ještě před sedmnácti roky s jablkem rostlým u silnice,
mohly by si díky olovnatému benzinu
ztěžklým ovocem nakrásně ublížit.

Vdavky a zase vdavky…

O takových vánočních ozdobách se
našim předkům ani nesnilo…
Svíčky v ořechových skořápkách
plující na vodě v misce, lití olova do
svěcené vody – to všechno známe,
ale fakt, že v Žehuni na Novobydžovsku dívky házely jablkem tak dlouho
do stropu, až jim padlo na hlavu, to

Na Moravě se dovídalo děvče svou
budoucnost u prasečího chlívku. Čeledín donesl slečnu na zádech ke chlévu, zabušil na dveře a říkal: „Milá plemenico, povíš nám něco, přinesl jsem
dívku ke tvojemu chlívku, kolik dáš
rochotů (zachrochtání), za tolik se vdá
roků!“ No vida, co mohlo taky rozhodnout o datu svatby… A ještě: lochenické dívky běhávaly ke kurníku a tloukly na dvířka vařečkami. Ozvala-li se té
které první slepice, bála se, že zůstane
na ocet. Když to byl kohout, určitě se
v příštím roce vdala.

Děvčata moravská kráčela s prsy obnaženými na humence do stodol, kde
si klekla a pravila: „Z toho humna nevstanu, až znamení dostanu – z keré
strany vítr fouká, odtud se můj milý
kouká.“ Holt kdyby bývaly nebohé
dívky tehdá měly chytré mobily, mohlo
se na takový poloviční striptýz koukat
milých víc…
Všeobecně se náš lid domníval, že o
štědrovečerní půlnoci vše v přírodě
oživne, zvířata, a třeba i oheň mluví
lidskou řečí. Když jdou děvčata z půlnoční mše, mají tančit, aby při muzice
nikdy nezůstala bez vyzvání.
A kdo nešel na půlnoční, měl běžet
o půlnoci jenom tak v košili kolem
stavení, aby zahnal neštěstí od domu.
Konečně dívce, která se od rána postila, bezpochyby se měl zdát sen o jejím
vyvoleném.
Avšak při pohledu na mnohá děvčata současnosti leckterý vyvolený by s
chutí utrousil něco v tom smyslu, že by
se klidně mohla postit každou neděli,
neřkuli obden.
Zpracoval a poznámkami opatřil
ZDENĚK LEBL
Koláže: Miroslav Huptych
Foto: autor
Dobové ilustrace: archiv

A střevíc už letí…

Kdo z nás uvidí zlaté prasátko?
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…další střevíc!

Testíky ve stínu stromečku

ROZJÍMÁNÍ S VŮNÍ PURPURY
V těchto nadmíru citlivých dnech
se tradičně dostává „do řečí“ láska, partnerské i rodinné vztahy.
Zkusme si mezi přípravou bramborového salátu a smažením kapra
udělat malý test na tohle téma. Ale
ruku na srdce – ať nás nedostatek
bodů „chraňpámbu“ nerozhází, je
to jen test a my přece své kvality
známe!
1) Dáváte si jen takové cíle, které můžete
splnit?
2) Považujete majetek za příjemný, nikoli
však prvořadý?
3) Je vám vlastní pracovitost?
4) Pomůžete v nouzi i cizím lidem?
5) Dodržíte vždy dané slovo?
6)Vážíte si osob méně vzdělaných, než jste
vy sami?
7) Stýská se vám při delším odloučení po
domově?
8) Snažíte se vypadat co nejlépe?
9) Ustoupíte v případě potřeby?
10) Považujete za důležitou úctu jednoho
k druhému?
11) Uznáváte, že každý má právo na své
koníčky?

12) Vyjasní se u vás brzy po hádce?
13) Bojíte se o zdraví svých blízkých?
14) Uznáte, pokud nemáte pravdu?
15) Je vám proti mysli, když někdo nadává
a křičí?
16) Hledáte nejdřív radu u členů své rodiny a teprve potom u ostatních?
17) Umíte odpouštět?
18) Máte radost, když můžete někomu vyhovět?
19) Souhlasíte, že starost o domácnost nemůže být věcí jenom jednoho?
20) Vyhýbáte se výčitkám a předhazování
nepříjemností?

Tak jak jste dopadli?

☻ 6 a méně bodů: Zdá se, že hnací silou
vašich rodinných vztahů je hlavně zvyk,
možná dokonce jakási otupělost. Pamatujte si, že nikdy není pozdě začít lépe.
Nesrovnalosti netutlejte, ale mluvte o
nich, hledejte společná řešení.
☺7 až 13 bodů: Nemá-li být u vás permanentně rušno, musí přijít ústupky na
všech frontách. Uvědomte si, že časté
hádky, přestože po nich následuje usmíření, jsou přece jenom dost vyčerpávající.

OTAZNÍK VE STÍNU ŠAMPÁŇA
Tentokrát si všichni vyzkoušíme,
jestli se nám ještě všechno nevykouřilo z hlavy díky minulým Silvestrům, natahovaným hluboko do
Nového roku. Tak tedy:

♣ Kocovinu nejlépe utiší
a) káva
b) stopečka koňaku
c) kořeněná směs

♣ Svatý Silvestr byl:
a) vinař z jihovýchodoitalské Apulie
b) zbožný a střízlivý muž
c) misionář v Egyptě

♣ Silvestr byl přece zbožný a střízlivý
muž, který se ve 4. století stal dokonce
papežem. Původem vzdělaný Říman přijal křesťanství a pokřtil i císaře Konstantina, jehož předtím vyléčil z malomocenství, které si „přinesl“ z Egypta.

♣ Toto jméno pochází z:
a) aramejštiny
b) etruštiny
c) latiny
♣ Bílé víno necháváme chvíli stát, protože:
a) z něj vyprchají škodlivé látky
b) získá lepší chuť
c) se sluší obdivovat jeho vzhled
♣ Noche vieja znamená:
a) silvestrovský aperitiv
b) starou noc
c) pozdrav k Novému roku

Vyhráli jsme?

♣ Jméno Silvestr pochází z latiny (silvanus=porostlý lesem). V římské mytologii
to bylo i božstvo přebývající v lese. Název Silvestr pro poslední den v roce pak
zdomácněl v mnoha jazycích.

