
                                                                                                                    

„Demokracie je boj! “   

Září – říjen 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

„Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu.“                                        

VÉMYSLICKÉ  KŘIŽOVATKY – ŠKOLNÍ

Sondy do hlubin vémyslické duše

Zhruba před patnácti roky mě setřel jeden významný člen místní KDU-ČSL na veřejném zasedání 
zastupitelstva, že se nemám starat o místní školu, …“když v ní nemám své děcka…“

Přesto, nebo právě proto, se pouštím do kritického rozboru úvahy paní ředitelky místní Základní školy Mgr. 
Dvořáková ve Vémyslických novinách pod úderným titulkem „Za dobrotu na žebrotu.“ Už teď se těším na 

reakci místní strany lidové, zejména paní zastupitelky Holé. 

Je mi naprosto lhostejné rozhořčení i hromy a blesky na mou hlavu po školních vémyslických křižovatkách. Už
jen proto, že mateřská a základní škola pro mě vždy byla, je a zůstane nejdůležitější vémyslickou institucí. 
Důležitější než radnice, kostely a hospody. Pány učitele a paní učitelky jsem nikdy nepovažoval, nepovažuji a 
považovat nebudu za pouhé zaměstnance instituce zvané Základní škola. Vím, že být venkovský kantor 
/kantorka /v tom nejkrásnějším, nejvlastnějším a nejryzejším slova smyslu není pouhé povolání. Je to poslání.

                                                                                     



  2.                                                                             Vždy 
jsem se v minulosti snažil svou kritiku mířit k podstatě 
veřejně propíranému nebo i tabuizovanému problému 
při vědomí, že otevřenost, satira nebo sarkasmus 
vyvolá v naší malé vémyslické kotlině bouřlivé vášně až 
otevřenou, více méně tajenou žlučovitou nevoli. Ta se 
zhmotnila v místně mocenském zásahu bez písemného,
skutečně relevantního zdůvodnění faktického zákazu 
první a zatím jediné svobodné nástěnky „Demokracie je
boj“ inspirovaného místní KDU-ČSL  pod „odvážným“ 
vedením zastupitelkou paní Holou Mgr.                             

Má-li ovšem i ta nejctihodnější instituce zdárně a k obecnému prospěchu vykonávat své bohulibé dílo, musí 
být nepřetržitě pod bedlivým dohledem jak odborníků, tak i prostých občanů. Zvláště, je-li financována /jak 
s oblibou říkají místní lidovci/ z peněz daňových poplatníků. Vémyslických daňových poplatníků.

To ovšem někdy zainteresované osoby může, ale občas v zájmu prosazení dobré věci, bolet přímo musí.

Obsah příspěvku paní ředitelky místní Základní školy “Za dobrotu na žebrotu“ byl nejen pro mě podstatným 
zklamáním. Formou i obsahem, který byl velmi dlouhým seznamem uslzených výčitek na adresu starosty 
obce počínaje a na neuvědomělé rodiče a občany konče s melodramatickým závěrem, nepřipouštějícím 
vlastní chybu, ale obviňujícím rodiče žáků a ostatní občany z nepochopení více než stoprocentního nasazení 
učitelského sboru místní ZŠ, paní ředitelky zejména. 

Tak tedy prvním, jak píše paní ředitelka místní základní školy, emotivním zážitkem bylo odebrání LYŘE značky 
Vémyslice. A protože jsem byl onomu jednání osobně přítomný, říkám, že výrok paní Mgr. Dvořákové je, 
ohleduplně řečeno, matoucí, zavádějící a přímo odporující skutečnému průběhu projednávání ke zrušení 
přívlastku Vémyslic. Zastupitelstvo ZÁSADNĚ nezpochybnilo poctivé a obětavé patnáctileté osobní působení 
vémyslického pedagogického sboru v tomto projektu, který nejen z mého pohledu byl vémyslickým 
kulturním stříbrem. Je ale pravda, že zastupitelstvo kritizovalo nepřehlédnutelné vytunelování vémyslického 
rodinného stříbra a zcela správně odmítlo dávat obecní peníze do „zprivatizované vémyslické“ LYRY. 

