
                                                                                                                     

„Demokracie je boj! “                                                                                              
listopad 2O15 

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  

„Není tak dlouhé písně, aby neměla amen.“       Přísloví 

VÉMYSLICKÉ KŘÍŽOVATKY – NELIDOVÍ LIDOVCI            

Neexistence politických stran v městečku Vémyslice neznamená, že by místní vládnoucí zastupitel-

stvo z řad nezávislých pod vedením starosty pana Doubka nezvládalo bez okresních sekretariátů 

úspěšně řešit každodenní problémy obce s výhledem do budoucnosti. 

Místní sdružení skutečně nezávislých zastupitelů už čtvrté 

volební období za sebou dokazuje, že lze správu obce 

úspěšně vykonávat bez brzdného efektu draze placených 

stávajících sekretariátů a jeho politických příživníků. Vy-

rovnání nemalých dluhů po předchozích politických zastu-

pitelstvech a získání dotace na vybudování veřejné kanali-

zace v pětadevadesát procentní výši dokázalo, že umí dě-

lat kromě nemožného politické, ekonomické i společenské 

zázraky.  

I přes drobné ústrky z jejich strany /jednomyslný souhlas se zrušením mé politické soukromé nástěn-

ky/ zůstávám nadále jejich volitelem i příznivcem.  
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Nemnozí, ale o to skalnější fandové KDU-ČSL  mi dokazovali svou politickou, kulturní a náboženskou 

úroveň či převahu anonymním malováním kosočtverců na zakázané nástěnce, nebo jejím vyvrace-

ním. 

Jak to můžu tvrdit?                                                                                              

Především proto, že nástěnka byla několikrát vyvrá-

cena pouze s článkem se satirou na lidovce nebo 

kritiku římskokatolické církve plus svědectví jednoho 

očitého svědka. 

Jsou ovšem i odvážnější a poctivější, kteří mě třeba 

na Vlachovce do očí nazvou mužně přímým, leč lido-

vě jadrným výrazem pro genitálie. Nemusíte mi to věřit, ale tento soused je mi svou vulgární přímo-

čarostí mnohem sympatičtější, bližší a je i čestnější, než jednání nové paní zastupitelky Holé Mgr., 

která nenašla tolik politické statečnosti a občanské odvahy aby z pozice zastupitelky obce písemně s 

vlastnoručním podpisem zdůvodnila ať už relevantní, nebo malicherně osobní argumenty pro likvida-

ci nástěnky „Demokracie je boj!“, která nahrazovala ve Vémyslicích-Bůh mi odpusť domýšlivost-právě 

politickou strnulost, impotenci a neschopnost pravidelné a veřejné komunikaci s občany Vémyslic ze 

strany lidovecké partaje. 

Místní KDU-ČSL je vlastně co? 

Minulá volební kandidátka pod hlavičkou KDU-ČSL s magickým, byť tak neurčitým obsahem, že“by to 

šlo možná jinak a lépe“ se jeví být pouze vychytralým politickým kalkulem jeho autora nebo autorky 

než smysluplným, vážněji myšleným volebním programem. 

Politická strana, která touží řídit, vést a spravovat městys Vémyslice „Jinak a lépe!“ a neumí se posta-

vit obecním problémům, výzvám nebo iniciovat nové pohledy či možnosti, je pro obec a její rozvoj 

skrytou hrozbou. Hrozbou k návratu k neutěšeným vztahům, sporům, i diletantským metodám řízení 

obce před nástupem skutečně nezávislých pod vedením současného starosty pana Doubka.   

Kdo však stranu KDU-ČSL v naší obci reprezentuje, kdo ji řídí, kdo ji motivuje, kdo je autorem politic-

kých, kulturních a ekonomických vizí městečka Vémyslice za tuto politickou stranu a kdo nese politic-

kou odpovědnost za její činnost/či spíše nečinnost/před vémyslickou pospolitostí? 