♥ 14 a více bodů: Gratulujeme! U vás
vládne soulad, vztahy jsou tolerantní a
povznášející. Asi jste už přišli na to, jak
úspěšně hrát šachy partnerského a rodinného života. Posílejte své zkušenosti dál,
je jich třeba, nemyslíte?
(zle)
Foto: autor
♣ Noche vieja představuje starou noc.
Je to jednak překlad ze španělštiny, jednak pojmenování posledního dne v roce,
čili Silvestra. V angličtině se ustálil název
New Year’s Eve, což znamená předvečer
svátku Nového roku.
♣Vždyť na kocovinu je přece odjakživa
nejlepší kořeněná směs připravená z osoleného a opepřeného žloutku, zesílená
ještě worcestrem, tabaskem a zakápnutá
citronovou šťávou. Ve zvlášť těžkých případech se doporučuje odvar z rýže. Je prý
to strašné, ale údajně léčivé.
(zdk)
Foto: archiv

♣ Z odstátého bílého vína vyprchají
škodlivé látky, které se vytvářejí po otevření lahve, když se víno setká se vzdušným kyslíkem. Červené víno bychom
měli otvírat dokonce dvacet minut až půl
hodiny před jeho konzumací!
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Lahodné tóny vykoupené strádáním

HEJ, MISTŘE JAKUBE, DÍKY…!
Jsou-li Vánoce kouzelné, je poezie Vánoc půvabnou tváří roku – to vše podmalované líbeznými tóny Rybovy České mše Vánoční „Hej, mistře“, která
zdomácněla víc jako Rybovka – tak to jsou naše Vánoce! Zatímco nejen její
jímavá melodie, ale i slova překypují láskou a pokorou k životu, naději,
to ‒ čemu noblesně říkáme osud ‒ se k duchovnímu otci ceněné skladby
zachovalo neuctivě, ba ohavně, dokonce se prostřednictvím nehodných lidí
stalo jeho popravčím…
Původně křtěný Jakub Šimon vyrůstal v rodných Přešticích na Plzeňsku
a v Nepomuku, ale nikdy nezapomněl
na pětiletá studia ve škamnách pražského piaristického gymnázia. Jestliže v době jeho narození – 26. října
1765 – v královském městě na jedné
straně vrcholilo okázalé baroko, dospívající chlapec nevnímal někdejší
nouzi na straně druhé. Úplně mu stačilo zaposlouchat se do hraní výtečných
pražských varhaníků, nebo si sám zahrát na housle v některém z pražských
kostelů či jen tak být při otevření Nosticova divadla. Dnes bychom řekli, že
na housle přímo válel, ale šlo mu to i
na varhany, vždyť ve hře na klavír byl
pokládán za výborného muzikuse už
coby osmiletý!

nadsázky trápil až do své předčasné
smrti. Výchova mládeže a hudební
činnost byla jeho školní prací.

Protože se nezachovala skutečná
Rybova podoba, musíme se spokojit s jeho fiktivním portrétem

Na tři roky v Mníšku pod Brdy

Jak už to u pozdějších osobností bývá,
školu nedokončil. Přesto četl německy, francouzsky, italsky, latinsky i
řecky. Po absolvování učitelského
kurzu roku 1785 Jakub Jan uposlechl
otcovy výzvy, aby převzal místo nepomuckého kantora a ačkoliv v něm
zpráva nevzbudila žádné nadšení, na
radu svého příznivce Patera Leopolda,
opustil Prahu.
V Nepomuku pobyl ve škole jen
krátce, neboť když se jednou několika břitkými poznámkami vyjádřil o
mravních vlastnostech nepomuckých
dívek, dala mu tamní honorace najevo svou nepřízeň. Postarala se, aby ze
školy dostal vyhazov.
Pak už se z klubka času odvíjela léta
učitelování, když po matčině smrti
první skutečně kantorskou štaci dostal v Mníšku (tehdy ještě bez zeměpisného označení pod Brdy), kde však
působil jen jako pomocný učitel, a
sice po tři roky. Nakonec zakotvil v
Rožmitále pod Třemšínem, kde se bez
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V Rožmitále pod Třemšínem mu brzy všechno připadlo ponuré, a to
včetně zámku významného českého šlechtice Zdeňka Lva „z Rožmitála“
Církev jako brzda výchovy

V roce 1790 se oženil a už na počátku profesního života byl vystaven nelehkému životnímu údělu – staral se
o obživu početné rodiny (ze třinácti
jeho dětí šest brzy zemřelo). Pro své
liberální přesvědčení se dostával do
rozporu s místním duchovním správcem a pak i s vrchností. „Farář není
přítelem nového školního zřízení. Stačí mu, umějí-li děti ministrovat, zpívat
a slepě odříkávat křesťanskou nauku,“
stěžovával si… „Neptá se, zda děti
látku chápou. Zásady mé a farářovy
se liší jako černá a bílá barva,“ píše
v deníku.
Kantořině se díky neústupnosti omezeného duchovního čím dál unavenější Ryba nadále obětavě věnoval –
vyučoval poctivě celé dny, když o nedělích a svátcích probíhaly opakovací

Po schodech ke kostelu Povýšení
svatého Kříže ve Starém Rožmitále Jakub Jan nejraději chodíval za
„svými“ varhanami

Lahodné tóny vykoupené strádáním
hodiny, dětmi nejvíc navštěvované,
protože jedině tehdy nemusely doma
pracovat.

Rybovku napsal jen tak bokem?

Kromě učitelování vykonával Jakub
Jan funkci dirigenta, regenschoriho
(vedoucí chrámového sboru), opisoval skladby pro kůr, hrál na svatbách,
pohřbech. Nejen to – psal knížky a
různá pojednání, třeba o českém hudebním názvosloví, překládal, vzdělával se, v originále četl náročná filozofická díla.
Napsal na tisíc pět set vlastních skladeb – od písní přes komorní hudbu
až po koncerty, symfonie, oratoria. A
složil na osmdesát mší. Nám dnes připadne úsměvné, že geniální dílo Hej,
mistře, které – ač skladebně prosté –
je nemírně působivé, napsal zanícený
Jakub Jan Ryba úplně mimochodem
a bral ji jako bezvýznamnou položku
ve svém bohatém tvůrčím potenciálu.
Ačkoli si psal podrobný deník, vůbec
se v něm o své Rybovce nezmiňuje…

Bohužel sv. Jan z Nepomuku nad ním
svou ruku nedržel…

Hej, Mistře Jakube – co říkáte
dnešní Rybovce?

Možná, že kdyby Ryba svou mši dnes
slyšel, velice by se hněval nad její

podobou. Ta se totiž liší od původního znění. Byla to daň, kterou skladba zaplatila za své šíření z malého
středočeského městečka do okolního
světa. Jak se prostřednictvím opisů
dostávala dál, narážela mnohdy na
nejrůznější úskalí ve složení orchestrů
či umění zpěváků. Úpravy pak často
obměnily samotné melodie či pěvecké
texty. A už tehdy to Ryba nesl velice
nelibě. „Byl jsem nanejvýš pohněván,
jak mnohdy domýšlivý učitel ostudně
přetváří mistrovská díla tím, že je drze
zkracuje anebo nevhodně přidává,“
postěžoval si v jednom z dopisů přátelům skladatel.