V zájmu alespoň minimální objektivity má zastupitelstvo v této kauze také máslo na hlavě. Tunel LYRY 
nepřišel jako blesk z čistého nebe. Jenom poslední rok a půl jsem zaznamenával  
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 nejrůznější náznaky, indicie a informace, že se něco děje. Zastupitelstvo, jako nejednou v minulosti, přestože
tyto indicie přetřásalo, nepříjemný problém nemělo chuť rázně řešit.                                                                         

Další rozbor úvahy „Za dobrotu na žebrotu“ bych stručně charakterizoval jako bojovou obhajobu uražené 
osobní ješitnosti s naprostou absencí sebereflexe, nepochopení nejzákladnějších procesů mezilidských 
vztahů s nulovou sociální citlivostí. Kritizovat rodiče svých žáků s až nechutným předhazovaním vlastní 
rodičovské dokonalosti není nejlepší vizitka pro nejvyšší šéfku základního vzdělávacího ústavu v městečku.



Rád bych věděl, v jakém světě žije paní ředitelka Dvořáková šmahem odsuzující takzvaně problémové 
vémyslické děti a jejich rodiče. Odvozuji, že k prokázání svých nadprůměrných pedagogických kvalit by jí asi 
nejlépe vyhovovaly pokud možno cvičené opice, které by připravil a vycvičil nějaký drezér. Takzvaně 
problémové děti byly v minulosti, jsou faktem přítomnosti a budou drásat nervy i budoucím pedagogům, 
kteří zatím navštěvují místní mateřinku. 

V městečku Vémyslice žiji šedesát osm roků a dovolím si neskromně tvrdit, že jisté životní zkušenosti díky 
těžkým osobním průserům mám. Nejúspěšnější vémysličtí a jiní občané rozhodně nebyli v mládí 
nejposlušnější, nejvzornější natož nejzbožnější děti!

V nedaleké obci Petrovice prý – dle paní ředitelky Dvořákové – si místní občané daleko více než v našem 
městečku váží své školy a daleko více jí podporují než vémysličtí občané svůj nejdůležitější institut. 

Mám sice úplně jiné informace, ale budiž. Na místě by se měla položit otázka, proč jinde občané svou školu 
podporují a ve vémyslicích ÚDAJNĚ nikoliv. Nebude zakopaný pes tohoto nezájmu třeba ve snaze paní 
ředitelky Dvořákové za minulého zastupitelstva prosadit přijímání dětí do místní školky za podmínky umístit 
tytéž do Vémyslické ZŠ? Nepožadoval snad tehdy lidovecký zastupitel, pan Holý, odvolání paní ředitelky 
místní Mateřské školy, odmítající přijmout tento-nebojím se říci- neuvěřitelný paskvil s odůvodněním, že tato
„…místo za Vémyslice kope za Višňovou…“Proto se ptám největšího místního kopálisty za zájmy městyse 
pana Holého a nekompromisní strážkyně místních dobrých mravů, paní Dagmar Holé Mgr., zda by nemohli 
vyšetřit a ve Vémyslických novinách sdělit následující:

proč byla z místní Základní školy odejita paní učitelka, která svým charakterem, mravností, morálkou a 
pedagogickými schopnostmi daleko převyšovala vémyslickou pohodlnost, malost, zahleděnost do sebe, 
místní opatrnictví, odvahou mít svůj názor, nekonvenčnost, přirozenou schopnost komunikace s místními 
rodiči žatstva i občany bez rozdílu sociálního postavení? Na místě je oprávněná otázka – proč minulé 
zastupitelstvo řešící žabomyší spor o spojení základní a mateřské školy – jak vzletně pravili lidovci- v jeden 
právní subjekt, nepozvalo tuto pro údajnou nadpočetnost odejitou paní učitelku, 
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která se v obci Višňové se školou trojnásobně větší počtem žáků stala zástupcem ředitele – aby řekla své 
zkušenosti na uvedené téma? Můj názor je, že by je nejspíš slušně poslala někam. A já bych ji plně a bez 
výhrad podpořil! 

