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ve velikého nočního motýla a odletět z Mladočova do teplejších 
krajin, kde přežije zimu. Nesmí se ale poddat pokušení pustit se 
do medu v úlech na kraji lesa  – včely by si to nemusely nechat 
líbit. Kdyby nebylo tak horké léto, tak by se v Mladočově lišaj 
ani neobjevil. Našli jste i vy na bramborách kromě mandelinky i 
ohromnou housenku větší než ukazováček mužského? Má příčné 
žluto-modré pruhy a drobné tečky, na zadečku roh a vydává 
tikavý zvuk jako malá časovaná bomba. Dospělý lišaj má prý 
rozpětí křídel až 13 cm a dosahuje až 40 km/hod. Dohonit ho by 
bylo skoro těžší než pštrosa. Náš syn teď má housenku lišaje 
jako domácího mazlíka, kterého vykrmuje. 

Dorůstá nám též druhá várka kuřat, jejichž starší vrstevníci, co 
jsou už v pubertě a jimž dospívá hlas, už běhají po venku a 
užívají si hmyzího cvrlikání v trávě. Třesně letos odpočívaly a 
neplodily, snad dozrají nějaké ty blumy, švestky,  jablka i hrušky, 
rajčata a dýně.  Brambory jsou už jako pěst. 

Je stále období dovolených, ale kdo má hospodářství, ví, že 
kromě menších výletů moc cestovat nemůže. možná ani nechce. 
Pokud má hospodář či zahradník dobré křeslo, kdykoliv si do 
něho usedne, tak ví, že má zase dovolenou a zalije ho vděčnost.

Jedna z nádherných věcí, jaká se může odehrávat doma, je 
například senoseč. Dělání sena je pro mnoho lidí otravná dřina, 
což je nejpíš dalším důvodem, proč nemají zvířata, ale i k této 
činnosti je možné přistupovat jinak. Až skončí, víme, že naše 
křeslo pro trávení dovolené čeká spolu s chladným nápojem.  
Dobytek bude mít i v zimě co žrát  a budeme moci být stále 
vděční za další dary přírody- mléko, máslo, sýry a případně 
maso. Jídla si vážíme a obzvlášť na kvalitních potravinách si rádi 
pochutnáme. 

Někdo třeba nechápe, jak může někdo v dnešní době chovat 
krávu. A my zase nechápeme, jak se někdo bez ní vůbec dokáže 

obejít. Kráva vyživuje lidi i jiná zvířata.  A i prasata mají 
syrovátku ještě radši než drbání.  Kráva nadto dává  báječný 

hnůj- výživu pro pole, zahrady, skleníky a louky. Hlavně dává 
tučné mléko. Plemeno Jersey, které chováme bez nutnosti 
nákupu nové krávy již 10 let, je staré a má trošku jiný 
stravitelnější kasein (tzv. A2). Jeho průměrná tučnost je 5,4 %, 
ale v létě může mít až 7,8 %. Čím více sežere kráva zeleného, 
tím je její máslo žlutější, a tím více obsahuje pravého vitamínu 

ilí čtenáři Vidlí, jedenácté číslo pro 
vás vydáváme v pozdním létě, které si, 

doufám, užíváte jako my. Vlaštovky, které 
si letos postavily hnízdo poblíž vchodu do 
našeho domu, už pomalu vylítávají z 

hnízda, brzy ustane štěbetání a bude po 
srandě i s vyhýbáním se prostoru pod hnízdem. 

Jen veliká housenka lišaje smrtihlava, jakou syn našel na 
bramborách v zahrádce,  si musí pospíšit, aby se stihla proměnit 

Z obsahu čísla

Čtvrtletní věstník
vesnice Mladočov
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A, jaký se v mrkvi nenachází, protirakovinou látku CLA, látky 
proti tuhnutí údů, vitamín K2, který ukáže v těle cestu vápníku 
na správná místa v těle, jako jsou 
zuby i páteř. A že je máslo kalorické 
a tloustne se po něm? Naopak - 
starý sedlák dobře věděl, že prase 
nejlépe vykrmí na sbíraném 
(odtučněném) mléce.

Obzvlášť letní máslo je pro nás 
nejcennější, jeho výroba je pro nás 
jak rýžování zlata pocházejícího z 
něčeho, čemu se v poslední době 
říká “bioodpad”- prachobyčejná 
zelená tráva. Po přepuštění vydrží i 
na zimu. Pozoruhodné je pro nás 
sledovat v průběhu roku vývoj  
odstínu žluté barvy másla - v létě je 
opravdu nejsytější. Ceny másla nebo 

přepuštěného másla (ghí) se v poslední době diskutují více než 
jeho kvalita. Pokud by se ale cena měla odvíjet i podle kvality, 

pak nejdražší by mělo být  máslo 
červnové, protože je nevýživnější. Do 
Výzkumného ústavu potravinářského v 
Praze jsem chtěla jednou poslat k 
testování vzorky mladočovského másla, 
ale prý se tam nezabývají určováním 
množství vitamínu K2, o což jsem měla 
zájem, jen vit. A. Máslo od krav letní 
pastvy v každém případě považujeme za 
pravou sezónní superpotravinu. 

Vážení čtenáři, přeji vám, aby i toto 
číslo Vidlí bylo pro vás stejně “výživné” 
jako to letní máslo a zůstávali jste ve 
zdraví a pohodové náladě. 

 Věra

Dne 17. června 2017 se v Muzeu vidlí v Lichnově u Krnova 
(okr. Beroun) konaly VI. Vidlácké neolympijské hry. Muzeum se 

nachází na soukromém pozemku a je 
ryze soukromým projektem pana Jana 
Gemely (původně projektanta třeba 
cyklostezek, koňáka), kterého již 
navštívila lokální i Česká televize 
(Toulavá kamera). Návštěvu muzea a 
účast na hrách jsme pojali jako 
vlastivědný výlet k souvěrcům - 
uprostřed zahrady má velký vidlácký 
totém, zejména pro indiány, pokud by 
pomocí rituálu chtěli přejít na vidláckou 
víru. Jestli navíc vidlák znamená 
venkovan, pak původní slovo pohan 
neznamenalo nic jiného než venkovan, 
protože křesťanská víra (údajná 
civilizace) na venkov pronikala z měst.

Vstupné bylo dobrovolné a 
podle slov správce muzea, jde spíš o 
příspěvek na integraci vidláků do 
majoritní společnosti. Jde o místo, 
kde jsou vidle, kam se jen podíváte. 
Vystaveny jsou v několika 
tématických expozicích - Vidlákova 
chýše, Týrané vidle, Puncované vidle, 
Mechanické vidle, Preparovaní vidláci 
a  přírodní zázrak - strom  Vidlovník. 
Dokonce barová židle má místo 
opěradla vidle. Čepovalo se i pivo 
Vidle  (světlý nepasterovaný ležák 

vídeňského typu). Vidlácká chýše má gauč z malých balíků 
slámy. Všechny vidle v muzeu pocházejí z vidlobraní od 
dobrovolných dárců, kteří za odměnu získávají titul vidlák. 
Muzeum tedy podle slov pana Gemely vzniká stále na principu 
Národ sobě. Jelikož chtěl majitel muzea konkurovat právnické 

fakultě v Plzni, začal udělovat titul vidlák nejen před, ale i za 
jménem! Nejvzácnějším exponátem muzea jsou dřevěné vidle 
na hnůj, které mu darovala rodina Vidlákova, co již mnoho 
pokolení hospodaří na svém gruntu. Za tyto vidle obdrželi titul 
vidlák rovnou všichni členové této rodiny. My jsme do muzea 
přinesli čísla Mladočovských vidlí s politickým přesahem. 

Mezi soutěžní disciplíny onoho dne patřil závod v dojení koz 
(vemeno tvořily gumové rukavice naplněné mlékem a zavěšené 
na stolařských kozách), dále závod ve škubání slepic na počest 
pana Kajínka. Opravdu v pytlích donesli slepice. Sponzor dodal 
jen čtyři slepice, takže se musela tahat sirka, kdo bude škubat. 
Náš syn se tedy musel smířit s tím, že soutěžit ve škubání ten den 
nemůže , ač by rád. Nechyběla ani 
sou těž v hodu vidlemi do balíku 

slámy- kdo se netrefil nebo čí 
vidle se dotýkaly země, 
postupně odpadal. Všichni 
ocenili možnost prvního 
zkušebního hodu, aby si 
uvědomili, jakou technikou 
na věc vůbec jít. Je příznačné, 
že 1. cenu (pivo Vidle v láhvi 

zchlazené na 10. schodě sklepa) 
si odnesl soutěžící vidlák z 

Mladočova Neil Dudman! 
K občerstvení byly k mání palačínky, 

dědovy makrely, klobásy, borůvkové 
koláče a hlívový guláš, které se podávaly 

ve dvou garážích. Návštěvníci se mohli 
podívat, jak kovář vyrábí malé vidle z prutu 

kovu, na jednom konci naříznutého na tři pásy. Šlo o původně 
vojenského podkováře v důchodu. Letos tam na tuto 
soukromou akci dorazilo asi 100 lidí, v předchozích ročnících 
tam prý dorazily až stovky lidí včetně starostů z okolních vesnic. 
Doporučujeme!