Česká mše vánoční
– „Hej, mistře“

Děj příběhu je jednoduchý: pastýři
se probudí nebeskou září i andělským zpěvem a poslové z nebe je
vybídnou, aby si pospíšili do Betléma. Ti svolají všechnu chasu a
odeberou se s dary k Jezulátku, u
něhož prosí za milost a pokoj (mír).
Čisté jásavé zpívání probouzelo
představu českého Betléma, neboť
na stráních pod brdskými lesy pásli
pastýři svá stáda zrovna jako v biblickém městě. I tady se vrchnímu
pastýři říkalo „mistře“. V zástupu
venkovských lidiček putujících
k Děťátku vítězí touha po lepším
životě, po klidu (v té době zuřily
napoleonské války).
A právě pro onu zdánlivou prostotu
oslovuje posluchače i dnes, proto se i
přes původní, často až hysterickou nevoli církve, prosadila mše do vánoční
liturgie! Lidé si ji vždy znovu a znovu
žádali, jak uvádí poznámka jakéhosi
církevního potentáta na klatovském
opisu mše z roku 1864: „Slátanina
tato, kteráž za bezpříkladnou urážku
církevní hudby považována býti musí,
jest po dlouhá léta okrasou Narození
Páně v Klatovech a běda řediteli kůru,
kdyby kocovina tato neprovozovala
se aspoň dvakrát o Vánocích…“ Není
důvod, abychom si nalhávali, že i pro
nás není Rybovka stejně neodmyslitelná jako rozsvícený stromeček,
bramborový salát či smažený kapr.

V posvátném chrámu prostí lidé poprvé uslyšeli líbezné tóny vánoční mše
Hej, mistře, nevyumělkované operními či opetními hlasy

…vstaň bystře zní na Broadwayi
i mezi klokany

A pěkně česky! V jadrné mateřštině,
kterou se za Mistrova života většinou
opovrhovalo. Nejen v západní Evropě, taky v USA, na Novém Zélandu či
v Austrálii, dokonce v Japonsku.
Jelikož dodnes není znám skutečný
notový originál, podle poslední úpravy v roce 1973 se Rybovka hraje a
zpívá nejčastěji.

Kousek nejstaršího zápisu basového
partu z Hej, mistře

Soudruzi se světlomety

Problémů s „vrchností“ se však Rybova mše nezbavila ani dávno před sametovou revolucí. Nebyli to už však
horliví církevní hodnostáři, naschvály
tentokrát dělali soudruzi v době nor-
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Lahodné tóny vykoupené strádáním
malizace. Ti neradi viděli, jak se v
v rožmitálském kostele hojně scházeli
věřící i nevěřící na půlnoční. Přístup
ke kostelu nasvítili světlomety a zapisovali si, kdo jde na mši, aby mnohé z
nich pak mohli sekýrovat a ztrpčovat
jim život.
A právě k památnému kostelu se se
mnou vypravte…

Ryba v kalných vodách doby

Pustíte-li se tedy tak jako já místo černých vzpomínek raději Rybovou ulicí
do Starého Rožmitálu, přijdete přímo
k farnímu kostelu Povýšení sv. Kříže.
Nejstarší objekt ve městě stojí pěkně
na kopečku a je chráněnou kulturní
památkou. Pro mne je ale nejuctívanější památkou místo posledního odpočinku toho, za kým jsem do Rožmitálu pod Třemšínem konečně vykonal
dávno slibovanou pouť – Jakuba Jana
Ryby.
Protože pocházím z učitelské rodiny,
navíc i proto, že jsem chodil do školy
v Mníšku pod Brdy, kde Ryba také vyučoval, přitahoval mě osud sveřepého
kantora a nadaného muzikuse i s jeho
hořkým koncem.
V okamžiku, kdy se pietně pokloním
nad hrobem většinu života nešťastného autora milované České mše vánoční, si zároveň plním své dětské přání,
které jsem bůhvíproč odkládal půlku
století.

Život mu zhořkl
– tak si ho vzal…

V posledních letech života čelil nezměrným existenčním potížím.
Hudba byla obětavému kantorovi duševní vzpruhou v těžkých chvílích.
Utíkal do krásného světa melodií, životní harmonie, po níž darmo toužil.
Zejména bezohledná štvanice vůči
učiteli uvrhla jeho rodinu do bídy.
Ryba byl nucen přivydělávat si po
hospodách muzikou, ale ani to nestačilo. Osmého dubna roku 1815 tedy
oblékl svůj plášť, vzal noty, knihu Senecových rozprav O klidu duše, na níž
ležela břitva.

Ze začátku to vypadalo nadějně

Nejprve si řekněme, že při přepočtu na cenu stříbra roku 2017 byl 1 stříbrný
zlatý v časech Jakubova raného učitelování přibližně 150 Kč. V Rožmitále
ročně kantor Ryba nejdřív dostával 10 zlatých (zl.) z městské kaple, z
nadačních mší 13 zl. 35 krejcarů (kr.); od vrchnosti 28 zl. 42 kr., 6 měřic žita
(1 měřice = 533 sáhů, 1 sáh =3,60 m², 2 čtvrtce ječmene (1 čtvrtec = 5,85
l),1čtvrtec hrachu, 5 sudů a 2 vědra piva (1 vědro = 62 l) a jeden soudek patoků
z každé várky (?), 12 sáhů dříví (1 sáh = 1,778 m), vůz sena, při každém lovu
jednoho kapra; od města 5 korců (1 korec = 28,48 aru/100 m²) a 3 měřice
žita, louku „Pod vrchy“, pole „Pod Pazdernou“, 4 sáhy dříví; k tomu školné
od obyvatel, z města průměrně 64 zl. a z vesnic 8 zl., za čištění školy 24
zl., velikonoční vejce, posvícenské koláče a zejména takzvané posnopné
(obilí). Dalším důležitým zdrojem příjmů byly kantorovy různé hudební
produkce, jako slavnostní mše, svatby, tancovačky a již zmiňované pohřby.
Zpočátku se tedy v Rožmitále neměl zle, postupně však vlastních i školních
dětí přibývalo a během napoleonských válek se cena peněz výrazně
znehodnocovala. Stárnoucí Jakub Jan, který dříve kupoval ze svého knihy
do školní knihovny, přidával pomocníkovi, velkoryse odpouštěl nemajetným
rodinám školné, byl nakonec nucen důrazně vymáhat, co mu zákonně patřilo,
aby uživil početnou rodinu.
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Čtyřicet let potupně dlely Rybovy
ostatky na morovém krchově, než je
mohli přemístit na důstojnou půdu ke
zdi hřbitova, takřka s výhledem na
kostelík, do jehož ticha před lidskou
malostí i zlobou utíkal komponovat a
hrát

Lahodné tóny vykoupené strádáním / Inzerce
Stále se zhoršující zdravotní stav, vyhrocené spory s církví, rodiči žáků i s
vrchností, pocity marnosti i beznaděje
mu připadly k neunesení. Zamířil do
lesů nad Rožmitálem a poslední kroky ho přivedly na lesní tišinu, kde si
břitvou podřezal hrdlo…

ustoupil od rozjednané opravy kostelních varhan − na nichž skladatel komponoval, hrál a k nimž vzhlížel jako
k jediné útěše − které tou dobou byly
rozladěny a v žalostném stavu…
Na místě jeho smrti v roce 1854 po-

stavili lesní dělníci kamenný křížek,
po sedmdesáti devíti letech přibyla
kamenná mohyla, která tu stojí dosud.
ZDENĚK LEBL
Foto: autor a archiv

Visel snad osud na varhanách?