 Těch důvodů - a ne právě malicherných -  proč místní občané nemají ten nejvřelejší vztah k místní 
nejdůležitější instituci je povícero. Několik místních, vysokoškolsky vzdělaných sousedů mimo jiné místní 
školu v osobních debatách kritizovalo za „abnormálně nadbytečný počet mimoškolních aktivit na úkor 
základní vzdělanosti.“ 

Já sám vnímám spíše maličkosti, které dotváří celek. Několik přespolních rodičů uvažujících o umístění svého 
dítěte ve vémyslické škole, váhalo toto učinit „pro poněkud agresivní způsob přesvědčování hraničící 
s nevybíravým nátlakem.“ Od jiných jsem slyšel, že na jedné školní akci byl ohraničený prostor s nápisem 
„Vyhrazeno VIP hostům!“, kam neměli místní plebejci přístup. Dále „odejitá“ paní učitelka dle webových 
stránek ZŠ Višňové učí angličtinu a ne právě špatně. Ve vémyslické škole ji prý nahradila expertka na anglický 
jazyk, na níž si pro svéráznou výuku /či spíše nevýuku/ stěžovala většina rodičů. Těm měla paní učitelka 
vzkázat, že když se rodičům její způsob nelíbí, ať si své děti cizím jazykům učí sami… Pokud je to hnusná 
pomluva, veřejně se předem omlouvám a týden, určený panem starostou na veřejném jednání 



zastupitelstva, budu stát od 7.30 do 8.00 před vchodem do školy na hanbě s cedulí a příslušným nápisem na 
krku. Pokud se ovšem prokáže, že je to pravda…

Je poněkud paradoxní, že místní ZŠ pořádá nejrůznější výtvarné a jiné – s prominutím - samoúčelné kurzy a 
neudělala nic /pokud jsem dobře informován / pro zvýšení počítačové gramotnosti místní zralé generace, jež 
tato převratná novinka z nejrůznějších důvodů minula. Rovněž jsem přesvědčený, že místní ZŠ už dávno 
mohla pořádat jakousi večerní školu pro místní občany o demokracii, současné sociální, ekonomické a 
náboženské tématice zohledněnou na místní problematiku. Pro upevnění a rozvíjení důvěry mezi místním 
pedagogickým sborem, rodiči žáků i občany by tato cesta mohla být daleko prospěšnější než planá 
moralizace, uražená ješitnost a neschopnost vnímat nepříjemné, leč věcně správné připomínky ze strany 
rodičů a občanů – ó hrůzo - mnohdy se základním vzděláním…   

Městys Vémyslice za minulý školní rok dotoval plat každého jednotlivého pedagoga místní školy zhruba 
desetitisíci Kč každý měsíc včetně prázdnin, nepočítaje v to další nemalé finan

ní – říkám marnotratné – výdaje třeba na školu v přírodě, jejíž smysluplnost, nejen mně, uniká. 

Málo? Hodně?

Nerad poměřuji duchovní hodnoty mrzkým materiálním hlediskem. Dovolím si tvrdit, že i průměrný občan 
umí většinou zaujmout objektivní náhled na jakýkoliv problém. Jára Cimrman říká, že jedinec se musí 
pochválit sám. Nikdo jiný to za něho neudělá, a když, tak blbě. 
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Na druhou stranu ni nezbývá než si vančurovsky povzdechnout, že způsob paní ředitelky Dvořákové se mi zdá
poněkud nešťastným.

Život mě naučil vyhýbat se lidem, kteří vidí chybu vlastních neúspěchů u jiných.

                                                                                                   osobní zkušenost M. Hrdina st.           

                                                                                   



TOULKY OBCÍ A OKOLÍM

Strom je nejpravdivějším měřítkem naší životní filosofie. 

Strom je indikátorem našeho charakteru.

Strom je ukazatelem naší morálky, naší mravnosti.

Strom ke své existenci nepotřebuje člověka. Strom – na rozdíl od člověka
- je znakem dokonalosti tvůrce všehomíra, přírody i prchavého 
okamžiku žití.