Na návštěvě v Muzeu vidlí
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Mladočov a současná geomantie
“Kus světa viděl a proputoval...ale...chalupy doškem pošité 

byly mu milejší než nádherné paláce, kaple a kostelíky vesnické 
milejší než všecky basiliky a katedrály a jediný rybník Handlíček 
nebo Řežabinec půvabnější než celé Středozemní moře.” 
J.Š.Baar: Jan Cimbura

Vzpomínám si na jednu slečnu, která se mnou bydlela před asi 
20 lety na VŠ kolejích. Byla to katolička hovořící valašským 
dialektem. Místo holky nás oslovovala dcerky. Byla to osoba 
naprosto přízemní, schopná systematicky a tvrdě studovat 
obchodní právo, rodinné právo atd. Jednou se nám svěřila s 
mystickým zážitkem. A přestože se ji stal, kromě toho, že jím 
byla jen velice pobavena, nehodlala v tomto duchu u sebe nic 
rozvíjet a dále se tím vůbec zabývat.

To bylo tak: Šla tak jednou se svým ogarem (přítelem) přes 
můstek a rovnou do opačného konce parku. A jak tak šli okolo 
jedné vysoké zdi, uslyšela veselý jásot lidí a všelijaké zvuky 
vody, cákání, šplouchání. Podívala se, odkud se ten hluk bere, ale 
nic a nikoho neviděla. Pouze se ocitla v jakési bezčasové realitě. 
Později se dozvěděla, že za tou zdí bývalo sokolské koupaliště z 
dob před 2. světovou válkou. Kdysi. Nyní tam nic takového už 
dávno nebylo! Minulost se jen zapsala do toho místa.

 Snad je tedy něco i na tom, že vše, co se zapsalo do zdí 
starých domů (ale i obecních úřadů), může zpětně ovlivňovat 
nové obyvatelé. I když neslyšíme hlasy zástupů všech 
předchozích obyvatel statku v Mladočově čp. 7, snad přece jen 
zejména kamenné zdi zůstávají tichými svědky jejich slov, 
radosti ze sklizně pod střechou, z narozeného dítětě,  klení a 
hromování, bědování. Kdyby tak zdi mohly mluvit! Člověk se 
přistěhuje do vesnice a netuší, co všechno už celá ta vesnice má 
za sebou, co všechno za staletí zažila.

Obecně prostředí vůbec, nejen dům, ale i nejbližší kopec, 
strom a celá přírodní scenérie, může podle Číňanů asi cca z 30 % 
ovlivnit život a osud člověka. V Číně na takové učení mají z 
pojem feng-šuej, dnes pojem ne zcela neznámý i u nás, v Česku 
tomu asi nejvíc odpovídá pojem geomantie (doslova: 
prorokování ze země). Jde o náuku, která je nástrojem pro 
vysvětlení toho, proč jen se cítíme v nějakém domě či místě lépe 
než jinde. Feng-šuej hovoří o energii čchi (česky: živa), 
všeoživující síle, která má proudit jako vzduch a voda. Pokud 
jsou ji kladeny překážky,  zahnívá a stagnuje, nebo naopak není-
li zpomalena, odchází z našeho života nebo, což se pak odráží na 
životě lidí, kterým se daří lépe či hůře. Číňané mají tedy pravidla 
taková, že se dům nemá stavět ani na kopci na větru, ani příliš 
blízko vody v údolí, ani třeba u vnějšího ohybu zatáčky.  Aby 
neutíkaly peníze, má se vždy sklápět záchodové prkénko, v 
zahradě se to nemá přehánět s tújemi, které tradičně patří spíš na 
hřbitov k nabalování smutku a žádného ptáčka nevykrmí.

Některé domky, chalupy či statky v Mladočově stojí 
metaforicky řečeno na silnější pozici než jiné, ale obecně je 
Mladočov, stejně jako celá řada jiných hezkých vesnic v okolí v 
situován v příjemné krásné krajině s nezaplatitelným výhledem. 
Stavení jsou všechna rozeseta důstojně po kopci, který jím všem 
“kryje záda” a dává pocit ochrany a bezpečí. Nahoru vede 
pozitivně klikatá a směrem dolů vše zpomalující hlavní cesta. 

Většina domků je obydlená či aspoň větraná a zabezpečená, až 

na nějaký ten “strašidelný hrad” (po panu Konývkovi). Naštěstí 
ale nejsme ve městě, tam by zřejmě bylo kvůli bezdomovcům 
(squatterům) nutné přes stavební úřad vyzvat majitele k zajištění 
domu (oplocení, zabednění oken atd.), aby objekt nemohl nikdo 
obsadit a “ubytovat” se v něm. Tady zajímá leda netopýry či 
místní děti, které Neil před časem viděl lézt do domu přes okno, 
ale varoval je, ať tam raději nelezou.

Bylo by příjemné, mít zde v Mladočově ještě více vodních 
prvků. Jeden takový prvek v podobě zahradního přírodního 
jezírka by mohl být navrácen do veřejné zahrady u budovy 
bývalé školy u hřbitova. Místo tábora s 200 dětmi, který okolí 
hřbitova, noční klid  a ducha místa ruší,  by tam mohl být veřejně 
přístupný park s  chodníčky,   listnanými stromy a la Růžový 
palouček a třeba tu a tam nový hrob, aby se starý a již dávno 
přetěsnaný hřbitov mohl rozšířit. Samozřejmě dnes je možné vše 
- i zbudovat podzemní patro hřbitova i s garážemi na parkování. 
Doufáme, že zastupitelé, kteří jsou nadšeného smýšlení 
rozvojového, se nechají inspirovat raději naši první myšlenkou 
jezírka se zahradou, nikoliv podzemními garážemi. Ze hřbitova 
by do zahrady vedla také branka, uprostřed parku by se opět 
zalesklo jezírko s lekníny. Přínos takové zahrady v podobě místa 
na rozjímání a odpočinek by byl rozšířen na celou místní 
společnost. Hřbitov je velice společenské místo, kde lidé uctívají 
předky a i předčasně zesnulé blízké, čimž se uchovávají hodnoty 
společnosti. Ostatně nenavrhujeme nic nového pod sluncem-  jak 
jsme se dozvěděli od pamětníků, naší moudří předkové se 
zdravým selským to tak s tím jezírkem už v minulosti údajně 
měli. Je jen třeba vrátit se k původnímu stavu věcí.

 Ing. Arch Stanislav Kovář, CSc je jihočeský architekt, 
urbanista a geomant, autor desítek územních plánů a staveb, 
který prosazuje potřebu regionální a kontextuální (souvislé bez 
extrémů) architektury  a dlouhodobě se zabývá poradenstvím ve 
feng-šuej. Je lékařem nemocných domů a preventistou. Jenže 
jeho přístup nespočívá v implantování cizích čínských prvků do 
českého prostředí. Spíš je pro něho toto učení nástrojem k 
pochopení našich českých předků a jejich principů (které se v 
písemné podobě nezachovaly) spojených s výběrem místa pro 
dům a stavbou domu jako takového. Podobně jeho manželka 
Irena, která třeba vede ženské kruhy (pozemskenebe.cz), 
studovala na pedagogické a teologické fakultě  a zabývala se 
výtvarnou estetikou, si kladla otázku, jak je to jen možné, že se 
tak často cítí lépe ve staré malé chaloupce ze skanzénu, která 
je dokonce plesnivá, než v 
moderním domě, v němž 
člověk ani tolik času netráví, 
domě se všemi technickými 
výhodami, v němž  po čase 
někdy přestává být tak 
útulno.  Architekt Kovář, ač 
sám bydlí v domě novém 
(ekodomě) obklopeném 
zahradou, to říká otevřeně a 
narovinu: Je to tím, že 
předkové znali a 
uplatňovali velká tajemství 
života a principy 
duchovního světa.
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Pan Ing. Arch Kovář nedávno vydal i knihu Feng-šuej našich 
předků. Cestami k domovu. Knihu doprovází řada citací jak z 
knih šumavského autora Klostermanna, tak z knihy Jan Cimbura 
Jindřicha Š. Baara. 

