
                                                                                                                     

„Demokracie je boj! “                                                                                              

červen- červenec 2015 

Vémyslický 

R E B E l 

 

 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 místní bulvár všehochutě 

„Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.“    Seneca 

VÉMYSLICKÉ KŘIŽOVATKY – HODOVÉ 

Sondy do hlubin vémyslické duše 

Obdělávání půdy, chov zemědělských zvířat a trvalá nejistota zda se podaří vypěstovat tolik produktů, 

aby venkovská vémyslická pospolitost alespoň přežila do příští úrody, dala vzniknout mnoha obřa-

dům, rituálům i místním zvykům, které symbolizovaly postoj našich předků k nelehké přítomnosti a 

víru v lepší budoucnost. 

Dnes místo tolik proklínaná družstva vystřídala latifundie Agrofertu s technickými plodinami a niče-

ním nejúrodnější půdy bezorebným válcováním těžkou technikou a chemickým postřikem úrody ne-

pohodlných soukromých zemědělců. 

Komunismus – bez ohledu na nedemokratickou podstatu své ideologie – zemědělství chránil. Bylo to 

zemědělství kolchozní, ale podporovalo vztah vémyslických občanů k půdě jako zemi živitelce, 

z bývalých bezzemků, nádeníků, čeledínů a služek udělalo plnoprávná a rovnocenné zaměstnance se 

zaslouženými  výhodami, o nichž lze dnes jen se slzou v oku vzpomínat. 
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Pohavlovské česko během pětadvaceti roků dokázalo staletý způsob venkovského života vyvrátit 

z kořenů, rozmetat ho na cucky a na věčné časy a nikdy jinak neodvolatelně a nezvratně zničit. 

Ale co horšího – psychologická, emotivní a sociální vazba k půdě a zemi živitelce byla u venkovského 

lid úspěšně zničena. Změna ekonomických, sociálních a politických poměrů objektivně přinutila oby-

vatele venkova přehodnotit svůj vztah k dosud neotřesitelným jistotám bez ohledu na subjektivní 

postoj každého jednotlivého vémyslického občana / 

a všech českých občanů/ vůbec. 

Dále je velmi důležité si uvědomit, že dnešní gene-

race třicátníků a mladších vyrůstala v poměrech – 

na rozdíl od starších ročníků naprosto odlišných od 

komunistického politického, ekonomického a soci-

álního skleníku. Svoboda myšlení, svoboda cesto-

vání, ekonomická, polická a kulturní svoboda, ko-

rupce, nezaměstnanost a podobně nemohla nezpů-

sobit radikální změnu v myšlení nejen mladých, ale 

i nás všech ostatních.  

Tyto – a mnohé další skutečnosti – způsobily dramatickou změnu v chování i myšlení mladých a do-

spělých ve vztahu k tradičním aspektům vémyslického života. Nemá cenu nad tímto stavem naříkat, 

plakat nebo vyčítat mládeži a občanstvu nedostatek úcty, nadšení či opovrhování nad starobylými 

zvyky našich předků. 

Spontánnost se nedá vynutit citovým vydíráním, výčitkami či snad hrubým nátlakem. Jestliže my do-

spělí jsme nedokázali motivovat naší mládež v udržování a rozvíjení dávných tradic, není to vina mla-

dých vémyslických žen a mužů. Je to naše zkostnatělost, naše pohodlnost, naše namyšlenost, naše 

zpátečnictví, naše neschopnost vnímat vémyslickou mládež jako svébytnou, svéprávnou, nezávislou, 

svobodnou občanskou skupinu s právem na vlastní názor, vlastní vidění světa. S právem na vlastní 

omyly a průšvihy, které nás všechny, proč to nepřiznat, posunují dál. 

Na vémyslické-a ostatní mládeži- mně šíleně štve pouze jedna věc. Že už věkově mezi ně nepatřím. To 

ovšem není vina vémyslické mládeže, ale – odpusť, maminko a tatínku-mých rodičů. 

Ilustrační foto hody 1976 archiv Historika 

 

Toulky obcí a okolím 

Ti z vás, kteří v minulém vydání na horním obrázku vlevo poznali cestu ke staré hospodářské 

budově Ve zmoli a na dolním levém obrázku starou cestu k brodu pod novým silničním mos-

tem Oulehlákem směr Tulešice přes řeku Rokytnou, gratuluji. 