Jako sebevraha Jakuba Jana pochovali bez obřadu na morovém krchově,
teprve po čtyřiceti letech spočinul na
rožmitálském hřbitově, kde já teď stojím s kytičkou pozdních pampelišek.
Ačkoli po něm zbylo osm desítek dalších mší, jen tu jedinou: Českou mši
vánoční – Hej, mistře si o letošním
Štědrém večeru můžeme i po těch
dvou stech a ještě jednadvaceti letech
poslechnout jako geniální dílo. Veselé, jásavé, radostné… Jak kruté při
pomyšlení, že „naši“ Rybovku zoufalý Jakub Jan zkomponoval v době
největší bídy fyzické i duševní.
Podle nedávno objeveného dokumentu mohl být poslední kapkou k sebevraždě fakt, že rožmitálský farář

A tady – na lesní tišině za městečkem – Jakub Šimon Jan Ryba prolil vlastní
krev. Zoufalý čin nesmírně nadaného, zato nešťastného člověka nám připomíná
kamenná mohyla

INZERCE

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

BETON
ČISOVICE
PŘIJME

administra�vní pracovnici
(dispečerku objednávek)
nástup po dohodě,
nejpozději únor 2018
kontakt:
email: proteko@email.cz
tel: 602 875 531
www.betoncisovice.cz
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Střípky k podzimnímu výšlapu

Ozvěny řiteckého pochodu. A také poděkování
U 3. ročníku ŘITECKÉHO POCHODU jsme se opět sešli v hojném počtu, a to na startu Na Návsi.
Celkem se ho letos zúčastnilo 203 turistů-chodců a určitě za to můžeme poděkovat velmi příznivému
počasí, které nám letos oproti loňskému roku přálo.

Účastníci si mohli vybrat ze 3 variant
pochodu, které byly barevně rozděleny dle jednotlivých délek. Pochod
byl oproti minulým termínům posunut o týden, a to z důvodu orientačního běhu, který se současně konal na
zdejších Hřebenech. Nakonec však
termín posunuli i běžci, takže se obě
akce uskutečnily paralelně vedle sebe,
nikdo si ale nestěžoval.
Velkou změnou, kterou jistě uvítali ti
nejmenší, byly hravé soutěže, probíhající na jednotlivých stanovištích.
Pro děti byl tedy pochod zábavnější a
rodiče si mohli společně popovídat u
občerstvení nebo vychlazeného piva.
Celkem bylo nutné splnit 9 úkolů a
například na návsi si děti složily mapu
či hádaly rostliny a zvířata. Nechyběly ani sportovní disciplíny, například
skákání v pytli…
Za splněné úkoly děti obdržely batůžky či tašky z bio bavlny, s velmi originálním potiskem, zrcátka a odznáčky.
Všichni účastníci dostali v cíli malou
pozornost ‒ upomínkové předměty na
pochod a Řitku.
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V závěru nesmí chybět poděkování
všem zúčastněním a organizátorům
pochodu:
- manželům Humhalovým za přípravu
a organizování soutěže pro děti,
- manželům Brabencovým při registraci na startu a v cíli
- a všem na kontrolních zastávkách:
paní Fořtové na Varadově (restaurace U Lídy), panu Zdeborskému pod
čenolickými skalami, paní Janáčové
(občerstvení Na Skalce) a panu Leitnerovi (Řitka-Bučina, občerstvení (V
Zahrádkách),
- velký dík také patří panu Martinu
Urbánkovi za velmi chutně připravené občerstvení Na Návsi
- a všem sponzorům pochodu: SRBA
SERVIS, ECLISSE, UNI PRAG a. s.
a firmě MIRSA BOHEMIA.
Letošní pochod se povedl i díky Vám,
všem zúčastněným a díky příjemnému počasí.
Těšíme se na Vás opět v hojném počtu v roce 2018. Pokud máte z průběhu pochodu nějaké fotografie a budete
se o ně s námi chtít podělit, zašlete je,

prosím, na adresu řiteckého zpravodaje: lebl.zd@seznam.cz či na facebook
obce Řitka. Zajímavé z nich budou
využity při propagaci příštího ročníku
v roce 2018. Děkujeme.

Na samotný závěr něco málo
statistiky:

Účastníků pochodu celkem: 203
Z toho dětí: 51
Psích mazlíčků: 15
Nejstaršímu účastníkovi bylo 71let a
nejmladšímu 1 rok
Nejvíc účastníků bylo z Řitky: 46
Z Prahy: 33
Z Černolic: 13
Z Mníšku pod Brdy: 10
Ale další přijeli nebo přišli (podle abecedy): z Berouna, Brandýska, Čáslavi,
Černošic, Dobříše, Kamenice, Klecan, Kozolup, Lipenců, Nučic, Písku,
Řevnic, Uherského Hradiště, Velké
Hraštice, Velkých Popovic, Všenor,
Zahořan a Zlonic.
MARIE LÉBLOVÁ
místostarostka obce

Policejní andělé strážní

PŘEDVÁNOČNÍM POHLEDEM
MĚSTSKÉ POLICIE
Nemusíme své čisté svědomí nést na trh, docela postačí, že se jako občané chováme v mezích slušnosti,
sounáležitosti a ctíme pravidla prachobyčejného člověčenství, coby řidiči pak ulice a silnice pokládáme
za všednodenní dráhu života, nikoliv jeho mrzačení, neřkuli konce. O takových „věcech“ jsme si v černošické služebně městské policie povídali s devětadvacetiletým zástupcem ředitele – magistrem Janem
Dvořákem.
přírodovědném gymnáziu jsem vystudoval Policejní akademii ČR v Praze
a směr byl tak víceméně jasný. Možná to bude znít jako klišé, ale začínal
jsem zde jako řadový strážník.

Vlídné slovo docela určitě přispěje k vyřešení problému daleko víc než neosobní jednání
V internetové wikipedii, tedy otevřené encyklopedii, se říká, že policie je represivní složka státu, určená k udržování pořádku uvnitř
státu a jeho vnitřní bezpečnosti. To
zní, jako kdyby policie – v našem
případě městská – nemohla mít
vedle jistě nutné represe taky svoji
přátelskou tvář…
Pochopitelně mohla a snažíme se, aby
i měla. Policie, respektive městská policie, by měla působit především preventivně a výchovně, nikoliv pouze
represivně, jak bývá mnohdy zvykem.

říct, že místo dudlíka měli píšťalku
a místo chrastítka plácačku. I vy
jste jím chtěl být odmalička? Jaká
byla cesta k zástupci ředitele?
Když jsem se v patnácti rozhodoval,
co dál dělat… (Smích)
Odmalička jsem chtěl být lékař, ale
„cesty Páně jsou nevyzpytatelné ”. Po

Myslíte si, že je lepší být „měšťákem“, jak se vám říká, ve víceméně
anonymní Praze, nebo na menším
městě, jako jsou Černošice (spolu
s některými obcemi)?
Záleží na tom, co preferujeme. Na
menším městě se s lidmi potkáváte i
v osobním životě. Nesmíte se tak stydět ukázat svou tvář. Mluvit s nimi,
zajímat se o jejich problémy, starosti,
pomoci jim. Proto jsem zvolil město
menší.
Co považujete za největší prohřešek
z hlediska nezvládnutého soužití
mezi občany?
Domácí násilí.
A co takhle soužití mezi řidiči na silnici ve městě, obci, ve volném prostoru?