Po přečtení jeho knihy se nám jen utvrdilo, že třeba to, co 
bylo stvořeno nahoře u kostela na návsi uprostřed cesty nemá na 
vesnici velké opodstatnění. Jde o malou náves, malinkou, a přece 
důležitou. Snad jen na pohled z pohodlí auta lze na byliny a keře 
u kříze pohlížet jako na žádoucí. Nemá to ale oporu ani v 
principech předků ani ve zdravém  rozumu. Jde o návesíčko, 
navíc mírně se už svahující dolů, kde by byla na místě spíše 
snaha ztlumit odchod energie čchi alias živy (i vody) třeba tím, 
že vyšší keře mohly být vysázeny v dolní části a ne výše za 
křížem. Ledaže mají hlídat kříž, aby ho nikdo nenapadl zezadu. 
Jestliže Ing. Arch Kovář upozorňuje na respektování principu 
středu s tím, že každý prostor (místnost, byt, nádvoří) má mít 
svůj prázdný střed. Prostor návsi dle něho má zůstat volný. Není 
tomu tak na tomto místě v Mladočově. Kdysi stromy chránily 
kříž a občany zhora, dávaly jím stín. Dnes je to naopak. Zdola 
rostou byliny, růže, buxusy, tyto  se tak rozrůstají, že pan Ježíš a 

vůbec střed návsi (duše vsi) je již znedostupněn, zablokován, 
neláká.  Člověk nemá chuť tam ani mezi tu vegetaci, trny a včely 
vstupovat. Zdá se, že si místo někdo spletl s novým kruhovým 
objezdem ve městě před supermarketem.  Zde se podle všeho 
nikdo místních lidí na jejich názor neptal, a kdo čte Vidle, jistě se 
tomu ani kvůli dnešnímu místnímu režimu ani nediví.  Ještě 
jednou: Podle principu feng-šuej by stačilo rostlin méně (spíš 
lavičky) nebo vůbec (stačí, že tam jsou lípy), raději (když už) je 
dát do spodní části zeleného kruhu, aby zachytávaly vodu a 
zpomalily odchod živy a více volného prostoru zůstalo zejména 
okolo kříže. Méně je více.

Hospodáři v Mladočově jsou tradičně samostatně myslící a 
soběstační lidé, kteří se v minulých časech nenechali jen tak 
zlomit, dlouho odolávali. V jejich samostatnosti a nezávislosti je 
jejich síla i slabost. Křížek nahoře před kostelem by přitom mohl 
být i místem, kde by se mladočovští mohli na chvíli aspoň před 
Vánocemi sejít, zazpívat koledy, ochutnat na místě něco sladkého 
či kus domácího sýra s bílým vínem a rozejít se v povznesenější 
náladě domů.

Kde rostou peníze pro obec? 
Nebudeme Vás zatěžovat nudnými paragrafy, stačí, že jsme se 

jimi sami prodrali. Jenom jsme na tomto místě chtěli 
připomenout, že existuje Zákon o rozpočtovém určení daně č. 
377/2007 Sb., kterým se změnil starší zákon a Vyhláška č. 
316/2008 Sb.. Je  o  podílu jednotlivých obcí na stanovených 
procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 
hodnoty a daní z příjmů.  Zkrátka je to zákon mj. o tom, kolik z 
odvodů soukromých podnikatelů a zaměstnaných 
pracujících z Mladočova jde na účet obce 
Poříčí.

Celostátní výnosy některých daní se 
dále rozdělují na části určené 
krajům, obcím a plynoucí do 
státního rozpočtu. Jste-li tedy 
podnikatel,  8,92  procenta z 
Vašeho DPH jde pro kraje, 
21,4  procenta pro obce a 
69,68  procenta jde do státního 
rozpočtu.  

Z  daně z  příjmů fyzických osob ze 
samostatné výdělečné činnosti připadá 30  procent obci podle 
místa bydliště podnikatele a 10  procent jde do státního 
rozpočtu, 60  procent z  celostátního výnosu daně se dále 
rozděluje na 8,92 procenta pro kraje, 21,4 procenta pro obce a 
69,68 procenta jde do státního rozpočtu. 

Vesnice roku - vzorná obec?
Když získala před pár lety obec Poříčí u L. Zlatou stuhu, 

bylo nám ctí, že jsme se ocitli v takové obci. Ten pocit však 
časem rozředilo zjištění, že postupně toto ocenění vyhrává ne 
každá obec, ale i obce v okolí, že o nic zas až tak výjimečného, 
jak se to někdy prezentuje, nejde. Nebylo možné nevidět i okatou 
souvislost s investicí nemalých veřejných prostředků do 
občanské vybavenosti těsně před podáním přihlášky do soutěže, 

jako by šlo o soutěž Kdo víc utratí veřejných peněz za obec 
krásnější než Kdo dokáže nejefektivněji utratit peníze za obec 
krásnější. V každém případě jsme byli překvapeni, jaktože ta 
komise nenavštívila Mladočov či nerozdala anketní dotazník: Tak 
jak se vám tu žije, co se nám líbí, co nelíbí, než učinila 
rozhodnutí. 

Nedávno jsme se dočetli v knize Desná u Litomyšle o této 

Obecní úřad

Daň z  nemovitostí zase naopak připadá v  plné 100% výši 
obcím, tedy v případě majitelů nemovitosti v Mladočově obci 
Poříčí. 

Takže až budete platit každý měsíc DPH nebo jednou za rok 
daň z příjmu, představujte si, jak podíly i z vašich daní jdou na 
účet obce Poříčí. Více k zákonu najdete na internetu.

Závěr: Je třeba nezapomínat, že určitý podíl peněz od 
podnikatelů i zaměstnaných i z osady Mladočov doputuje na účet 
obce Poříčí. Tyto naše peníze pomáhají dofinancovávat projekty 
obce (nám se nám občas zdají předražené, zbytečné či s jinou 
možností řešení), o nichž obec informuje tak, že na ně dostala 
dotace z Kraje, EU apod. a zbytek že byl uhrazen “z rozpočtu 
obce”. Např. autobusový záliv, revitalizace zeleně, informační 
centrum, muzeum (v budoucnu snad šikany), kanalizace  pro 
rozvoj a zvýšení životní úrovně štědrých občanů atp. 
Nezapomínejte na to zejména ve chvílích, když by se vám stalo 
jako nám, že vám starosta nedá ani neprodá obyčejný papír či 
když zrovna na vás už nevyšel ani Pstrosečínský zpravodaj, 
protože jste se asi ocitli na nějaké černé listině se jmény občanů, 
komu ho nedávat. 

Ekonom Ing. Pavel Kohout říká: "Za svůj sociální stát Evropa 
platí pomalým hospodářským růstem, chronicky vysokou 
nezaměstnaností a obrovským dluhem. Tento dluh odpovídá 
válečnému stavu, aniž by se v Evropě zatím ještě válčilo...pokud 
to nezměníme, z našich dětí budou otroci nebo sluhové.” 
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obci, jejíž historie je úzce spojená s Mladočovem, toto: Roku 
1965 došlo k zasypání příkopu podél silnice a na jeho místě se 
zbudoval chodník z žulových obdrubníků. Přitom prakticky po 
celé délce obce se na náklad občanů a za jejich podstatné 
spolupráce vyměnily starodávné zídky, zbudované z navršených 
opukových kamenů, s dřevěnými ploty žulové podezdívky s 
rámovými drátěnými ploty. Byly také upraveny a osázeny volné 
plochy, takže vznikly malé parčíky. Za tuto zvelebovací akci byla 
Desná vyhlášena “vzornou obcí”, což bylo spojeno s finanční 
odměnou. (s. 82)

Je zde tedy popsáno poměrně věcně (tedy konkrétně), co 
přesně se dělalo, že to dělali svépomocí občané a na vlastní 
ná klady. Evidentně pracovali nezištně na něčem, co 
b ylo urgentně potřeba, ne proto, aby se 

vzápětí přihlásili do soutěže. 
Obec Poříčí u Litomyšle 
někdy v roce 2015 

utratila přes 900 000 Kč 
veřejných prostředků, které 

pocházejí z peněz daňových 
poplatníků, neboť zadala 

firmě z Dolního Ujezda, aby 
se postarala o revitalizaci 

zeleně. O zálivku se pak postarali 
někteří občané Poříčí, na některé z 

nich obec dostává příspěvek od Úřadu 
práce. Zasadily se nějaké stromy či keře, 
někdy se zazelenalo již zelené, případně 
se zasadil keř a okolo něho nasypaly 
velké bílé oblázky, pod nimiž se nic 
zeleného dlouho nezazelená. Staré keře 

maliníků  u nových stromků směrem na 
Desnou byly až k půdě vysekány, zajíc si 
snad našel jiné útočiště. 