Podle mínění některých vémyslických skalních patriotů prý ale nejsem dobrým místním vlas-

tencem – dle lidovců třeba proto, že jsem dovolil, aby se dcera odstěhovala do Brna.  
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Je pravda, že jsem nikdy příliš hlasitě neslintal nadšením a hrdostí nad příslušností 

k městečku Vémyslice. Městečko Vémyslice a jeho okolí mám však více než rád, je místem 

mých her a malin nezralých, místem drobných radostí i těžkých průšvihů, je to mých šedesát 

osm roků života, místem vyrůstání potomků, soužitím s dobrými i problémovými sousedy – 

ne všechno co člověk cítí lze vyjádřit slovy bez nadnesených a trapných frází. 

Nechám hovořit fotografie míst, která jsou mi více než kouskem přírody…                

Vlevo nahoře a dole:  Vydří tůňka a místo U truhly na Rokytné pod Tulešicemi. Místa 

vpravo netřeba popisovat. 

Noc kostelů 

Má hříšná a možná i věkem okoralá duše „husit-

ského odpadlíka“ přesto vždy pookřeje, setkám-li 

se zejména ve Vémyslicích s projevem upřímné 

náboženské víry prosté farizejské namyšlenosti, 

nadřazenosti či svaté zaslepenosti. 

Vémyslická Noc kostelů a její organizátorka, Alen-

ka Růžičková dokazuje svými činy, že křesťanské 
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evangelium je stále svěžím pramenem duchovní posily i v dobách suchopáru. Lze jen litovat, 

že římskokatolická církev nedává ženám možnost vykonávat kněžský úřad z důvodů nesmysl-

né a zvrhlé představy o ženské méněcennosti pouze na základě pověstí primitivních kočov-

ných židovských prapředků.   

 

 

Přestože jsem byl vyzbrojený fotoaparátem, při pohledu na rozpačitě nešťastnou tvář bratra 

děkana při žádosti o povolení fotografovat v prostorách kostela, jsem s ohledem na jeho 

možné problémy v souvislosti s mou osobou fotografie raději nepořizoval. I když jsem sou-

hlas s drobným omezením dostal. Třebaže kacíř, tak to ještě neznamená, že musím duchov-

nímu správci okopávat nohy jako jeho mnozí farníci. 

Co jste hasiči… 

Všem, kdož haní místní mládež a vytýkají občanům nedostatek patriotismu, bych doporučil 

nahlédnout pod pokličku místnímu sboru dobrovolných hasičů od nejmladších až po prošedi-

vělé veterány. 

To je panečku parta nefalšovaných patriotů, místních vlastenců i drsných, ale poctivých a 

charakterních mužů a žen. Založení vémyslického sboru spadá až do časů c. a k. mocnářství, 

pamatuje první republiku, protektorát, socialismus a čtvrt století demokracie bez ztráty ky-

tičky. 

Praotci zakladatelé mohou v klidu odpočívat. Od začátku vtiskli jako základní motto do vínku 

dobrovolného sboru pomoc spoluobčanům při všech přírodních katastrofách nebo pohro-

mách bez ohledu na nejrůznější sociální, politické, národnostní nebo náboženské odlišnosti a  
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nedovolili, aby nejrůznější rozdílnosti rozkládaly akceschopnost sboru. Platilo, a vím, že stále 

platí, odvěká zásada. Že u porodu a požáru se pomáhá i odvěkému nepříteli… 

                                                                                

 

Tahle zásada a dobrovolnost je nejvyšší devizou členstva SDH dodnes. Pochopitelně se za 

těch sto let změnilo mnohé, ale podstata zůstala. Proto přeji mladým vlkům, něžným ženám i  

 

 

 

 

 

 

zasloužilým členům SDH Vémyslice dalších nejméně sto roků činnosti v prospěch, užitek a 

dobré jméno městyse. Několik momentek pochází z letošního poháru starosty a pohled na 

nové moderní zásahové vozidlo sboru. 