6.                               

UPRCHLICKÉ 
TSUNAMI Největší 
zlo, jímž trpí svět, 
není síla zlých, ale 
slabost dobrých. R. 

Roland    

 kapitolka úvodní

Že demokracie, v níž 
žijeme, není zase až takový zázrak, v jaký jsme chtěli věřit 

před čtvrt 
stoletím, víme už 
dávno. Pan Karel 
Čapek za první 
republiky napsal, 
že demokracie je 
mírnější forma 
šikany občanů. 
TOTALITA JE PRÝ 
POCTIVĚJŠÍ!

J eden z největších 
českých humanistů, filosofů a demokratů dobře věděl, jak je demokracie ve své podstatě slabá, křehká a 
zranitelná. 

Hůř. Pro obyčejného člověka každodenní lopoty a boje o chléb vezdejší je nesrozumitelná a tudíž z tohoto 
důvodu přinejmenším podezřelá. Tím spíš, pokud je na něj ze strany takzvaných kulturních, politických nebo 
jiných samozvaných elit vytvářený nevybíravý nátlak, nepřipouštějící odlišný názor. Patřím ke generaci, 
pamatující násilnou kolektivizaci, pražské jaro, brežněvovskou okupaci, husákovskou normalizaci a aktivně 
jsem se v obci zúčastnil takzvané sametové revoluce. Pokud se nemýlím, jsem už ve Vémyslicích jediný, kdo 
od té doby působí v místní politické a veřejné sféře dosud. A jsem rád, že jsem nezůstal v onom pubertálně 
zastydlém nekritickém nadšení z vítězství havlovské vize demokratických zářných zítřků a našel odvahu 
postavit se třeba bývalým druhům z tehdejšího OF, pro něž byl nástup demokracie nikoliv počátkem osobní 



duchovní, politické a náboženské svobody ale pouhým prostředkem netušených ekonomických výhod se 
správnou stranickou plackou.

To jsou – mimo dalšího – důvody, proč odmítám bezbřehé přijímání takzvaných politických migrantů za 
jakoukoliv cenu. Tohle jsou z drtivé většiny ekonomičtí migranti, kteří si 
cestu za desetitisíce eur zaplatili, kdežto miliony skutečných obětí války 
v Iráku, Afganistánu, Lybie a Sýrie živoří v uprchlických táborech ve 
zmíněných zemích. Prezident Zeman byl místními i zahraničními 
pseudohumanisty kritizován za výrok, že tito tak zvaní chudáci budou 
vyžadovat nadstandardní výhody oproti evropským občanům.

Jenže ono se tak už děje! V českých a 
slovenských ubytovnách si tito „chudáci“ stěžují na stravu, že dostávají 
obnošené oděvy místo nových, že na jídlo musí chodit v dešti do jiné budovy, že 
si musí sami uklízet a v Rakousku dokonce skupina mladých syrských vykuků
drží hladovku, protože mají prý nárok na kapesné ve výši 2000 eur. Jsou 
mazaní, neřekli, zda na týden, nebo na měsíc.

Jsem rasista, šovinista, xenofob, lump, grázl nebo
protispolečenský element, když říkám, že takové migranty patří kopnutím do 
řitě vrátit, odkud přišli?

                                                                                                                                    Pokračování příště 
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ZASTUPITELSKÉ POSTŘEHY Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte.

Nejvíce vzrušení na minulém veřejném zasedání zastupitelstva vyvolala diskuse o rekonstrukci 
římskokatolického kostela /fasáda atd. / firmou, jíž vybral římskokatolický administrátor mající pod palcem 
financování ze zdrojů církve. Hovořilo se o zaměstnancích oné firmy, kteří pospávají místo práce, hovořilo se 
o nemožnosti dodržet termín do velké církevní akce biřmování a když, tak na úkor kvality. Kritizováno bylo 
rovněž provedení barvy fasády v historickém zeleném odstínu. Své si zažila paní zastupitelka Holá, na jejíž 
bedra místní farnost naložila odpovědnost dozoru, aniž ji byla dána i ta nejmenší pravomoc zasahovat do 
průběhu prací. Nevím, jak dalece paní zastupitelka Holá dokázala urychlit a zkoordinovat problémové 
termíny a práce – nemohl jsem si však nevšimnout, že její přítomnost na pracovišti kostela byla na rozdíl od 
starého vedení smysluplnější, obětavější, cílevědomější, racionálnější a pro římskokatolickou pospolitost 
prospěšnější. 