Příliš mnoho informací nemáme. Ovšem jako znalec a trvale aktivní účastník místních samosprávných 

poměrů od listopadu 89 a starý harcovník, zocelený bouřlivými vichry místních politických střetů, 

v nichž jsem některé bitvy prohrál a kruté šrámy na duši utržil, mám více než kdokoliv jiný z tohoto 

krásného městečka právo na nezávislou kritiku, komentování nebo glosování zejména nepříjemných 

reálií. 

Politické strany se v našem městečku zatím neuchytily. Proč, to je velmi zajímavé téma, které vyžadu-

je samostatné zkoumání.   

Jak vidno, KDU-ČSL však přežívá. 
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Co přežívá, živoří a skomírá.  

Tedy alespoň zatím. 

Z lidovecké kandidátky pro toto volební období, jsme se dozvěděli, že je na ní pouze jeden straník 

/bratr Jan Průdek/. Ostatní pak svou politickou orientaci 

maskovali termínem nezávislí, o čemž lze s úspěchem po-

chybovat.“ Nezávisle“ kandidovat pod politickou stranou 

svědčí jednak o sympatiích k danému politickému subjektu, 

případně o politické pohodlnosti mít vlastní názor na dění 

v městečku, možná o vychytralosti nebýt spojován s průšvihy 

té nebo jiné politické strany a hlavně o snaze okresních se-

kretariátů získat pár hlasů při volbách do místního zastupi-

telstva od občanů, kteří by jinak čistě stranické kandidátce 

svůj hlas rozhodně nedali.  

V jediné soukromé povolební debatě se straníkem Janem 

Průdkem jsem zmíněnému položil dotaz, proč umístili pana 

Kudláčka / nejpracovitějšího zastupitele v minulých samo-

správách/až na jedno z posledních míst kandidátky. Prý si 

nepřál dále kandidovat do zastupitelstva! Navíc jsem byl 

poučený, že místní lidovci už dva roky vydávají vémyslické 

noviny a že nechápe, jak mi tato důležitá okolnost mohla 

uniknout! 

Tomu říkám síla! 

Místní – dovolím si tvrdit, že většinová – populace považuje místní aktivní či „nezávislé“ lidovce za 

farizeje.  

Je to hlas vémyslické /“mlčící většiny“/a tudíž, nebojím se říci, hlas boží. 

Tak tedy, jak je obecně místním občanům známo, takzvaně lidovecký zastupitel pan Kudláček už ně-

kolik volebních období svůj volný čas v nemalé míře věnuje dobrovolným a bezplatným aktivitám 

třeba místním hasičům, sportovcům a jiným činnostem na rozdíl od ostatních „nezávislých lidovců“ 

třeba zastupitelky paní Holé Mgr., likvidující nezávislé názory a pana Holého, který v minulém voleb-

ním období raději chodil na čekanou než na zasedání zastupitelstva. 

Kdyby lidovecký bratr Jan Průdek chodil na veřejná jednání zastupitelstva více než jednou za čtyři 

roky tak by mu bylo známo, že vedení vémyslických  novin jsem se vzdal výslovně v prospěch lidovců 

oficiálně na veřejném jednání zastupitelstva městyse. 

Kontrolní otázka: 

Jaké další kroky připravují místní „nezávislí lidovci“ proti zatím jedinému oficiálnímu neanonymnímu, 

místnímu, kritickému myšlení ve Vémyslickém Rebelu, nástupci nečestně zlikvidované nástěnky? 
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TOULKY OBCÍ A OKOLÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo nahoře – Ospalost pod stavem                                    

Vpravo nahoře – Dolů k zapomenutým brodům  

Vlevo dole – Okno parku                                      

Motiv z hasičského závodiště 

Zdánlivě „všední“ místa jsou nejvzácnější skvosty domova a rodné obce. 
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UPRCHLICKÉ TSUNAMI „Jedině příroda ví, co chce.“ Goethe 

Kapitolka druhá 

Čím déle žiji v v pohavlovské a unijně americké demokracii, tím menší mám pocit, natož jistotu, že 

stávající politická garnitura od Hodonína až po San Francisco má alespoň minimální povědomost o 

každodenní realitě, ekonomických strastech a demokratické lidsko-právní šikaně většiny prostých 

občanů na úkor vychytralých skupin a menšin vyžadujících nadstandardní práva, úlevy, výhody a za-

cházení. 

