
nezávislé komentování politického, kulturního i náboženského života nejen 

    městyse Vémyslice bez falešné občanské, politické a jiné korektnosti  

Témata   

samospráva politika zahraničí ekonomika náboženství školství mládež rodina toulky kultura filosofie 

komentáře glosy satira vztahy a sex sport bulvár všehochutě 

„Pravda je jediná věc, kterou nechce nikdo vidět.“neznámý filosof 

Vémyslické křižovatky  

sondy do hlubin vémyslické duše                                                                                                                             

Celý minulý rok jsem byl zavalený jobovkami, že až lidovci vyhrají volby, zarazí Hrdinovi jeho pochyb-

nou nástěnku. Docela místní KDU-ČSL  chápu a rozumím jejich těžce pošramocenému egu, že si jakýsi 

„dělňas“ dovolil kritizovat stranickou domýšlivou elitářskou nadřazenost na nástěnce umístěné – ó 

hrůzo – dokonce na obecním pozemku! Byť se stoprocentním souhlasem minulého zastupitelstva. 

Pikantní na celé věci je, když si jeden z minulých zastupitelů ulevil po-

známkou, že souhlas s nástěnkou na obecním pozemku mohl schválit 

jenom debil. Tak tomu říkám sebekritika! 

Mám důvěrné zprávy z místních zastupitelských kuloárů, že na neveřej-

ném setkání zastupitelů před vlastním ustanovujícím zasedání požadovali 

lidovci dvě zásadní věci – zrušení mé nástěnky a post starosty. Tomu 

říkám síla – zvlášť když pro sebevědomého aspiranta na starostenskou 

funkci prý zvedl ruku jen on sám a jediná zastupitelka. 

                                                                                                                     

„Demokracie je boj!“                                                                                              
 

Květen 2015 

vémyslický  

R E B E l 
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Bez mučení se ale přiznávám, že mě přece jenom trochu zamrzel postoj takzvaně nezávislých zastupi-

telů, pod vedením starosty pana Doubka. Za mou, až přímo servilní chválu jejich sdružení, si snad 

kmet Hrdina zasloužil alespoň jeden hlas podpory, když už ne pozvání na několik piv. Podporu, vyja-

dřující právo na svobodu projevu čtvrt století po odchodu komančů do věčných lovišť.  

Prozatím- říkám prozatím – jsem ochotný akceptovat, že jednomyslný souhlas nezávislých pro zrušení 

užívacího práva nepohodlné nástěnky, byl vedený i jinými důvody, než které mi byly sděleny. Každo-

pádně pátrání bude pokračovat. 

Paradoxní je, že jsem byl rozhodnutý s nástěnkařením tak jako tak skončit a nástěnku nabídnout pří-

padnému zájemci o jiné využití, poděkovat zastupitelstvu za bezplatné užívání obecního pozemku a 

definitivně se stáhnout z veřejného života.                                                                                 

Díky lidovcům a nezávislým se můj odchod do politického důcho-

du odkládá naneurčito!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

In memoriam, nástěnko                                                                                                                                                       

Na nástěnku u Jednoty, stěžoval si lidovec            

tuhle hrůzu vymyslel si, přímo pekla zplozenec! 

Co jen s tebou, čerta dílo? Co jen s tebou udělat? 

Nejlepší by možná bylo, excorsistu zavolat.   

Excorsistů těch je málo, bratr děkan nemá čas 

dají problém samosprávě, vždyť v ní mají navíc hlas! 

 

Dali hlavy dohromady, až se jim z nich kouřilo 

paní Dagmar moudré rady, poslechnout se slušelo 

Je to na pytel, pán zastupitel! Nástěnku jste zrušit dali, 

že prý jste se lidu ptali, zakázat ji dávno chtěl! 

Že hlavní třída vesnice, zdobená je starým plakátem                                                                                              

 netrápilo lidovce, natož pány z radnice,  

hlavně když je z nástěnky, zbožný estét zhnusen!  

 



                                                                           3.   

Toulky obcí a okolím                                                                                     

 

Vémyslická zákoutí vpravo poznáme všichni. 

Poznáme cesty vlevo? 

Těším se na Vaše odpovědi! 