Do jakých kategorií byste, pane magistře, z titulu své funkce a profesního zaměření rozdělil občanstvo, nad
nímž – familiárně řečeno – máte
bdít?
Nerad bych zde někoho kastoval,
pane redaktore. Ke každému ,,zákazníkovi” přistupujeme profesionálně a
bez předsudků.
O některých policistech by se dalo

I zástupce ředitele městské policie se účastní hlídkové činnosti na Řitce
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Policejní andělé strážní
V dnešní době je společnost uspěchaná, a tak to mnohdy vypadá i na silnici
za volantem. Myslím, že řidiči by k
sobě mohli být ohleduplnější.

motorické schopnosti na vyšší úrovni
než v pětasedmdesáti, ale jak píšete,
chybí zde zkušenosti. Na straně druhé jsou to mnohaleté zkušenosti, ale

ději?
Myslím, že ne. Jsem spokojený tam,
kde v současné době žiju a rád bych si
užil tradiční české Vánoce!
Co by pod vaším stromečkem rozhodně nemělo chybět?
Radost, kterou bych chtěl udělat svým
nejbližším a tradiční duch Vánoc.
A co byste přál nám – lidu řiteckému?
Příjemné prožití vánočních svátků a
mnoho úspěchů v novém roce.
ZDENĚK LEBL
Foto: autor

Mgr. Jan Dvořák si i na silnici všimne každé maličkosti
Vím, že si městská policie obecně
zakládá na hlídkové činnosti, a vy
osobně jste spíš přítelem pokut,
nebo věříte na domluvu?
Podle nového zákona o přestupcích
nám domluvu nahrazuje institut napomenutí. Jsem zastáncem toho, že
represe by měla být až posledním řešením. Pokud je bagatelní přestupek
spáchám poprvé, a leckdy přestupce
ani neví, čeho se dopustil, není na místě ho ,,oškubat jako slepici”. (Smích)
Samozřejmě u některých přestupků
zákon napomenutí nepřipouští, ale to
je věc jiná.

možná právě proto příliš vysoké sebevědomí. Víte, vše je v hlavě a především o uvědomění si svých možností
a limitů.

Protože máte veřejnoprávní smlouvu s naší Řitkou, setkali jste se tu
v poslední době s motoristickými či
jinými výtečníky?
Pokud si vzpomínám, tak nějaké přestupkové jednání jsme na Řitce zjistili, ale nejednalo se o nic mimořádného. Jako příklad mohu uvést porušení
zákazu vjezdu vozidel nad stanovenou hmotnost či přestupky na úseku
veřejného pořádku.

Existuje na Zemi místo, kde byste
chtěl tuhle sváteční dobu přežít ra-

Koho považujete za větší nebezpečí:
osmnáctiletého kluka bez zkušeností, zato s nadupaným drahým auťákem, a nebo pětasedmdesátníka,
co má sedm dioptrií a tvrdí, že na
vozovce ho s jeho praxí nemůže nic
překvapit?
V osmnácti letech jsou sice psycho-
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Ale pojďme k Vánocům, a hlavně k blížícímu se Silvestru. Spěch,
zmatky a stres, alkohol, velká ramena, agresivita – bývá to pro vás
každoroční strašák?
Musím zaklepat, že vánoční svátky a
Silvestr jsou v těchto končinách poměrně klidné. Mnoho lidí se přesouvá
na Silvestra do Prahy, kde to zkrátka
více žije…

PF
2018
„Pokud se někdo dopustí přestupku
poprvé, není na místě ho ,oškubat jako
slepici’“, svěřuje se řiteckému zpravodaji absolvent policejní akademie
v černošické služebně

Ten, kdo dodržuje zákon, chová se v mezích slušnosti a má zažitá
pravidla silničního provozu, nemusí se tohohle autíčka bát, natož jeho
posádky…

Dvořákova zamyšlení

ŘITECKÉ PAMÁTKY
Často slýchám od spoluobčanů, že naše vesnice nemá kromě řitecké kapličky žádné historické památky. Říkají: „Nemáme ani kostel“, a já musím
začít takovým lidem oponovat. Kostel sice nemáme, ale jsou zde jiné památky.

Třeba dnes již dlouhou dobu uzavřená
hospoda „Na Veselce“, v dávných dobách
formanská hospoda. Je stará jako naše
obec sama a její stáří tak zřejmě zasahuje
do čtrnáctého století. „Horní dvůr“, dnes
znovu usedlost pana Filípka, známého a
úspěšného chovatele koní, v hluboké minulosti uváděná jako tvrz, často i opuštěná tvrz, a to zejména po válkách, kdy
cizí vojska plundrovala náš kraj. „Dolní
dvůr“, také velmi starý, později přestavěný na zámek.
V lesích patřících k zámku leží hrobka
rodu Brandisů, posledních držitelů řiteckého panství. Hrobka není zapomenuta a
mnoho turistů se často ptá, jak ji v lese najít. Zapomenut je ale „Domeček“ a místní
název „U Domečku“. Zatímco hrobka ve
značně zdevastovaném stavu přežila do
dnešní doby, Domeček takové štěstí neměl. Byla to zvláštní stavba, jejíž zákla-

dy dodnes leží na kopci vlevo od hrobky,
když se postavíte čelem k jejímu kříži.
Stavba byla kombinace strážní chaty pro
hajného a kapličky s malým oltářem. Bylo
zde i harmonium a v místnosti kamna.
Kaple byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému. Na harmonium hrával varhaník,
když u hrobky probíhal nějaký obřad. Po
konfiskaci zámku vzal domeček velmi
brzo za své. Já sám jsem měl možnost
tuhle stavbičku vidět asi v roce 1955, kdy
mi ji ukázal můj děda. Tehdy již měla vytlučená okna a vyvrácené dveře. Vnitřní
vybavení bylo zničené. Při další návštěvě,
nevím po kolika letech, zbyly ze stavby
již jen ubourané obvodové zdi. Dodnes mi
nejde na rozum, proč právě tahle stavba
byla zničena, když jiné, stejně staré stavby umístěné ještě na odlehlejších místech,
přežily až do dnešní doby…
Traduje se, že rod Brandisů, byl u řiteckých obyvatel velice oblíben, takže kdo a
proč tedy kapličku zničil? Když jdu přes
řitecká „Lada“ a můj zrak zabloudí na
protilehlý brdský hřeben, napadá mne, že
kaplička musela být v minulosti ze staré
zástavby obce nad rybníkem dobře viditelná.
Zanechme však úvah. Blíží se Vánoce a
samozřejmě i Štědrý večer, a tak se pokusme přenést do vánoční doby, kdy na
řiteckém zámku žili a panovali Brandisové, a památky, o kterých jsme si právě povídali, byly vlastně nově postavené.