V Mladočově došlo k vysázení růží blízko 
nástěnky- nástěnka ale neroste jako růže a 

nepotřebuje mít pod sebou mulč z kůry, která se 
dostává do sandálů. Nestojí na špatném místě, 

aby se musela stejně brzy stěhovat, je jen proto 
otázkou, zda u ní bylo potřeba zasadit těch růží tolik a zda vůbec. 
Bude muset jednou odolávat náporu růží a občan si dát pozor na 
trny, ať jeden neschytá do nohou. Nejspíš to odráží obecně záměr 
obce, zejména starosty snažit se zabraňovat přístupu k 
informacím. Teď už došlo i na nástěnku. 

O revitalizačním (spíš přepatlaném) výtvoru na návesníčku, 
kde je kříž s Ježíšem, jsme již psali výše. Na návsích kdysi stával 
kříž, strom, snad lavička a jinak bylo prázdno. Lidé chodívali 
pěšky. Podobně schovaná či nedostupná bude jednou socha na 
rohu před farou a k lípě, pod kterou jsou pěnišníky, se asi také 
nikdo nedostane. Peníze ale bylo třeba nějak utratit, o obnovení 
užitečného farního jedlého sadu se mlčí již léta. 

Revitalizace obce byla tedy firmou a pracovníky obce 
dokončena, rostliny se chytly, a tak není divu, že nastal pravý 
čas, aby se takto připravená obec Poříčí zase přihlásila do 
soutěže Vesnice roku, aby si zasoutěžila i ve hře, zda náhodou 
není zelenější než jiné obce. A skutečně zvítězila v kategorii 
Zelená stuha, což vyhodnotila komise, která měla cestu přes 
Poříčí. 

Kdo byl členem komise a co konkrétně a jak hodnotila, 

nevíme. Kdo byl členem komise (to se vážně nedozvíte), pouze 
to, že předsedou komise  nebývá nutně odborník botanik, ekolog 
či zahradní architekt, ale opět nějací jiní starostové Frantové, 
jejíž obec získala ocenění v minulém roce, a kteří i zpravidla 
podporují zvláštní politické uskupení Starostové. Co to znamená 
“péče” obce o zeleň? Výsadba, aby to vypadalo?  Asi třeba i 
neposekat obecní trávu u domu Dudmanových.  

Zatímco obec utratila nemalé veřejné prostředky na 
revitalizaci zeleně, na informacích pro občany již citelně 
šetřila. A na nás už dokonce Poříčský zpravodaj nevyšel vůbec,  
- zrovna my ho nedostali. Jaká náhoda. Nemusíme se my osobně 
nazývat občany (netrváme), když to starostovi vadí, ale pokud 
platíme obci daně, měli bychom mít od obce nějakou protislužbu 
ve formě informací jako každý jiný člověk, tedy nárok alespoň 
na místní zpravodaj. Je to také výstraha pro ty, kdo mají svůj 
názor (třeba odlišný od starosty) - mohou se ocitnou na černé 
listině. Dosud zpravodaj není zpřístupněn ani elektronicky, což je 
také velmi neobvyklé.

Soutěž vesnice roku má několik kategorií (stuh). V Poříčském 
pštrosu se občan, který ho na rozdíl od nás dostal, dozvěděl v 
podstatě jen to, že obec získala jakousi cenu Zelená stuha.  Již se 
ale nedozvěděl jiné detaily. Nedozvěděl se ani, v čem věcně tato 
cena spočívá – diplom? Zelená stuha z látky? Nebo finanční 
částka? Dovolená pro zastupitelé, aby si odpočinuli po těžké 
práci? Má obec představu, na co se přesně případná finanční 
výhra použije? Nic.  Jako by se starosta řídil heslem: Čím méně 
detailních informací občany zatížíme, tím lépe. Ještě by o tom 
moc přemýšleli a začali se ptát jako Dudmanovi. Řekneme, co si 
mají myslet: Cena je to každopádně významná a její význam 
časem ještě poroste do velevýznamnosti. 

Ve zpravodaji obce starosta napsal: Dne 22. 6. 2017 ve 23:55 
hod přišla neuvěřitelná zpráva, že jsme byli oceněni 

ZELENOU STUHOU, která se uděluje za péči o zeleň a 
životní prostředí. Je to obrovské ocenění, 
jehož význam bude s postupem času ještě 
narůstat. Je to ocenění práce nejenom 
zastupitelů ale hlavně všech občanů, 
kteří to s naší obcí myslí v dobrém a 
svou prací přispěli k této ceně, za což 
jim pochopitelně děkuji, stejně tak 

zaměstnancům obce, jelikož v tuto chvíli ani nic jiného udělat 
nemohu.

 V záhadně formulovaném textu výše se starosta nezmiňuje, v 
čem tedy přesně spočívá význam tohoto ocenění nyní, když už 
přitom ví, že jeho význam bude s postupem času narůstat. On ví, 
ale občan se dozví houby. Děkuje zastupitelům, ale není jasné, za 
co přesně - na zasedání totiž většinou mlčí, takže někdy jindy 
museli pěkně makat. Máme jim vděčit i za to, že červen je 
červnem a květen květnem? I panu poslanci Vostřelovi, který 
to snad s obcí také myslí dobře, jen na to zasedání nechodí, 
také jemu patří poděkování, protože místo dostavení se na 
zasedání zahradničí? A zaměstnancům obce – tito si ale jen plní 
své úkoly.  Snad vědí, že obec není úspěšná soukromá firma, 
která díky tomu dává lidem práci. Snad to vědí i oni zaměstnanci. 
To jen kdyby náhodou.

Je otázkou, s čím přesně se mohla Komise za pouhé 2 hodiny 
dopoledne či poledne seznámit, když většina občanů je  mimo 
obec v práci a děti ještě ve škole a celý sbor hasičů či myslivců a 
cvičenců  jistě také kvůli tomu nenastoupil. Jestlipak jim ukázali 



6/24

A 8. den byla stvořena kanalizace

Bylo nebylo, v dalekém Království pstrosečínském před cca 10 lety z 
různých důvodů stagnoval počet poddaných. Ten je možné vytlačit nahoru 
např. zvýšením počtu obyvatel v jednom domě (jeho podkroví) či 
nastěhováním se nevěsty do nového domu ženicha na rodinném pozemku. 

Obec Poříčí se ale stala vlastníkem pozemků, na kterých po celá staletí bylo 
pole či trvalý trávní porost, které ale rozprodala na stavební parcely, kde 
vyrostly domy. I  tímto způsobem se dá v poslední době zvyšovat počet 
obyvatel. Jenže třeba Ing. Arch. Stanislav Kovář, autor mnoha územních plánů 
desátek obcí v Jihočeském kraji, byl lidmi tázán, zda jsou pro každou vesnici 
nutné rozvojové plochy, když se počet obyvatel snižuje. Odpověděl: Nejsou, 
hustota obydlenosti vesnic bývá nižší než 10 obyvatel na hektar, tuto hustotu lze 
zvýšit, aniž by se snížila kvalita jejich obytného prostředí. 

V roce 2009 se zvýšil počet obyvatel v Mladočově, osadě Poříčí,  i o naše 3 
maličkosti (pak ještě o další), kteří ale nekupovali od obce stavební parcelu, jen 
obsadili prázdné domy, co už postavené byly. A jednoho dne roku 2014 byli 
mladočovští pozváni obcí na informativní schůzku k možnosti odkanalizování 
osady. Na ní se dozvěděli, že to byla údajně právě ona rozvojová lokalita v 
Poříčí, kterou bylo třeba odkanalizovat, aby si tam vzájemně nesmrděli. Zdá se 
tedy, že problém se stagnací  obyvatel byl sice vyřešen, ale objevil se problém 

zelenou, jakou má slavný tábor u hřbitova? Občané se až zpětně 
v Poříčském pštrosu dozvědí, že tu vůbec nějaká komise byla. 

Podobně vágně (mlhavě) bez jakýchkoliv podrobností je 
formulován poslední odstavec ve zprávě o vítězství obce v 
soutěži o "dvojici nemocných, rádoby občanů", která se dle jeho 
výkladu snažila váženou Komisi “vyrušit”. To by také žádalo 
věcné vysvětlení. Ale to bychom žádali po starostovi už vážně 
hodně. Ale abychom občanům na rozdíl od něho nezůstali nic 
dlužni, dozví se podrobnosti níže v článku:  Kronika obce Poříčí.