Poslanec za KDU-ČSL pan Bělohrádek v souvislosti se znepokojením občanů české republiky o pro-

spěšnosti bezhlavého přijímání takzvaných migrantů se vyjádřil zhruba ve smyslu, že názory obča-

nů/voličů/ k dané problematice ho nezajímají. 

Pozoruhodné! 

Jakýsi poslanec a předseda pidistrany si osobuje nadřazenost a právo rozhodovat v záležitosti, k níž 

nedostal nejen mandát, ale navíc ji ani závazně nestanovil ve svém volební m programu, díky čemuž 

se s odřenýma ušima dostala tato klerikální fosilie do parlamentní žvanírny.   

My, příslušníci generací, kteří své nejlepší léta strávili za elektrickým ohradníkem socialistické totality 

jsme představitelům a činitelům bolševické moci říkali papaláši. Tehdejší papaláš byl v našem oku 

povolný slouha nenáviděného režimu, který dostával za svou kolaboraci s komančem svých třicet 

stříbrných. 

Jenže, jak vidno, se mnoho od těch časů zas až tolik nezměnilo.  

Pokud v mravní a morální rovině vůbec!  

V podstatě už staří římané říkali, že politika je svinstvo… 

Německá „mutr“ Anděla Merkelová svou „otevřenou náručí pro jakýkoliv počet uprchlíků v Spolkové 

republice Německo“ spustila lavinu nekontrolovatelného přílivu takzvaně nebohých obětí syrského a 

jiných tyranů. 

Trochu faktů. 

Podle seriozních německých zdrojů tvoří více než osmdesát procent takzvaných migrantů z nelidských 

režimů muži ve věku 20-30 roků. Už dnes se tedy dá v celku pravdivě říci, že z milionu stávajících mi-

grantů je víc, než osm set tisíc mladých, zdravých, silných a bojeschopných mužů, kteří místo aby 

vlastními těly, krví, potem a životy chránili své sestry, matky, otce a všechny slabé a bezbranné pří-

slušníky svého etnika zbaběle utíkají ze své válkou týrané země do bezpečí a sociálních výhod Ně-

mecka, Švédska, Finska, Belgie a Anglie. 

Abych jim na druhou stranu nekřivdil. Možná se jedná o způsob, jak získat životní prostor pro národy, 

kterým se stává pro omezený počet životně důležitých zdrojů nesnesitelně neúnosným pobyt v histo-

ricky domovském teritoriu.  



Staré přísloví praví:“Koho chce Bůh zahubit, toho ranní slepotou!“ 
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ZASTUPITELSKÉ POSTŘEHY „Politika je jedinou pro-

fesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.“ Osho                                     

Listopadové zastupitelstvo proběhlo v poklidném a konstruk-

tivním duchu. Osobně bych vyzvedl uzavření smlouvy 

s městskou policií v M. Krumlově o více než pravidelném 

měření dodržování povolené rychlosti v městečku Vémyslice. 

Nejedná se o šikanu slušných řidičů ale o potírání zhovadilos-

ti jedinců, kteří bezohlednou jízdou ohrožují zdraví a životy 

místních dětí a občanů. Já bych byl pro pokutování i jedinců, kteří varují silniční piráty před policejním 

radarem. 