Úvaha štědrovečerní

Na okolní tichou krajinu zahalenou do
bílého zimního hávu se pomalu snášel
podvečer. Zapadající slunce zanechalo
nad brdským hřebenem rudě zářící barvu
červánků, která se pozvolna měnila na
barvu zlatavou a ta se pomalu ztrácela
v mrazivém mlhavém oparu ležícím nad
brdskými lesy. Na tmavě modré klenbě
oblohy se rozsvěcovaly první podvečerní
hvězdy a k zemi se tiše snášely drobounké sněhové vločky, které ze vzdušné vlhkosti tvořil silný mráz. V chaloupkách,
ve vesničce ležící na zasněžené stráni
nad zamrzlým rybníkem, se do večerního
soumraku začala pomalu postupně rozsvěcovat malá okénka. Také na zámku
ležícím v údolí za rybníkem zazářila do
večerního šera právě rozsvícená okna.
Nadcházel Štědrý večer.
Ze zámeckých chlévů se ozýval dusot
a ržání koní, spolu s bučením kravek a
kozím mečením. Čeledíni, jak bývalo na
Štědrý večer zvykem, přilepšovali zvířatům krmí, ale i pohlazením a vlídným
slovem. Na zámeckém dvoře právě zapřáhl čeledín pár nepokojných koní. Do
saní usedla a zabalila se do veliké bílé
ovčí kožešiny, do mrazu dobře oblečená,
mladá pohledná dáma. Na kozlík saní
usedl mladý pán v černém kožichu, na
hlavě beranici ze stejné kožešiny. Opratěmi a mlasknutím pobídl koně, kteří
netrpělivě vyrazili horní zámeckou branou a pokračovali alejí stromů směrem k
lesu černajícímu se na brdském hřebeni
za zámkem.
Byla již tma a tak saně zakrátko zmizely čeledínovi z očí a jejich cestu tichým
štědrovečerním podvečerem prozrazoval
pouze veselý cinkot rolniček. Saně se
rychle blížily k tmavému lesu a vnořily se do jeho temnoty. Oči kočího si jen
pomalu přivykaly na tmu, ale nebylo
toho třeba. Bílá, sněhem pokrytá cesta
před ním zářila milióny krystalky sněhu,
které rozzářil právě vycházející měsíc.
Po chvíli jízdy saně zahnuly vpravo a
zastavily se před nízkou kovovou brankou, od které pokračoval na obě strany
nízký plůtek ztrácející se v hloubi lesa.
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Pán podal ruku dámě, která sestoupila
ze saní, otevřel branku a pokračovali
chůzí po cestičce, ze které byl odhrnut
sníh k velkému zasněženému kříži, jenž
byl ozářen svitem měsíce. Zastavili se
až u sněhem pokryté náhrobní desky
před křížem, na kterou dáma položila
malinký vánoční stromeček, ozdobený
lesklými třásněmi. Pán zapálil pod křížem několik voskovic. Vrátil se k dámě
a chvíli postáli před rodinnou hrobkou.
Náhle se do mrazivého lesního ticha
rozeznělo harmonium. Večerní větřík
nesl hudbu nad lesem, nad poli k zámku, a její útržky bylo možné zaslechnout
až ve ztichlé vsi nad rybníkem. I zvěř
v lese a v polích byla hudbou zaskočena,
zastavila se a ostražitě naslouchala. To
varhaník v kapličce sv. Antonína hrál
několik duchovních skladeb. Kaplička
stála na kopci vlevo od hrobky a světlo z jejích okének problikávalo mezi
kmeny stromů. Z jejího komína stoupal
k obloze v mrazivé noci dobře viditelný
modravý sloup kouře. Hudba potichu
doznívala.
Mladý pán odvedl dámu k saním, pomohl jí pohodlně se usadit a vydali se
na zpáteční cestu k zámku, kde již byli
očekáváni. Šli se převléci a asi po hodině všichni členové rodiny zasedli k prostřené štědrovečerní tabuli. Komorník
začal v prostorné a příjemně vytopené
jídelně servírovat štědrovečerní večeři rybí polévku a jako hlavní chod kapra
na černo. Následovalo vánoční cukroví
a punč. V místnosti sousedící s jídelnou
zářila plápolajícími svícemi a třpytem
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skleněných ozdob vysoká vánoční jedle,
kryjící svými větvemi mnohé z vánočních dárků položených pod ní.
I v malé vesničce ve stráni nad zámkem
usedali v tuto dobu lidé ke štědrovečerní
večeři. Hospodyně nalila všem houbovou
polévku a usedla k ostatním. Všichni
dbali toho, aby u stolu seděl sudý počet
stolovníků. Jako hlavní jídlo se podával
zapečený „houbový kuba“ a po něm čaj
s rumem a vánočka. Na štědrovečerní večeři se nejvíce těšily děti, protože se celý
den postily, aby viděly „zlaté prasátko“.
Pod malým stromečkem ozdobeným jablíčky a ořechy zabalenými do lesklého
staniolu a blikajícími svíčičkami, čekaly
pro všechny dárečky od Ježíška. A tak
si potom děvčátka hrála někde v koutku
stavení s hadrovou panenkou a hoši ve
světnici na dřevěném houpacím koníku
napodobovali husary a sekali kolem sebe
dřevěnou šavlí.
Dospělí seděli u stolu, popíjeli čaj, nebo
meltové kafe. Pojídali vánočku a povídali si. Čas pomalu plynul a maminky
uložily dováděním utahané děti do postýlek ke spánku. Pro dospělé nastával
čas se pomalu připravit na půlnoční mši
a na cestu do kostelíčka v sousední vesnici. Malé skleněné tabulky v oknech
chaloupek pomaloval noční mráz ledovými květy. Proto bylo třeba se pořádně
obléknout a pak již řada lidí vykročila
do hvězdnaté mrazivé noci. Noční vítr
hnal přes cestu mezi vesničkami sníh
z okolních polí a luk, a tak nohy všech
směřujících ke kostelu zapadaly často do

závějí. Tváře je pálily mrazem a do očí je
bodaly sněhové vločky unášené větrem.
Chodce míjely saně, jejichž příjezd vždy
již na dálku ohlašoval veselý cinkot
rolniček. Ve větru se z dáli nesl zvuk
kostelního zvonu, zvoucího věřící na
„půlnoční“. Konečně pod ochranou vesnických chalup vítr polevil a přestal být
nepříjemný. Vyzvánění zvonu doznělo.
Otevřené dveře svícemi prosvětleného
a vůní kadidla provoněného kostelíčka
zvou ke vstupu. Poslední přicházející
opozdilec dveře zavírá. Půlnoční mše
začíná a nad okolní krajinou se tiše nesou tóny varhan. Současně s tím se v tichu posvátné štědrovečerní noci vznáší i
mír, klid a láska.
(Podle Vlastivědných sborníků
podbrdska i Kroniky obce Řitka.
A rovněž z vyprávění pamětníků, která jsem vyslechl jako malý
chlapec od „draček“ při draní peří,
když nad stolem ve „stahovacím
lustru“ svítila jen slabá žárovka a
já seděl v temném koutku u kamen,
ve kterých kvílela meluzína a venku řádila sněhová vánice.)
Vážení čtenáři, přeji Vám klidné prožití
pohodových Vánoc a o štědrém večeru
vše, co k němu patří. Do Nového roku
Vám přeji štěstí, pevné zdraví, ale zřejmě i pevné nervy.
Antonín Dvořák

Ilustrace: archiv autora a archiv

Sečteno podtrženo

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Od posledního vydání Zpravodaje uběhlo několik týdnů a je tu opět
čas na rekapitulaci: co se v obci přihodilo, co nás čeká a nemine,
respektive ‒ jak se některé věci vyvinuly.
Nejprve se v krátkosti zastavme u těch, o
kterých jsme již informovali v minulém
čísle a u nichž došlo k určitému posunu
v běhu okolností.