Pro případnou II. etapu revitalizace zeleně navrhujeme 
pomocí zeleně zlepšit průběh zasedání zastupitelstva. 
Zbudováním třeba úzkého zadního vchodu z Orlovny, od níž by 
vedl zelený tunel, skrze něhož by starosta mohl do místnosti 
vcházet a rychle prchat ke svému autu, aby mu nikdo z občanů či 
novinářů nemohl klást žádné věcné otázky. Mohl by se také 
usnadnit přístup občanů na obecní úřad zřízením bludiště s 
chodníčky plných oblouků s trnitými růžemi. Jeden chodníček 
vedoucí do kanceláře obce by mohl být speciálně pro pana 
Dudmana a ostatní chodníčky pro další občany. 

Příjezdová cesta do Mladočova je lemována  stromořadím lip, 
jejichž větve se krásně rozrůstají. My sami míváme pozitivní 
zpětnou vazbu od občanů z jiných krajů ČR (ale třeba i od 
seniorů z Austrálie, co nás navštívili v Mladočově). Když 
projíždějí Osíkem, Dolním újezdem, ale i směrem od Poličky - 
zdá se jim, že se zdejší lidé obecně lépe starají o své pozemky u 
svých obydlí než v jiných krajích republiky, v létě mají rozkvetlé 
předzahrádky a půvabné kopky sena.  Jedna paní ze Severní 
Moravy nám řekla, že lidé v tomto kraji jsou pracovití a 
zdůvodnila to právě tím, co je napsáno výše. Přikládají to tedy 
jedině pracovitosti místních lidí, nikoliv politiků. 

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je 
oficiálně  snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 

uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova.  "Zveřejnit rozmanitost..." Aha. Z 
veřejných prostředků hrazená programová reklama na 
program samotný. Toto pojednání raději ukončíme citací z 
knihy uvedené v úvodu Desná u Litomyšle:  Dříve byla větší 
spojitost lidí s obcí...protože zde nejen bydleli, ale i 
pracovali...obecní samospráva nyní byla omezena prakticky na 
zřizování a chod občanské vybavenosti z přidělovaných 
finančních prostředků.” (s. 81) To platí jistě dosud. 

Ve světle této skutečnosti není tedy třeba přeceňovat jako 
zdravou zpětnou vazbu výhry či prohry v účasti na hře Vesnice 
roku, zvláště pokud jakákoliv obec z přidělených veřejných 
prostředků něco postavila či vysázela (čtěte: nechala vysázet a 
postavit) a pak přišla komise se na to podívat a rozhodla, že 
dostanou za odměnu ještě další finanční prostředky zvenčí  k 
utracení (původně od daňových poplatníků) pro údajný “rozvoj” 
obce. V čem má ale vlastně ten rozvoj spočívat?  Bude mít 
obec víc kompetencí? Budev v obci víc pracovních míst, lidé mít 
víc jablek na stromech? Není na čase rozvíjet se i duchovně a 
morálně?  Některé vesnice i bez Zelené stuhy vypadají možná 
dokonce autentičtěji a přirozeněji. 

Mladočov a celá obec Poříčí je sama o sobě již dost zelená i 
bez zelené stuhy. Jsou regiony v České republice, ne tak šťastné, 
například Jižní Morava, kde mají seriozní problémy se suchem 
(nahnědlá usychající tráva a ovocné stromy) a žádná dotace na  
revitalizaci zeleně to nevyřeší, i kdybychom jim tam půjčili  naše 
zázračné zastupitele, neboť je třeba začit chránit především 
přirozenou kvalitu půdy, která zadržuje vodu.

Je tedy obec Poříčí u L. vzornou obcí? Jistěže. Obec Poříčí 
je  vzorovou ukázkou malé obce jak z lesklého časopisu. Její 
“umění” spočívá  ve vykazování velké závislosti na zdrojích 
zvenku (z Kraje apod.). Jde o pouhé přehazování peněz. To, 
co lidé opravdu chtějí, si většinou koupí sami, pokud jim v 
těch kapsách kvůli vysokým daním v sociální Evropě ještě 
něco zůstane. 
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nový. Pan Ing. Kovář (64) ve své knize  k tomu říká: Na malé 
vesnici se nevyplatí budovat centrální čistírnu odpadních 
vod...Ano, můžeme sice naplánovat novou plošnou zástavbu, 
její...kanalizaci….Budeme každého nutit k napojení na tyto 
centrální systémy, protože se tyto drahé systémy budou muset 
provozovat a také zaplatit, včetně jejich administrativy, kontrol, 
rezerv. apod. Tyto systémy jsou velmi drahé, protože většina 
nákladů jde především na neracionální provoz sítě, nikoliv na 
médium samotné. Ukazuje se, že původně předpokládaná 
nezávislost spotřebitelů, využívajících tyto rozsáhlé sítě, se časem 
mění spíš opačně, na přílišnou závislost a manipulovatelnost. 
Přitom je známo, že případné alternativy mohou snížit potřeby a 
ceny až na polovinu! Tvrdé monofunkční systémy se nám tedy již 
nejeví jako jediné možné…, jsou již zastaralým pojetím rozvoje. 
Takový rozvoj může dokonce vést do slepé uličky závislosti, 
zranitelnosti, neúměrných rizik, růstu monopolních cen a 
podobně.” 

Povinnost zbudovat kanalizaci se týká aglomerace (čtěte: 
husté osídlení, dům vedle domu) o 2000 obyvatelích (EO) a 
vyplývá ze směrnice č. 91/271/EHS. Promítla se do aktuální 
podoby Vodního zákona, který visí na stránkách ministerstva pro 
životní prostřední: Obce, jejichž současně zastavěné území je 
zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, 
nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou 
povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a 
čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením 
vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění 
tohoto zákona. 

Ještě jinak k zákonu výše: Hovoří se o zastavěném území 
obce, nikoliv o obci. Zákon  tedy váže povinnost vybudovat 
kanalizaci nikoli na obce o velikosti nad 2000 obyvatel, ale 
přesněji řečeno na aglomerace, tedy hustě zastavěné a 
osídlené oblasti obcí bez ohledu na správní hranice 
obce.  Zkrátka obec není vždy totéž, co aglomerace, která 
je hustým seskupením obyvatel v obydlích. Jedna obec 
může mít 1000 obyvatel, druhá 1200 obyvatel a 
kanalizace se staví povinně třeba v místě, kde se tyto 
dvě obce (bez ohledu na jejich hranice) náhodou 
slévají do hustě osídlené aglomerace o aspoň 2000 
lidech. Můžete mít naopak obec o 2000 obyvatelích, 
ale je-li rozložena na velkém území katastru, 
složena z různých osad a samot a vůbec na 
jednoho obyvatele (nikoliv dům) by kanalizace 
vyšla neúměrně draze (přes 100 000 Kč) – 
kanalizace se budovat nebude. To dá zdravý 
selský.

Pokud v malé obci či osadě není kanalizace a v případě 
Mladočova být ani ze zákona skutečně nemusí, pokud zde hustě  
u sebe nežije 2000 lidí (aglomerace), pak by měli mít lidé buď 
domácí čističky nejlépe s nepropadlým povolením (10let) k 
vypouštění odpadních vod, anebo doklad o tom, že si aspoň 
jednou za rok nechali vyvést povolanou firmou splašky, která ji 
odvezla na větší ČOV (v případě Mladočova třeba do Dolního 
Újezda).

Chápeme, že vedení obce by velice rádo prezentovalo svůj 
projekt (zatím stále v přípravách- v tuto chvíli se ještě ani 
nekoplo) II. etapy veřejné kanalizace v Zrnětíně a zbytku 
Poříčí jako úspěšný výsledek úsilí zastupitelů (včetně pana 
Vostřela), jako cosi, o co všichni lidé v celé obci stáli, o čemž 

léta snili, a naše osvícené vedení jim ho konečně pro ně 
vydobylo, a tak přispělo k rozvoji obce a  rajského blaha.   

Ti, kteří kanalizaci mají či mít budou, si mají oddechnout. 
Vypadá to, že ti, kteří ji nemají, jsou odsouzeni  grilovat se 
doživotně v pekle strachu. Tímto si však jen vedení obce přihřívá 
notoricky známou starou polívčičku, kterou jsme slyšeli na 
informativní schůzce v roce 2014. Ano, přesně s tímto postojem 
falešného dilematu, který u politiků identifikoval už pan 
Aristoteles (klam: buď, anebo – jen 2 možnosti) se snažili dva 
pánové z vedení obce (Bartoš a Boštík) myšlenku prezentovat. 
Jako v Bibli- peklo, nebo ráj.