Dále bych pochválil návrh na zřízení místního kamerového systému pro monitorování pohybu osob a 

motorových vozidel ke snížení či objasňování kriminality. I když, upřímně řečeno, bych byl spíše pro 

zřízení místní ozbrojené domobrany s právem střílet v případě podezření ze zločinného jednání. 

Paní zastupitelka Holá Mgr. se na mně obrátila s žádostí jedné místní seniorky, o obnovení fotografií 

na pomníku padlých z 1. Světové války s odkazem, že by to měla řešit HISTORIKA Vémyslice. 

Co by předseda HISTORIKY říkám: už tři roky na této problematice ve volném čase pracujeme. Jediný 

konstruktivní návrh vzešel od občana pana Romana Bělíka, jemuž tímto veřejně děkuji.  

Charakteristický postřeh: místní lidovci už i dříve s oblibou úkolovali druhé dle zásady svého dlouho-

letého zastupitele,  že věci by měli druzí dělat jinak. Neví sice jak, ale rozhodně jinak! 

VÉMYSLICKÉ MOMENTKY 

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ Goethe 

                 

 

Vlevo: Firma Ryšavý pracuje na Sokolovně/lidově Pelajovně/   

                                                                                                                 Pro obec to nejlepší 
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              Starosta má stavbu věnce pod kontrolou 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Prý paradox: „bolšáni“ staví adventní věnec! 

 

Lepší slušný bezbožník než pokrytecký 

farizej. Kolik stavitelů vémyslického ad-

ventního věnce oslovil, navštívil nebo 

kontaktoval římskokatolický správce 

vémyslické farnosti?  

VÉMYSLICKÉ HISTORKY EROTICKÉ „Sex je chudého lidu omastek…“ Lidová moudrost 

Čas her a malin nezralých pro drtivou většinu z nás skončil prvním uvědoměním si vlastní sexuality a 

s vyrovnáním se z působení snad nejdůležitějšího pudového instiktu lidského rodu. 
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Co snad – určitě! 

Římskokatolická církev se nás snaží už dvě tisíciletí přesvědčit, že sex pro rozkoš je zvířecím produk-

tem lidské zvrhlosti. Křesťansky bohulibý pohlavní styk má sloužit pouze k rozmnožování, bez škodli-

vého sexuálního vzrušení, které prý „jest jedním z nejhorších a nejodpornějších křesťanských hříchů.“ 

Ženu bez sexuálního vzrušení při pohlavním aktu si lze představit, ale ukažte mi chlapa, kterému při 

oplozujícím aktu bezhlavě nehučí v klacku, aby tento historicky nejdůležitější úkol splnil jak boží a 

přírodní zákony káží mužskému plemeni! 

Kacířská poznámka- máme se pářit s ženami tedy pouze jako zvířata k rozmnožování svého druhu, 

nebo se milovat jako lidé, pro něž je fyzická láska ne 

nepodstatným faktorem? 

Dle posledních seriozních sexuologických výzkumů 

v České republice dochází k zahájení sexuálního života 

většiny mladých žen a mužů stále v osmnáctém roce 

jejich věku, počet potratů za posledních dvacet pět 

roků klesl o sedmdesát pět procent a v průměru počet 

sexuálních partnerů u sledovaných osob poklesl.  

Z jiných statistik také vyplývá, že sice pomalu, zato však 

trvale stoupá počet odhalených sexuálních deliktů ze 

strany římskokatolických kněží v česku, zejména pedo-

filie.  

Příznivý vývoj v občanské sexuální vzdělanosti, osvěty a 

reálného sexuálního života českých mužů a žen je víc než zřejmý. Především ze strany rodičů, kteří se 

uměli oprostit od falešného pokrytectví nad nejpřirozenějším projevem vztahu mezi ženským a muž-

ským principem a umí svým dětem dát rozumný základ pro sexuální život mezi vášní a rozumem. 