Chodníky k zastávkám
pro oblasti Štěpnice a Bučina

Co se týče chodníku k zastávkám na
Bučině, tak zde došlo k výraznému posunu oproti informaci z předchozího čísla
Zpravodaje. Státní fond dopravní infrastruktury již uvolnil dotační prostředky
z programu Bezpečné zastávky a chodník
je již v zásadě hotov. Jeho vybudování
výrazně usnadní bezpečnou cestu občanů,
a zejména dětí školou povinných, k autobusovým zastávkám Řitka-Bučina v obou
směrech.
Pokud se jedná o zastávky U rybníka,
které jsou důležité zejména pro obyvatele
lokality Štěpnice, Řevnická a Višňovka,
tady rovněž došlo k posunu, i když postup
není tak rychlý, jak bychom si přáli. Nicméně veškerá jednání s dopravním expertem Policie České republiky a správcem
komunikace III. třídy již byly úspěšně
uzavřena. S výstavbou lze tedy počítat na
jaře 2018.

Tady má náklaďák přednost i před příměstským autobusem

Dopravní zrcadlo na Štěpnici

Po dlouhých peripetiích (7 let) a za vydatné pomoci občanů ze Štěpnice byly
příslušné orgány doslova „dokopány“
k přijetí k řešení negativního stavu ne příliš šťastně řešené, a rozhodně nebezpečné
křižovatky na výjezdu z lokality Štěpnice
na silnici III. třídy Všenorská. Poté, co se
záměrem vyslovily příslušné orgány souhlas a bylo nám „milostivě“ dovoleno,
abychom si připravili a rovněž zaplatili
projekt, (chce to přece obec, tak Správa
a údržba silnic to platit nebude…) se tak
stalo, a projekt zrcadla a psychologicko-optické brzdy (horizontální značení),
prošly dalším schvalovacím procesem.
S potěšením musím říci, že k předloženému řešení nepadla ze strany kompetentních orgánů sebemenší připomínka. Nyní
bude nutné přistoupit k realizaci, ovšem
pokud bude trvat tento charakter nevlídného počasí, nebude zatím možné realizaci uskutečnit. Z tohoto důvodu žádám o
trpělivost. V případě jakýchkoliv dotazů
či nejasností v této věci se mohou tazatelé
obracet přímo na mě: „co vím ‒ zodpovím“.

Krajský most přes silnici D4
u Řitky

O chodníky k bučinským autobusovým zastávkám se postarala firma
STRABAG

K doplnění informace z předchozího čísla
uvádím, že došlo k dalšímu jednání v této
věci, a to již v širším formátu, když se
jednání účastnily rovněž zástupci silničně správního orgánu, zástupci sousedních
obcí a vlastníci přilehlých pozemků. Objevila se řada dalších námětů, podnětů a
připomínek, nicméně katastrofální technický stav a nutnost realizace opravy

mostu jsou nezpochybnitelnými fakty, zejména z hlediska až příliš nedávné nehody
betonové lávky v pražskéTróji…
V zásadě také není velkých sporů ani o
charakter kruhového vjezdu na křižovatce
Veselka, nicméně nesoulad a určité neshody pak panovaly ohledně charakteru plánovaného kruhového objezdu křižovatky
vedoucí do Líšnice, Čisovic a k nájezdu
na dálnici (tzv. MUK 4).
Obec Řitka uplatnila několik námitek a
připomínek, které byly zásadě akceptovány. Jednak se jednalo o umožnění uložení kabeláže, resp. takzvaných chrániček
k veřejnému osvětlení v rámci budování
kruhového objezdu u Veselky tak, aby
eventuálně bylo v budoucnu možné tuto
část osvětlit. Dále v navrženém projektu je zachováván přímý nájezd ze směru
od Mníšku pod Brdy na most, paralelně
s navrhovaným kruhovým objezdem.
Z tohoto důvodu starosta požadoval, aby
bylo v budoucnu umožněno tento nájezd
případně využít pro zřízení autobusové
zastávky, a to pro případ, pokud by v souladu s předpisy a technickými požadavky
pro dálnice Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD) trvalo na rušení zastávek linkových autobusů na D 4 (tento návrh se již
totiž „polooficiálně“ v rámci jedné studie
ŘSD objevil). Projektant k této připomínce uvedl, že technicky by navrhovanému
řešení nemělo nic bránit. Dále pak Řitka
za podpory Mníšku pod Brdy (po dohodě
starostů obou subjektů) prosazovala návrh
na zřízení chodníku pro pěší na nově připravovaném mostě, neboť v předloženém
návrhu chyběl. Důvodem je, že řada osob
dnes tuto trasu pro pěší využívá pro pracovní (je tu obchodní zóna) či rekreační
účely. Tento návrh byl akceptován a zapracován.

Čistírna odpadních vod
– ČOV Řitka

Intenzifikace čistírny odpadních vod probíhá zatím bez větších problémů, ačkoliv
technické podmínky jsou poměrně velmi
složité. Zhotovitel, tj. společnost Energie
- stavební a báňská a. s. stavbu provádí
bez větších potíží, byť letos, aktuálně nynější počasí zrovna stavebníkům nepřeje.
Stavba probíhá za provozu stávající čistírny odpadních vod, což klade značné
nároky jak na stavebníky, tak na provozovatele. Nicméně obě společnosti, tj. již
zmiňovaná Energie ‒ stavební a báňská a.
s. a provozovatel, tj. Středočeská vodovodní a kanalizační s. r. o. se s komplikovanými podmínkami vyrovnávají bez
větších problémů.
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Plány, předpoklady záměry

Nová ČOVka, tedy čistírna odpadních
vod, se staví za provozu stávajícího
zařízení

Vzhledem k tomu, že v ruce držíte poslední letošní číslo řiteckého zpravodaje, nahlédněme trochu do příštího roku. Máme
před sebou řadu úkolů a povinností. Z větších akcí lze očekávat opravu komunikace k Varadovu a rovněž ulice Sportovní.
Aktuální je také oprava části komunikace
Řevnická-Dvorská, v úseku od křižovatky
Všenorská ke křižovatce s ulicí Višňovka.
Navíc počítáme s průběžnými opravami
trhajících se komunikací na Bučině a v jiných částech obce, včetně propadající se
kanalizace (např. v ulicích Dvorská, Oblouková aj.)
Rovněž multifunkční hřiště před zahájením jarního provozu musí projít pravidelnou údržbou, dětské hřiště pak zevrubnou
kontrolou herních prvků, takže podle jejich stavu pak budeme uvažovat o opravě,
případně výměně.
Je to jen stručný výčet akcí pro příští rok,
práce je samozřejmě daleko víc a nečekaných událostí rovněž.