O možnosti kontroly (která tu je již celou řadu let) se 
mladočovští dozvěděli již někdy na jaře 2014. Uběhly 3 roky, je 
rok 2017. Kolik kontrol už kde proběhlo, ve kterých 
vesnicích?  A kolikrát chce pan místostarosta Boštík na tu 
možnost občany ještě upozorňovat a při jakých 
příležitostech? Navrhujeme, aby první kontrola proběhla hned 
zítra třeba u pana starosty v Zrnětíně nebo v nemovitosti v 
majetku místostarosty v Mladočově. Měli by jít oba příkladem. 

Jestliže pan místostarosta oznámil v Poříčském zpravodaji 
zprávu o možnosti kontroly občanů ze strany příslušných orgánů, 
zda likvidují splašky v souladu se zákonem, pak je otázka, komu 
je tato zpráva vlastně určena. II. etapa kanalizace ještě ani 
nezačala být realizována a pokud někdo třeba v Zrnětíně či Poříčí 
nenakládá se splaškami v tuto chvíli v souladu se zákonem, platí 
tato “možnost” v tuto chvíli stále i tam.

Text byl napsán jak jinak, než velice vágně (bez konkrétností) 
a bez souvislostí. Tak přijde kontrola, nebo ne? Přijde na všechny 

bez rozdílu? Co se přesně myslí slovem “možnost”, kde se 
tato možnost náhle vzala?  

V ČR je mnoho vesniček, které kanalizaci 
nemají, ale není zde kapacita úřadů, zájem či 
důvod paušálně kontrolovat každého jediného 
obyvatelé usedlostí a chalup z takových vesnic. 
Ona “možnost” kontroly tedy nemůže 
znamenat nic jiného, než že:

1. Vás někdo udá - dá podnět, ať zrovna 
Vás úřad zkontroluje. Udat Vás může někdo 
anonymně, nebo třeba jako “obec”. Třeba 
rodina Krejčová má bohaté zkušenosti s 
takovým jednáním, kdy náhle někomu v r. 

2014 začala vadit nějaká jejich neoficiální 
stavba, která tam asi 20 let stála. Motivem udání 

může být obyčejná msta za domnělou újmu, kterou 
jste práskači osobně způsobili či snaha vás odradit od veřejných 
aktivit, abyste nevystrkovali růžky. No a buď to máte v 
pořádku, nebo si to dáte do pořádku. Neznamená to, že úřední 
osoba je nadšená z udání, že Vás chce a určitě bude pokutovat a 
ještě v horní hranici sazby, že Vám nepomůže najít řešení.

2. Někdo upozornil na nějakou významnou průkaznou 
ekologickou škodu (katastrofu), zejména v tocích Desinky a po 
pečlivém šetření nakonec vypátrali hlavního pachatele – Vás. 
Vzhledem k tomu, že jsme nedávno v Desínce pod Mladočovem 
viděli raky, tak to asi nebude tento případ.
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3. Někdo potřebu aspoň postrašit.
Trochu jiná situace by pro mladočovské  nastala, pokud by v 

Mladočově byla kanalizace právě dobrovolně vybudována (jako 
má být v Zrnětíně) a někdo jsme se na ní nepřipojili. Tam zákon 
ukládá povinnost se připojit, kde je to technicky možné, bez 
ohledu na to, zda si necháváte pravidelně vyvážet splašky, nebo 
zda si právě chcete nechat prodloužit povolení k vypouštění 
přečištěných vod z domácí ČOVky – už Vám to neprodlouží a 
sdělí Vám, ať se připojíte na veřejnou kanalizaci s odvoláním na 
prioritu ochrany vod. O tom se pan Boštík zapomněl ve svém 
článku zmínit a také starosta Bartoš na informační schůzce ke 
kanalizaci v roce 2014, když lidem sdělil spěšně, že kdo chce, ať 
si honem vyřídí povolení k ČOV. Zapomněl se zmínit, že jde o 
povolení na dobu určitou, které se v případě, že se mezitím 
kanalizace vybuduje, neprodlužuje. Ani později, když jsme na to 
upozorňovali. A jeho fanoušci za námi nepochopitelně  leda 

tloukli  židlemi, zejména paní Faltysová, zřejmě předsedkyně 
starostova fanklubu.  Opět by se ale musí najít něčí vůle k 
předání seznamu nepřipojených obydlí, tedy je to opět na podnět. 
Mladočováků se to netýká, protože se na nic připojovat ani 
nemohou.

V dnešní době, kdy mnozí oceňují nezávislost na veřejných 
službách, místní soběstačnost, decentralizaci, recyklaci vody a 
kdy i v ČR hrozí a je i přes deště sucho, nízká hladina spodních 
vod,se nám vůbec tato myšlenka kanalizace pro řídké osídlení 
jeví jako již překonaná. Voda je životní otázka. Chce-li totiž 
někdo skutečně upřímně chránit vodu, měl by chránit existenci 
vody jako takové - aby Mladočov nebyl vysušován. Činit tak lze 
zadržováním vody, ale třeba i ochranou zemědělské půdy, 
která (je-li kvalitní a přirozeně úrodná) je jejím hlavním 
zadržovatelem. 

Odborná přednáška INESO CZ v Budislavi (15.6.)

Podle všeho všichni občané Budislavi obdrželi zvláštní  letáček 
informující je o tom, že obec Budislav a INESO CZ s r o pořádá 

odbornou přednášku, která jim vysvětlí řadu věcí 
okolo platby za elektřinu. Jde o firmu, která na 
své vizitce píše, že dělá kompletní energetický 
audit pro obce a korporátní celky. Zjistili jsme, že 
pan starosta Šplíchal o akci předem neinformoval 
ani opoziční zastupitelé, kteří se o akci dověděli 
sami až z letáků. Leták vyzýval, aby si občané 
přinesli svá vyučtování za elektřinu a sliboval, že 
si zdarma odnesou energetický nápoj. 

Byli jsme skeptičtí. Je vždy na pováženou, když 
obec zaštiťuje jeden nestátní podnikatelský subjekt 

(na úkor jiných) , který by si přál, ať přejdete k 
jinému dodavateli elektřiny. Slyšíme navíc jen totiž o špatných 
zkušenostech (ty dobré si asi lidé nechávají pro sebe) – zejména se 
způsoby, jakými je tzv. šmejdi přiměli doma podepsat ve 
skutečnosti změnu dodavatele. 

Ne každý má rád ČEZ, ale zároveň nerad dodavatele mění. Ač 
tedy jsme vlastně nic dobrého i po minulých Neilových 
zkušenostech s odporným jednáním starosty Šplíchala s 
přednáškou ke kanalizaci neočekávali,  Neil se s kamerou vypravil 
do Budislavi, zatímco Věra vařila večeři. Koneckonců pravým  
šmejdům by kamera měla vadit, a tím je prozradit.

Na přednášku se dostavila pouhá hrstička občanů- přišlo spíš 
více organizátorů než občanů. Jestli si občané tak málo váží 
tamějšího starosty jako Neil, není divu. Těžko říci, proč tam skoro 
nikdo nebyl. 

Nakonec se ukázalo, že v podstatě i když jako každý jiný 
podnikatel si přejí vydělávat peníze, nelze proti nim nic zvláštního 
říci. Přednáška byla zajímavá, lidé se mohli na vše zeptat. Neil tak 
pomalu postupně změnil svůj předpojatý skeptický názor na acki. 
Chovali se korektně. 

Starosta Šplíchal měl na přednášce mužů z INESO ale sám zase 
zapnutou kameru na smartphonu, třebaže kvůli kameře na Neila 
poštval minule policii. Káže vodu, pije víno, zásada sem, zásada 
tam. Jeden den má platit jedno pravidlo, zítra jiné a sám je imunní 
vůči svým pravidlům? Policie tvrdí, že to tenkrát (Viz Vidle 10) 
pan Šplíchal ji hlásil, že tam Neil ruší (tiše přitom stál s kamerou u 

okna, dokud ho jen pár jedinců nezačalo obtěžovat), a pan Šplíchal 
zase tvrdil, že to policie mu sdělila, že nahrávat se nesmí. Proč ji 
ale volal? Budou to už muset nějak vyjasnit ombudsmanovi. 

Pan z INESO zeptal, má-li někdo dotaz. Po delší tiché pauze, 
kdy se nikdo nehlásil, se jim Neil  snažil  poděkovat za to, že ho 
nechali přednášku natočit, na což sami reagovali s tím, že by bylo 
přece podezřelé, pokud by mu v tom bránili: “ Naopak. Pokud 
nechcete někomu vnucovat něco, co není dobré, tak Vám nemůže 
vadit, že si to chtějí nafilmovat.” Netušili, že to v kontextu 
minulého dění  na přednášce ke kanalizaci v Budislavi vyzní proti 
panu starostovi Šplíchalovi a jeho kolaborantům. 