Koneckonců je lidský život od nepaměti zmítaný rozporem mezi rozumem a emočním vzplanutím, 

které naprosto postrádá racionální vnímání reálií, faktů a skutečností.  

Posuzovat lásku, vášeň a emoce nejen mezi mladými lidmi z dogmatického, omezeného, slepého, 

hluchého, či nábožensky vykastrovaného hlediska milostné problémy neřeší, ale řešit nemůže. Kriti-

zovat, odsuzovat, odmítat, zesměšňovat či přímo církevně kriminalizovat je marné, zbytečné, neuži-

tečné, neproduktivní a hlavně naivní. Emoce a lásku nelze zaškatulkovat, systemizovat, ukáznit, naří-

dit, lze však s ní jen ke škodě její podstaty manipulovat. 

Naštěstí jen nepatrně! 

Když o problému dumám, vlastně mé úplně první poznatky o lidské sexualitě jsem učinil s římsko-

katolickým knězem. Tedy ne osobně, ale zprostředkovaně, což nepostrádá s odstupem času na jisté 

pikantnosti. 
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Tak tedy, byl jsem hošík asi sedmi osmiletý a ve věcech pohlavnosti naprosto neznalý, čistý a nevě-

domý. V dobách mého dětství se na venkově dralo peří, kdy se v každém domě scházely sousedky, 

vykonávaje činnost, jíž by dnes nedělali ani trestanci. Ovšem společné draní utužovalo sousedské 

vztahy, zpevňovalo se vědomí pospolitosti, vyměňovaly se nejrůznější zkušenosti. Já tyhle sešlosti 

miloval, a když jsem býval obzvlášť tichý jako myška, dračky mnohdy zapomněly na mou přítomnost.  

S vykulenýma očima a otevřenou pusou jsem jednou bez dechu poslouchal hodnocení tehdejšího 

římskokatolického kněze, o němž prý jistá vdaná selka prohlásila, že takové mužské řemeslo a výdrž, 

jako má zmíněný pan farář, ještě neviděla. Pro zvýšení dojmu svého tvrzení dotyčná dračka zalomila 

paži vzhůru ke stropu a zaťala pěst.  

To mě pochopitelně zaujalo, tak jsem vylezl ze svého úkrytu, naznačil gesto zralé sousedky a 

s dětskou upřímností položil mamince naivní otázku, zda je pan farář lepší řemeslník než zedníci na 

stavbě tarasu.  

Dlouho jsem se divil, proč se peří ten den už nedralo. 

POST SKRIPTUM“Jaký je člověk sám, taková je i jeho řeč“. Cicero 

K hezké a nové tradici svěcení adventního věnce se 

také tradicí stává pořádání výstavky občanského 

sdružení HISTORIKA v kabinetu sdružení, uvaření 

čaje a upečení vánočky pro zahřání a občerstvení 

účastníků členkami sdružení a bezplatně přístup-

ným všem potřebným. 

Za námět letošní výstavky bylo zvoleno fotografic-

ké zdokumentování proměn vémyslických domů 

v běhu času, což bylo ze strany početných ná-

vštěvníků kvitováno s uznáním.   

Lví podíl na autorství, nesnadném shromáždění 

původních fotografií a dalších aktivitách sdružení má paní Laděnka Jirásková, jíž nezištně a obětavě 

aktivně pomáhá celá její rodina.  

Zatímco si hrajeme na svém malém,vémyslickém, českém a evropském písečku, valí se na nás, evrop-

ské domorodce, migrantská tsunami, která pravděpodobně spláchne stávající kulturu, národy, zvyk-

losti, způsob života a západoevropskou civilizaci. S celosvětového hlediska a historie toto období bu-

de jednou slavnostně vyhlášeno jako epochální vítězství nadřazenosti islámské civilizace nad evrop-

skou zkažeností a barbarstvím. 

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

chyby jsou dílem níže podepsaného 

                                                                                                                                               rebel Milan Hrdina st. 

 



 