REBEL versus vémyslické noviny 

Dovolil jsem si poslat do Vémyslických novin článek o jednání zastupitelstva.  

Asi jsem si dovolil příliš bez ohledu na slib zastupitelstva, že místo na nástěnce mám publiko-

vat své názory ve Vémyslických novinách. 

Inu, slibem nezarmoutí partner, natož zastupiči! 



                                                                                   4. 

Doslovný text odmítnutého článku do Vémyslických novin. 

 

                                                 Š Í Ř I T D O B R O  

Zastupitelka a zastupitelé hlásající že „Možná by to šlo jinak a lépe!“ dokazují praktickými činy, že 

předvolební slogan není pro místní KDU-ČSL prázdným heslem, ale propracovanou a osvědčenou 

filosofií mající hluboké křesťanské kořeny. Dlouhá léta marně slušní  vémysličtí  občané protestovali 

na úřadu městyse proti „ nástěnce hanobící vzhled a pověst obce“ /citace zastupitelky  D.Holé /a 

teprve ona a jediná dokázala svou rétorikou a argumenty dohnat k pláči a sebereflexi  „bolševické  

nýmandy „ na radnici /názor mnohých sympatizantů s Možná by to šlo jinak a lépe/ 

A když už si jednou lidovečtí zastupitelé vyhrnuli rukávy, rozhodli se v zápalu boje srovnat do latě část 

vémyslické mládeže, která – ó hrůzo!  - je natolik neschopná, nejen že ani neumí vymyslet ostatkové 

důstojné masky – třeba koně.  Zastupitel  Maša se hned nabídl,že je nešikovní mladí mohou pod jeho 

odborným dohledem vyrábět v prostorách hospody pod věží /bude dotovat případné vypité nápoje a 

do jaké výše? Ptá se MH st. / 

Paní  učitelka Jandová přispěla se svou troškou do mlýna  návrhem, že ví o švadleně,  jenž může na-

vrhnout šaty a ušít je dle předlohy učitelek místní školy  /zaplatí obec  ptá se MH.st./ 

Vrcholem exhibice lidovců na nedávném zasedání březnového zasedání bylo kategorické tvrzení za-

stupitelky Holé a učitelky Jandové, že mladí vémysláci musí mít pochopení pro přednostní konání 

školního a maškarního plesu během pátku a neděle. Zastupitelka Holá výslovně prohlásila, že mohli 

udělat /ti neschopní mladí/ maškarní průvod v sobotu a vybrat dost peněz na pořádání ostatkové 

zábavy. 

Já vím z dobře informovaných zdrojů, že se mladí vémesláci rozhodli neuspořádat průvod z prostého 

důvodu – přišlo jim nemravné tahat z místních občanů další peníze na rozdíl od víc než štědře doto-

vaných vémyslických učitelek, které si myslí, že ony jediné mají patent na výchovu a rozum.  

Vždy to jde jinak a lépe. 

Naši takzvaně neschopní mládežníci se zůčastnili maškarního průvodu v Dobřinsku, kde bezkonku-

renčně vyhráli první cenu za provedení a originalitu masek. 

Vémyslická lidovecko učitelská lobby / DLE MÉHO SPÍŠE MAFIE/ nemusí naši mládež vodit za ručičku.            

                                                                                                                                                             M. Hrdina st.                                                                                          

 

Abychom se v blízké i vzdálenější budoucnosti vyhnuli jalovým diskusím ve stylu „on říkal, já 

říkal“, nepochybuji, že současní zastupitelé za KDU-ČSL pánové Holý, Maša, Kudláček a paní Holá 

prosadí pořizování zvukového záznamu společně s obrazovým na internetových stránkách rad-

nice. My, vémysličtí občané, tento revoluční počinek určitě oceníme v následujících volbách do 

místního zastupitelstva. 



                                                                                            5.            

 

 

 

 

Článek byl zaslaný do redakce zpravodaje dne 23. března tohoto roku. 

Bylo mi jasné, že lidovecká redakce bude mým způsobem popisování jednání zastupitelstva 

nadšená a také jsem nebyl její reakcí rozhodně zklamaný. 

Reakce redakce byla 1. dubna přímo aprílová. 