A tak se jim Neil zmínil, aniž by šlo o nelogickou odbočku od 
tématu, že před časem pan starosta Budislavi Šplíchal na podobné 
přednášce, avšak na jiné téma, na něho zavolal jen kvůli kameře 
policii. 

 Poděkování za možnost si nahrávat padlo zcela právem, velice 
se hodila do situace, protože koneckonců i tuto akci spolupořádala 
“obec”. Neil mluvil klidně, ale minimálně jeden zastupitel (asi 
místostarosta Budislavi) mu do toho skákal a snažil se ho umlčet. 
A tak Neil znovu jen poděkoval za to, že jsou otevření a normální 
chlapíci. 

Nevíme, zda bychom změnili dodavatele zrovna na INESO, 
který není ještě na trhu moc etablován, ale člověk by měl být 
otevřený a ne navždy zakonzervovaný v nějakém přesvědčení. 
Dodavatel elektřiny není pekař, který nabízí housky, kolem nichž 
chodíte každý den. Otázkou je, jak jinak se mají zákazníci 
dozvědět, že vůbec existuje jiný dodavatel energie, který by mu 
nabídl snad lepší podmínky k ušetření peněz.

Ze zasedání zastupitelstva dne 26.4. 2017, aneb 
poslanec Vostřel už zase chyběl

Toto jednání se opět muselo obejít bez pana poslance Vlasty 
Vostřela, chyběl i pan Ing. Arch. Radim Bárta ze Zrnětína. O co 
tihle dva přišli? Zasedání trval 13 minut 50 vteřin. Volnou 
diskusi žádný zastupitel, který za jedno zasedání dostává 200 kč 
(pokud tomu správně rozumíme), nenavrhl. 

Neil měl na úvod zasedání (když už jsme se tam sešli) několik 



9/24

náhodou protiprávně manipulováno. 
Před tím nám policie oznámila, že samotné odmítání přijetí 

daru do tomboly a následné kopnutí do knihy ze strany 
starosty ohlásila správnímu orgánu jako přestupek. Kuriozní je 
to, že policie (Jindra Janata) u toho byla v přímém přenosu 
(Neil to mohl streamovat na internet), kdy se ji starosta takto 
přímo pod nosem choval, a nezasáhla, nežádala od něho 
“vysvětlení”. V tuto chvíli probíhá šetření se všemi 
byrokratickými náležitostmi. Policie nám volala a telefonicky 
potřebovala vědět: ...a kolikže měla kniha stran? ...A kolik 
vážila? Už jsme jim to přitom dávno nahlásili. S podstatou věci 
to přece nemá nic společného. Volat by měli panu Bartošovi. 
Když někdo přijde o cestovní pas, ale tuší, kdo v tom má prsty, 
houby platné mu bude, že to policie předá správnímu orgánu, 
který má na projednání přestupku nově 2 roky.

Z bodů na jednání schůze nám utkvěla v hlavě žádost o dotaci 
na Hasičskou zbrojnici, s níž minule neuspěli, tak žádají znovu 
na rok 2018. Na Neilův dotaz, o jak velkou dotaci vlastně žádají 
a kolik 
dosud 
stálo 

plánování zbrojnice, starosta odpověděl, že neví a že nerozumí 
otázce. Řekl to tónem posledního slova, kdy nečeká na lepší 
formulaci otázky. 

Pak se zmínili o tom, že nastal opět čas přihlásit se do soutěže 
o Vesnici roku (to jest o stuhu v různých kategoriích). Na otázku, 
jaká finanční odměna je s tím spojena nevědí, a mladý pan Faltys 
nás odkázal, že se máme podívat do pravidel. Buď jsou arogantní 
nebo ani sami nevědí, do jaké soutěže se vlastně hlásí a proč 
zrovna letos. 

Pak se hovořilo o Sdružení obcí vodovodů Poličsko a jeho 
stanovách, které měl starosta na stole, ale neukázal- stáhl je 
honem se stolu, když Neil přistoupil s kamerou ke stolu. Zkrátka 
vstřícná otevřenost a trasparentnost je v této obci "vzorová".

Dalším bodem byl podnět od pana Romera, zda by obec 
opravila obecní uličku u jeho domu v Mladočově, na opačné 
straně je pozemek (sad či zahrada p. Smrže). Odpověď byla 
odložena s tím, že jeho podnět vezmou zatím jen “na vědomí” a 
zmapuji situaci (zjistí, o jaký materiál by se jednalo) a pak padne 
ano, či ne asi někde za scénou (je srpen a nic nevíme). Věra 
reagovala k bodu s tím, že je to báječný nápad, aspoň tam pak 
může vést cyklostezka. Neil dodal: A ne přes soukromou cestu 
Krejčovou, co tam Boštík udělal! Když to vyslovil, pan Boštík 
se jen hrdě pousmál, pan Faltys senior dal hlavu na stůl. 
Nicméně ANO, už je tomu tak a nikdo to tam ani nepopíral! 
Ani pan Boštík, ostatní mlčeli zlato. Někdo je zjevně 
zodpovědný za to, že cyklostezka Maštale 9 bez jakékoliv 
smlouvy (či oznámení) s majitelem soukromé komunikace  je 
oficiálně vedena (v tištěných mapách) přes soukromý pozemek 

normálních dotazů, na které by rád 
znal odpověď a rád by, aby to 

probrali raději na zasedání: 
Kde je kniha, do které jste 
kopl? Starosta se otázce 
vysmál a pan místostarosta 
Boštík sdělil: Buď rád, že 
nekopl do tebe. Když jsme se 
ptali, zda souhlasí zastupitelé s 
jednáním starosty- kopáním 
do knihy, pouze pan Rosypal 
sdělil, že u toho nebyl. To jsou 
mi ale alibi! Je to ale přece 
natočeno a umístěno na 
mladocov.cz. Kdo chce vědět a 
nezavírat oči, ten se podívá. 

Proč jsou body na pozvánce na zasedání tak vágní? Budete něco 
dělat s táborem v Mladočově, aby neobtěžoval Krejčovy? 4. Kdy 
nám vrátíte peníze? (Šlo o peníze, které nám obec neoprávněně 
účtovala za poskytnutí informací, a až po mnoha peripetiích a 
stížnostech nám ji až po asi roce vrátila) Kdy skončí takové 
šikanózní jednání?  Mohla by být po zasedání volná diskuse? 
Nikdo žádný z těchto dotazů nenavrh, ani na ně neodpověděl. 
Jsou zjevně nedůležité. Všichni  lhostejně mlčí, nebo se samolibě 
usmívají. Vypadá to, že zastupitele byli zvoleni, aby se jen 
usmívali. 

Neil několikrát položil starostovi legitimní dotaz (před 
zasedáním, v jeho průběhu a po skončení) - kde je naše 
kniha? (Ten dar původně do tomboly). Uslyšeli jsme různé 
odpovědi, v nichž tykání a vykání bylo rozkolísané, ale které 
jasně vypovídá o tom, že do starosty museli vstoupit nějací 
démoni: “Nemluv na mě. Ty mi můžeš akorát políbit prdel. Se 
mnou si budeš dopisovat. Máte-li něco na mě jako na starostu, 
tak jedině písemně, budete-li na mě nyní mluvit jako na 
soukromou osobu, rozbiju Vám držku, jste nemocní lidé, běž do 
prdele už ti povídám, v prdeli leží.”  To byly odpovědi rádoby 
“starosty”, který “reprezentuje” navenek obec Poříčí u 
Litomyšle. Nepřestává nás překvapovat, jaký balast z něho občas 
ještě vylézá. Jeho pravnuci nebudou moci být na něho věru 
pyšní. 

Věříme, že někde mezi občany obce je nenápadná osoba, která 
by obec důstojněji reprezentovala, nikomu nevadila, je jistě mezi 
námi, popřemýšlejte o tom! Třeba je to někdo ještě neobjevený a 
určitě někdo, kdo “to”, stejně jako my,  nechce dělat. Obec si 
jistě časem zaslouží někoho vyzrálejšího, pokornějšího, 
serióznějšího a vděčnějšího za slušně placenou práci v místě 
bydliště, kde může věrně sloužit všem občanům. 