Ale abychom nekončili prací…

V letošním roce je tradiční setkání doprovázené zpíváním dětí u vánočního
stromečku naplánováno na pátek 22. prosince. Z účinkujícího účast přislíbila paní
Helena Vondráčková a pan Roman Vojtek.
Budeme se těšit, že hlavními účinkujícími
i hosty zároveň pak budou řitecké děti!
Tradiční oblažení prostřednictvím svařeného vína určitě nebude chybět, stejně
jako občerstvení, které v letošním roce
zajišťuje p. Martin Urbánek.
Závěrem bych si dovolil jménem svých
kolegů zastupitelů a kolegů a kolegyň
z obecního úřadu i jménem svým popřát všem občanům příjemné a klidné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí a rovněž šťastné vykročení do
Nového roku 2018.
Mgr. Kamil Abbid
starosta
Foto: Zdeněk Lebl

Když počasí stavbařům nepřeje…

Je zapotřebí složit velké množství
ocelových profilů
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Navzdory vlezlému deštíku na návsi už elektrikáři chystají výzdobu vánočního
stromu

Sváteční mňamky

VAŘÍME S ŘITECKÝM ZPRAVODAJEM
Protože ne každý z nás má štědrovečerního kapra za svatou tradici, zkouší svátečně nasytit rodinu i
sebe něčím neotřelým, možná jenom nevyzkoušeným. A proč by to letos nemohlo být zrovna kuře?
Vždyť i na Vánoce, případně na Silvestra zůstává bohatým zdrojem bílkovin, tuků, minerálních látek
a vitaminů.
Kuřátko totiž obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, tedy ty, které si
tělo samo nedokáže vyrobit a jejichž
využitelnost v organismu je vysoká.
Vitaminů má kuře na rozdíl od smaženého řízku přehršel, hlavně skupiny B
a vitaminů rozpustných v tucích ‒ A
a D, ale i „éčka“, který nás chrání najmě před stresem z novoročních předsevzetí…
Kuře nám předává i svoje železo, vápník, sodík, fosfor, hořčík a zinek. Vypadá to, že z prvků už schází jen zlato,
ale to je jednoduché – říká se přece, že
maso osmahneme do zlatova, že?
Tak tedy kuře, ale ne ledasjaké. My si
ho totiž dáme se zelím!
A můžeme klidně přidat „vánoční
špek, škvarky, klobásku či smetanu“,
někdo má radši malá jablíčka, sušené
švestky, meruňky... Zkrátka fantazii se
meze nekladou.

Přikryjeme poklicí a dusíme doměkka

Výchozí suroviny na přípravu
Takže si připravíme: 1 střední vykuchané kuře, ½ kg kysaného zelí, 1 velkou cibuli, 1 červenou kapii, několik
Hotovo – stačí servírovat
kulatých feferonek nebo kozích rohů,
¼ lžičky mletého zázvoru, 20 dkg anglické slaniny, olej, sůl (ne moc), trochu cukru.
A jdeme na to: V širokém kastrolu na
oleji zpěníme pokrájenou cibuli. Na ni
pak dáme kysané zelí i s lákem. Vedle na pánvi rozškvaříme na kostičky
nakrájenou slaninu. Kuře naporcujeme, trochu (ale opravdu jen trochu)
osolíme a zprudka po všech stranách
na slanině osmahneme. Porce i se slaninou „přestěhujeme“ řezem dospodu
na vrstvu zelí v pekáči. Ochutíme zázvorem, přidáme papričky a pokrájenou kapii.
Když je třeba, během dušení podléváme vodou nebo vývarem. Dusíme asi
hodinu – podle velikosti kuřecích porcí. Kdo chce, zelí si malinko přisladí.

Podáváme například s bramborami. Ale dobré je to i rýží nebo bramborovými
knedlíky

ZDENĚK LEBL
Foto: autor
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Hrst vánočních veršů / Duchovní řádky

Tajemstvím Vánoc se inspirovala řada básníků
a Václav Renč (28.11.1911) – 30.4.1973 patřil mezi ty, které někdejší režim vymazal z historie a učebnic
české literatury. Avšak jeho dílo básnické, dramatické i překladatelské je bezesporu jedním z národních
pilířů českého umění. Začtěme se, prosím, aspoň do jeho svátečních veršů, které jsou v tento čas – jak
se dnes říká – aktuální…
***
Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

A přidejme vánoční poezii Jaroslava
Vrchlického:

O štědrý večer

Na stromek, v jizbu jenž přines’ dech
lesů
a v města hluky tichých samot snění,
zas věším pestré cetky v zamyšlení
jsa napřed šťasten v dětí hlučném
plesu.

Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.
Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…
***
Mlč, Janku, malověrný Janku,
ovečky plaší pláč.
Ty čekej v bdění, čekej v spánku.
Však duše tvá ví, nač.
Čekej, jak v Písmě stojí psáno:
Pomine jednou tma,
uprostřed noci vzejde ráno
a hvězda radostná.

Zpěvy u jesliček

Už dávno dudy nedudají
okolo Betléma.
Jen smutné větry smutně hrají,
smutná je duše má.
Už dávno nikde nečekají,
že ze tmy vzejde jas.
Jen smutné deště smutně hrají
pro nejsmutnější čas.
Naděje dávné vítr žene
okolo Betléma.
Kdo stojí o nás odsouzené?
Smutná je duše má.

Při každé tretě, k haluzím již nesu,
zřím, otec, dětských zraků zajiskření
a básník slyším tiché ptačí pění
a cítím duši lesa stoupat z vřesu.
Zdroj šumí, sosna skřípne větrů tahem
a vidím honbu motýlů, much, ptáků
nad diviznami, jež zřím zlatem kvésti.
A myslím: V každou hračku v snění
blahém
jak zaklít věčný azur bez oblaků
a přičarovat dětem svým kus štěstí!
(ze sbírky Nové sonety samotáře, rok
1891)

VANOČNÍ POŘAD MŠÍ SVATÝCH

V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MNÍŠEK POD BRDY

www.farnost.mnisek.cz
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NEDĚLE – 24. 12.		
16,00 MNÍŠEK „dětská půlnoční“
(Štědrý den)			
21,00 LÍŠNICE „půlnoční“
				
24,00 MNÍŠEK „půlnoční“
PONDĚLÍ – 25. 12.		
8,30 MNÍŠEK
(Slavnost Narození Páně)
10,30 LÍŠNICE
				
14,30 TRNOVÁ
ÚTERÝ – 26. 12.		
8,30 MNÍŠEK
(Svátek sv. Štěpána)		
10,30 LÍŠNICE „Ryba: Česká mše vánoční“
				
14,30 KYTÍN
STŘEDA – 27. 12.		
10,00 MNÍŠEK, farní kaple
(Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty)
ČTVRTEK – 28. 12.		
18,00 MNÍŠEK, kostel
(Svátek sv. Mláďátek, mučedníků)
PÁTEK – 29. 12.		
18,00 MNÍŠEK, kostel

Proti stresu

SNĚHULÁČČÍ VYMALOVÁNKY
PRO MALÉ I VELKÉ

Ilustrace: Barbora Humhalová
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