Nedávný pohár starosty byl bezesporu po organizační stránce velmi zdařilý. Pořadatelské 

nadšení, elán a zápal všech pořadatelů přesvědčivě ukazuje, že kde je vůle, tam je i cesta. 

Starosta SDH pan Jan Nečas dokazuje, že lze ekonomickou tvrdost soukromého podnikání 

docela dobře skloubit s dobrovolnou prací ve sboru i zastupitelským mandátem. Podpora 

starosty městyse pana Doubka nejen hasičům a jeho čtvrté volební období v čele obce nám 

dává jistotu, že městečko Vémyslice má dost schopných, zejména mladých mužů a žen, kteří 

mění k lepšímu náš městys přes odpor místních zpátečníků.    

Doufám, že mi členstvo místního sboru dovolí v dalších vydáních REBELA blíže zaznamenávat 

dění v bezesporu nejlepším dobrovolným občanským sdružením v městysi Vémyslice všech  
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dob. Nakonec bych si dovolil, byť s velkou obavou, vznést drobný návrh na nepatrné vylep-

šení veřejných akcí sboru vytvořením vémyslických mažoretek, jejichž vystoupení, půvab, 

mládí a krása by určitě obzvláštnily tvrdé klání v požárním sportu. Kdo ví, možná by to mohla 

být pro některé mladé muže a ženy příležitost k výměně genetických informací… 

 

Mistr Jan Hus a já 

„Na rtech slovo boží, v podpaždí kradené zboží.“ Německé přísloví 

A je to tady. 

Šest století klatby, proklínání, zatracování, odsuzování a hanobení 

Jana Husa a jeho příznivců, stoupenců i následovníků je tak nějak 

po katolicku prezentované jako politováníhodné nedorozumění. 

Já v částečném ospravedlnění Mistra Jana Husa vidím mimo jiné 

jen a jen chladně vypočítaný kalkul. Pokusit se znovu přitáhnout do 

své falešné, pokrytecké náruče a podřízenosti český národ, který se 

odvrátil od římskokatolické církve nikoliv jen pro náboženskou 

vraždu českého statečného kazatele. Od Husovy mučednické mrti 

se římskokatolická církev v podstatě nezměnila a národ to trestá.  

Dech mi vyrazilo prohlášení expreláta Vlka, obviňující sekularizova-

ný český národ, že neměl právo přivlastnit si a zneužít Husův výrok 

„Pravda vítězí!“ Správně má prý být na prezidentské standartě Hu-

sovo přesvědčení od srdce, že pravda Páně vítězí! 

Český mučedník – a ještě docela nedávno pro Vatikán nenáviděný kacíř- se stává pro římsko-

katolické preláty sice s nechutí, ale přesto, reformátorem. A to reformátorem s velikou vý-

hradou. 

Římskokatolická církev odmítá / a vlastně ani ke své dogmatičnosti nemůže / uznat ve svém 

vztahu k Janu Husovi, husitství a nejen českému nezávislému myšlení omyl, natož porážku.  A 

tak místo násilně nesmlouvavého a marného potírání českého „kacířství a bludařství“vytáhla 

svůj poslední jezuitský trumf – farizejský pláč a hranou lítost nad smrtí najednou svého prý 

věrného /leč trochu namyšleného! / katolického kněze.  

Evangelium říká něco o stromu a jeho ovoci. A to římskokatolicko-klerikální je poněkud čer-

vivé právě v souvislosti s šestistým upálením Mistra Jana Husa a nutící český lid splácet neho-

rázně nadsazené restituce.  
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Zastupitelka paní Holá se chystá vyhlásit po prázdninách další místní římskokatolickou veřej-

nou sbírku na opravu římskokatolického kostela/ prý po prázdninách bude doma více obča-

nů! /Já být na jejím místě, tak místo obtěžování vémyslického lidu, bych zavedl u kostela 

prodej odpustků od pěti do sta tisíc. Movití místní hříšníci by tak měli alespoň letenku do 

nebe. Nás chudé, nemajetné, odpadlíky a bezvěrce tak jako tak čeká katolické peklo.                                                                                 

V podstatě celé římskokatolické rehabilitování-nerehabilitování Jana Husa je chladnokrevně 

pokrytecky promyšleným pokusem Vatikánu a českého prelátstva vylepšit si svou notně po-

šramocenou a neustále zhoršující pověst u soudného českého národa při největší katolické 

loupeži v historii českého a moravského lidu.   