  „ …abychom mohly otisknout Váš článek, je potřeba odstranit nepravdy a hanlivé urážky. U 

fotografií /pokud jste je nepořídil sám/ a u citací je nutné uvést souhlas autora / viz zákon o 

citacích a autorských právech…“ 

Připouštím, že souhlas se zveřejněním fotografií mám od „Kokosů na sněhu a hipísky“ jenom 

ústní. 

Lidoveckým moralizujícím redaktorkám o mých údajných nepravdách a hanlivých urážkách 

bych rád připomněl písemně doložitelnou skutečnost, že jsem v uplynulých volebních obdo-

bích formou veřejného dopisu žádal celkem třikrát o pořizování zvukového dokumentu 

z jednání zastupitelstva městyse a že mé návrhy byly torpédovány zejména lidoveckými za-

stupiteli, s výjimkou pana starosty Doubka a Ryšavého, tudíž je jejich tvrzení absurdní. 

Tímto dávám na zastupitelstvo otevřenou žádost, aby nám vážené redaktorky a zejména 

zastupitelka paní Holá veřejně vysvětlily, jak jsou písemně, zvukově nebo jinak nezazname-

nané verbální výroky venkovských zastupitelů chráněné autorským právem a zákonem o ci-

taci! I když žádat vyjádření od místních činitelů KDU-ČSL snad může jen panic minis-

trant…Pokud ovšem jako takový existuje! 
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ZASTUPITELSKÉ PERLENÍ 

Nezaznamenat některé výroky členů zastupitelské-

ho sboru pro budoucí generace by bylo prostě 

politickým, kulturním i historickým barbarstvím.  

A můžu já, amatérský venkovský glosátor a snad i 

komentátor vémyslického zastupitelského koná-

ní za skutečnost, že místní parta „Možná jinak a 

lépe“ je přímo vodotryskem nejbizarnějších ná-

padů, myšlenek, úvah a nejen nepromyšlené, ale 

přímo schizofrenní kritiky pana starosty Doubka? 

Na dubnovém zasedání zastupitelstva městyse se odvážně a bez servítků pustil zastupitel pan Holý do 

starosty obce, že se málo snaží nabízet obecní pozemky místním hospodářům a že kope za AgroViš-

ňové! 

Myslel jsem si vždycky, že je něco jako zdravý selský rozum. Zastupitel pan Holý nás ovšem přesvědčil 

o neschopnosti místních sedláků požádat o pronájem obecních pozemků bez pomoci radnice! 

 Místní KDU-ČSL se vždy snaží vystupovat jako strana mravná, morální, slušná a poctivá.  

Že ale prostřednictvím svého nebojácného zastupitele udělala z místních sedláků neschopné prosťáč-

ky, by minimálně veřejná stranická omluva byla na místě.    

Bojovně naladěný neúspěšný kadet na prvního muže městyse za souhlasného pokyvování svých fan-

dů dále obvinil starosty obce, že neustále mění své postoje a pokaždé říká něco jiného. Náš aspirant a 

jeho příznivci byli nadšeni, když pan starosta z pochopitelných důvodů trošku vypěnil. 

To už jsem trochu vypěnil i já a bez souhlasu zkritizoval pana Holého, že kdyby s bývalým zastupite-

lem, panem Pelajem nezblbli minulé zastupitelstvo, bylo jednoduché na základě oficiálního zvukové-

ho záznam usvědčit starostu z nepravosti a tudíž že pouze mrhá drahocenným časem přítomných. 

Výřečnost ho najednou i jeho příznivce přešla. Vrhali na mně pouze uražené pohledy římskokatolic-

kého faráře, chyceného při masturbaci.  