Drobnou poznámku na konec. Na zastupitelstvu zazněl názor, že z důvodů bezpečnosti starších návštěvníků 
kostela bude nutné zlikvidovat původní schodiště ze strany obce a nahradit je novým podkladem.

Nejsem katolík, ale už teď křičím: neblbněte! Je tisíc a jeden způsobů, jak zajistit bezpečnost zmíněného 
schodiště bez zničení jeho jedinečné historické ceny. Nebuďme barbary!

SVATOVÁCLAVSKÁ TRADICE

Teprve letos jsem si ke svému úžasu všiml, že hlavním bodem národních církevních svatováclavských oslav 
nebyl duchovní odkaz patrona země české Václava, ale adorace údajné lebky římskokatolického světce. 

Není to pohanské?



Není to modloslužebnické? 

Neříká snad desatero, že se nemáme klanět čemukoliv, mimo
nezobrazitelného Pána Boha? Lze najít v evangeliích odkaz, který tento 
imperativní příkaz slovy Ježíše Krista snad upravuje jinak?
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POST SKRIPTUM

Pes, kterého vyléčíš, tě na rozdíl od člověka nikdy nekousne.        

                                                                                             M. Twain      

Naši političtí darmožrouti se nás snaží přesvědčit, že žijeme v tak dokonalé 
společnosti, že jakýkoliv pokus o kritiku nebo nesouhlas i se zjevně slabomyslnými rozhodnutími zvolených 
„zástupců lidu“ je zločinem proti demokracii a jejím principům.  

Stále více mám pocit, že čím déle žiji v demokracii, tím méně se cítím svobodný. Současná demokracie není o 
svobodě, lidských právech, občanské solidaritě, ekonomické nezávislosti, politické pluralitě, národní 
suverenitě a jiných základních pilířích svobodného občana, jemuž má sloužit volený politický aparát. 

Projevíš obavu z nekontrolovatelné migrace?

Jsi xenofob!

Co je vlastně ta zločinná xenofobie?

Jenom proto, že mi po tisíciletí vypěstovaná obava z možného nepoznaného nebezpečí, vytvořila přirozený 
sebezáchovný instinkt, přece snad nejsem zločinec!

Nechceš táhnout na Putina, protože v Rusku se nesmí buzíci líbat na veřejnosti? Kritizuješ Saudskou Arábii, že
bičuje demokratické disidenty? Nekritizuješ Čínu, že porušuje lidská práva a kritizuješ USA, že s touto 

komunistickou říši zla vesele obchoduje a půjčuje si ve velkém? Potom jsi 
třeba podle živé knížecí fosílie lůza.                                                           

O co více jsme bujaře před čtvrt stoletím oslavovali pád bolševika, tím 
méně se nám nyní chce nést odpovědnost za tentokráte demokratický 
bordel. Někdo to ale i s rizikem neúspěchu udělat musí.

Ruské ženy za druhé světové války říkaly, že je lepší být vdovou po 
statečném muži než manželkou zbabělce.

Mí čtenáři, pokud alespoň zhruba souhlasíte s názory Vémyslického Rebela
a rozšiřujete je po svých známých a netajíte se sympatiemi s těmito 
kacířskými myšlenkami, patříte mezi statečné muže a ženy, kteří bojují za 
pravdu, svobodu, spravedlnost, rovnost, bratrství, lidskou solidaritu a za 

demokracii. 

To si zaslouží úctu. Je to málo? Jsou hodnoty, které za všechno zlato ve vesmíru nekoupíš.

                                                                                                                           Váš Milan Hrdina st.