A i když vím, že marně, přesto znovu veřejně vyhlašuji, že má nesmlouvavá kritika římskoka-

tolické církve nemá co dělat s případnými pokusy podsouvat mi boj a nenávist k opravdové 

vémyslické zbožnosti a životu v zásadách evangelia.   

 

Vémyslické momentky  

Chválím vedení ZŠ za uspořádání velmi zajímavého a poučného dopoledne pro školní žactvo s 

vojáky, policií, záchranáři a hasiči. 

 

Po kapkách ze zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva zazněla informace, že místní žáci vyhráli evropskou unií hrazený 

vzdělávací zájezd do Anglie. Z kuloárů se proslýchá, že se ale prý strhla gigantická ostuda kvů-

li výběru účastníků, což se při omezeném počtu dalo předpokládat. Pokud nedostanou 

křiklavou přednost děti místní honorace, nelze nic namítat. Uvidíme. 

Paní ředitelka místní ZŠ plánuje další nákladnou rekonstrukci budovy zdejšího vzdělávacího 

ústavu. Její snaha je bezesporu chvályhodná. Místní zastupitelstvo tuto snahu podporuje, což  
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je také chvályhodné. Mě by ale zajímalo, zda místní zastupitelstvo má vypracovanou studii, 

do jakých ekonomických mantinelů je ochotné dotovat dnes už dost ztrátový provoz tohoto 

institutu při zohlednění politických, kulturních, ideových, morálních, mravních a humánně 

nadčasových hledisek. 

Dále zastupitelstvo městyse schválilo dotaci z obecních prostředků na opravu římskokatolic-

kého kostela z důvodů konání biřmovací akce v desítkách tisíců korun. Na internetu jsem 

našel / netuším zda věrohodnou/ informaci, že vémyslická římskokatolická farnost obdržela 

ze zemědělského intervenčního fondu dotaci ve výši asi sedmi set tisíc korun. Na můj dotaz 

k zastupitelce paní Holé, zda je tato informace pravdivá, jsem se dozvěděl, že místní lidovci 

nemohou pravost této zprávy potvrdit, protože jim není známa. 

Vémyslický REBEL už zahájil pátrání a pokud by šlo o nepravdivou informaci, učiním místní 

KDU-ČSL zadostiučinění.  

V opačném případě mohu garantovat, že se s rozkoší vyřádím!    

Post skriptum 

„Kdybysem to byl býval věděl, tak by sem tam byl býval nechodil.“ Hláška z filmu Knoflíková válka.“ 

Vytýká se mi mnohé a možná i právem, to ukáže až čas. A protože jsem už dosti starý pardál 

za hranicí životnosti, rozhodně svým konáním nehledám světskou slávu, popularitu, finanční 

prospěch, politicky mocenskou pozici a bůhví jaké jiné malé i větší osobní výhody. 

Jestli-že se mi toto věří nebo ne, je mi srdečně jedno. Ne vždy jsem se ve svém osmašedesá-

tiletém životě uměl postavit velkému nebo malému zlu. To, že jsem nebyl sám a že se tak 

chovala v  kritických dobách většina spoluobčanů, nemůže být omluvou, ospravedlněním 

nebo vysvětlením. 

Selhání zůstane selháním bez ohledu na okolnosti. Tragické, i když se to nezdá, není vlastní 

selhání, ale neschopnost přiznat omyl, chybu i fatální selhání. Třeba v Bibli můžeme najít 

mnoho příkladů, jak se z mnohých slabochů, zrádců, podvodníků, násilníků i vrahů staly vzory 

pro křesťanské následovníky… 

K 1. srpnu se pokusím vydat blog speciál zaměřený výhradně, což neznamená definitivně, 

jako sondu do hlubin duše REBELA. 

Všechny články a fotografie bez uvedení autora, grafická úprava, politické urážky, pravopisné 

a jiné chyby jsou dílem Milana Hrdiny st. 

                                                                                                                     rebel Milan Hrdina st. 
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