Své zastupitelské šou potom ukončil rezolutním prohlášením, že kvůli hledání starosty ohledně 

oznamovací povinnosti nehodlá dodržovat vémyslickou vyhlášku o odpadu, protože by musel vystou-

pit s traktoru. Konec konců, od lidoveckého zastupitele, který na svých řídce navštěvovaných veřej-

ných zasedáních zastupitelstva v minulém volebním období prohlásil, že „Zákony jsou od toho, aby se 

porušovaly!“ nemůžeme chtít, aby respektoval nějakou pitomou místní vyhlášku, byť pro ni hlasoval… 

Na můj dotaz, zda může ignorovat zmíněnou vyhlášku i řadový občan, měli někteří zastupitelé v očích 

vraždu. 
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K výročí konce 2. světové války  

Je poněkud zvláštní, že sedmdesát roků po skončení nejhorší války 

lidských dějin se stále více připomíná utrpení německých a sudeto-

německých občanů třetí říše a Rudé armádě tehdejšího Sovětského 

svazu se připisují přímo zločinecké skutky horší německé bestiality, 

Byl to německý národ, armáda a jejich výkvět essesáci, kteří jako 

první na světě vraždili dle svých zvrácených teorií takzvané „“pod-

lidi“ průmyslovým způsobem v plynových komorách po milionech. 

Jediný slušný Němec v dobách této apokalypsy byl buď v emigraci, 

nebo v koncentračním táboře, kde strávil daleko víc času, než mnozí armádní a političtí zločinci.  

V té době byl i pro vlastence, odbojáře a spojence jediný dobrý němec, mrtvý němec. 

Němci vyvolali nejhorší válečný konflikt lidské historie a po prohrané válce dostali jako národ přes 

držku naprosto právem. A pokud se nám nejrůznější pseudomoralisté/např. pravdoláskaři a 

žochla/snaží přesvědčit, že zločinci jsme byli vlastně my, z hlediska vyššího principu mravního si za-

slouží dostat přes držku revanšové a jejich čeští slouhové i v současnosti. 

Ne, nikdy jsem nebyl, nejsem a nebudu slepě krvežíznivý. Odmítám a vždy budu odmítat přirovnání 

civilizovaného odsunu sudeťáků k německým krutostem na nevinných civilistech od atlantského po-

břeží, Jugoslávie, Polska, Ukrajiny, Ruska nebo jinde v Evropě.  

KDO SEJE VÍTR, MUSÍ POČÍTAT, ŽE SKLIDÍ BOUŘI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nový chodníček, hezčí kostelíček 

 

 

Už před mnohými roky se mi jeden rozčilený soused stěžoval na zvěrstvo, jak může 

„komunistický“ starosta organizovat svěcení adventního věnce. Dobře, že nechodí na 

zastupitelstvo jako já, jelikož by ho, že pan Doubek se v podstatě rozhodující mírou za-

sloužil o vybudování chodníčku ke kostelu z historického materiálu, asi jeblo. 
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   Vémyslické momentky                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

                                           

 

Post Skriptum 

Vážená čtenářko a vážený čtenáři, jímž se naprostým nedopatřením na monitor Vašeho počítače 

dostal tento zrůdný blog a kteří jste měli odvahu a trpělivost jej dočíst až k závěrečnému doslo-

vu, velice děkuji. Jinak veřejně a čestně vyhlašuji, že 

vémyslického Rebela posílám emailem pouze občan-

kám, občanům a známým, kteří projevili osobní zájem 

o jeho doručování. Pokud jej však distribuují dále, mají 

přirozeně můj souhlas. 

Pouze panu starostovi městyse je REBEL zaslaný nevyžá-

daný, aby radnice se zastupitelstvem, pokud pan starosta 

jako pracovní materiál REBELA samosprávě rozešle, vědě-

li, že se v naší obci se po půlroční odmlce vrátila do dě-

je“politická škodná!“ 

 Vémyslický Rebel je v podstatě bilancováním mého 

šestadvacátého roku politické aktivity v městečku Vémys-

lice. Od prvních a naivních pokusů že „pravda a láska zví-

tězí nad lží a nenávistí“ až po velmi drsné procitnutí, že v politice neexistuje něco jako slušnost, pocti-

vost a čestnost, pokud se nechám vtáhnout proti svému přesvědčení do politického hokynaření svých 

stranických souputníků. 

Za měsíc se můžete mimo jiné těšit na úvahu o místních hodech z jiného úhlu pohledu, o demokracii 

bez demokratů, vémyslickém křesťanství a mnoha dalších vémyslických aktualitách a problémech. 

Za nepodepsané články, verše, fotografie, grafickou úpravu, pravopisné chyby a jiné dočasné nedo-

statky odpovídá M. Hrdina st. z městyse Vémyslice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