Pan Vojtěch Faltys předvedl, že je také “na vrcholu” 
svých sil v zastupitelování, 
když reagoval: ”Běž už s tím 
do prdele, běž do hajzlu už, 
víš, jak bych ti krásně rozbil 
ten frňák.” Policii jsme sice 
tyto hrubosti, které hodně 
vypovídají o jejich autorech, 
neoznámili, ale poprosili 
jsme ji, zda by aspoň 
nemohla zjistit, kde je ta 
kniha a zda s ní nebylo 

Neil si přisedl na následujícím zasedání 
19.7. při jeho přerušení k panu poslanci 
Vostřelovi, který se tentokráte na něho dostavil, 
a zeptal se ho, co říká na jednání pana starosti, 
jako je třeba incident s tenisovou raketou v 
kanceláři. Reakcí pana Vostřela bylo v duchu 
ostrakismu ignorování toho, co řekl, místo toho 
vytáhl a zapnul si svůj mobil s kamerou. Velmi 
se zlobil i se starostou, jak si Neil mohl dovolit 
vůbec na okamžik sednout na prázdnou židli u 
zasedacího stolu. Vostřelova vlastní židle přitom 
bývá na zasedání častěji prázdná než obsazená.
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Krejčových. Cyklisté jsou pak nemile překvapeni, cože jen se 
jim tam motají na “jejich” cyklostezce. Je to velice nepříjemná 
věc narušující pohodu bydlení a zřejmě se může jednat o 
neoprávněné používání cizího pozemku nemístními neznámými 
lidmi (spíš sdružením).  Otázkou je, kdo by také byl právně 
zodpovědný za případnou nehodu cyklisty, když by pojišťovna 
zapátrala po okolnostech úrazu. Žádné zvykové právo nelze 
aplikovat na to, že vám přes váš pozemek bez dohody zavedou v 
mapách cyklostezku pro širokou veřejnost (každého). K malému 
léčebnému opatření v podobě nových značek v terénu sice loni 
došlo, ale není zdaleka tak efektivní, i když možná už nyní jiné 
rodiny v Mladočově, kolem nichž vede obecní komunikace, se 
už částečně podílejí na radostém požehnání v podobě nárůstu 
projíždějích turistů na kole. 

Po zasedání jsme autem od Orlovny projeli ulicí, kde jsou 
řadovky a Neil zastavil na komunikaci před domem pí Faltysové 
Anny a řekl jí ze dveří vozu, že ten její kamarád (starosta) mu 

škodí. Agresivně mu zatlačila na dveře. Neil vystoupil. Vysvětlila 
mu to: “A ty si myslíš, že my si máme nechat na sebe nadávat. 
Pomlouvali jste mě, že jsem nejhorší škoditel pro obec.” 
Nepřestává nás fascinovat, s jakou jistotou někteří občané občas 
vysloví obvinění z něčeho, co vůbec nespáchal. Psát věcně o 
tom, co se stalo a řeklo, ještě automaticky neznamená někomu 
nadávat do nejhorším škoditelů. Prý se tak stalo někde ve Vidlích 
– všechny vidle jsou v el. podobě na mladocov.cz. Nic takového 
jsme nenapsali, blíže k této věci viz Otázky a komentáře. O pí 
Faltysové jsme sice už několikrát psali, bylo to nutné, ale sama 
se o to aktivně zasloužila. Na to, že by byla největším škoditelem 
pro obec, pokud ji to neřekl někdo jiný, si musela přijít sama. 

Jednoho dne, až dozraje čas, vyrobíme dokument o všech 
událostech v Pstrosečíně podobně jako dnes visí na YouTube 
dokument o osadě Mladočov. Bude to ale dlouhé epické dílo jako 
Pán prstenů, jen bez speciálních efektů, s bohatým dějem.

Ze zasedání zastupitelstva dne 14.6.2017 opět bez poslance Vostřela
§ 83 Zákona o obcích v (1)  říká: Člen zastupitelstva obce je 

povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě 
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, 
které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a 
vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

Ano, pan zastupitel Vostřel OPĚT  chyběl. Je to vtipné. Není 
nám žinantní o tom psát v titulku, rozhodně ne tolik, jako by nám 
asi bylo trapné na jeho místě nechodit na zasedání, když se 
nechal občany zvolit. Bylo by fér jim dát vědět přes zpravodaj, 
že mě sice zvolili, ale na zasedání jim kašlu, chodit na ně moc 
nebudu, nemohu, mám důležitější věci na práci. Bylo by jen 
seriozní, vzdát se mandátu a přenechat místo třeba další osobě na 
kandidátce. Zastupitelé se nad tím nijak nepozastavují – 
chybějící poslanec, dobrý poslanec. Otázkou ještě je, zda ti 
zastupitelé, co se tam ukážou, jsou skutečně na rozdíl od 
něho aktivní, nebo jen tam jsou, sedí, usmívají se a zvedají 
ruce.

Na zasedání starosta prošel letem světem několik bodů, z 
nichž některé byly na pozvánce formulovány tradičně vágně, 
jako například: Smlouva o poskytnutí dotace  - PRV* na r. 2017, 
Smlouva o poskytnutí individuální dotace- obec Desná, Převod 
trafostanice v Zrnětíně do majetku obce, Zápis do kroniky obce 
za rok 2016. PRV znamená program rozvoje venkova. Jde o 
dotace na opravu svahu (stěny) v Mladočově směrem od domu 
pana Zacha ke kostelu, pod kořeny lípy se stěna bortí. Dále jde o 
zajištění (stabilizaci) sklepa v Poříčí, o kterém jsme již psali v 
souvislosti se zlatým mostem, který zpřístupnil cestu k těm 
dotacím. 

Stále ale ještě obec údajně neví, co přesně z toho sklepa 
učiní, nač ho tak moc potřebuje. Už pan Pepa Škeřík nám 
kdysi tvrdil, že to má být obecní šatlava. Domníváme se, že 
by nebylo špatné učinit z něho Muzeum šikany. Inventář s 
artefakty bychom už poskytli, i stará židle by se u nás našla. 
Na vlastní kůži by si návštěvníci v rámci zážitkových 
seminářů mohli šikanu vyzkoušet. Muzeum šikany by mohlo 
fungovat pod kuratelou Františka Bartoše, který by 
depozitáři turisty prováděl. 

Samozřejmě, že Zápis do kroniky zpětně za rok 2016 byl 

odhlasován, jeho obsah zůstal utajen. Nikde nebyl zveřejněn, 
nikde nebyl veřejně čten ani veřejně projednán. Občan, ač má 
právo se vyjadřovat ke každému bodu jednání, zde neměl nic, o 
co se opřít, k čemu by se mohl vyjádřit. Spíš jen dodat, že 
takováto netransparentnost není v souladu s ideou dobré správy. 
Pan místostarosta nám sdělil: Kdybyste vy do toho kafrala, pak 
by ten zápis do kroniky vypadal jinak, než chceme my.” Vypadal 
by tak, jak má - šlo by o konsenus. Jde jen o to, že pokud by 
občan zjistil, že se do zápisu chystá schválit nějaká čertovina, 
nějaký faktický omyl, mělo by dojít zákonitě k nápravě i za tu 
cenu, že zápis do kroniky bude vypadat jinak, než si původně 
přál pan Pavel Boštík. Hrát si kvůli tomu na schovávanou je 
dětinské, malicherné a v dnešní době poněkud krátkozraké.

O asi nejzajímavější občansko-kulturní vložku se na tomto 
zasedání postaral za tiché schvalující podpory vedení obce 
zrnětínský občan JUDr. (Bratislava 
policejní akademie) Pavel Nádvorník. 
Tento občan, ač nikdy na zasedání 
nebyl, ukázal hned, že je ducha 
hravého, neboť se rovnou dostavil s 
fotoaparátem v ruce. Choval se 
ale  zvláštně. Pan Nádvorník, 
bývalý tajemník Vysokého 

Ze zasedání zastupitelstva



11/24

Tak nám vyhnali Ferdinanda

Mýta, který vede soudní spor s městem Vysoké Mýto kvůli 
údajné šikaně páchané na něm ze strany města (viz Vidle 7 a 9),  
se  sám nesčetněkrát hlásil k velice restriktivnímu výkladu (byť 
mylnému)  občanského zákoníku, a sice k tomu, že občan má 
právo si pořizovat nahrávku či fotku jen s výhradným souhlasem 
osoby         , případně, že má mít kameru vypnutou sekundu po 
oficiálním ukončení zasedání.  Na všechno toto dnes rezignoval a 
dokonce překročil liberálnější (platnou) podobu výkladu zákona. 
Jestliže zákon hovoří o tzv. přiměřenosti při pořizování 
nahrávky, rozuměj nahrávání zastupitelů nebo občanů, kteří se 
zrovna k veřejné věci vyjadřují, případně náhodilý pohled 
kamerou do publika, pan dr. Nádvorník od samého začátku měl 
kameru namířenou jenom a toliko na Neila, a tedy z jakékoliv 
přiměřenosti vybočil. Nahradil tak předchozího užitečného 
kameramana obce, který se aspoň snažil předstírat, že Neila 
nefilmuje. Pan Nádvorník však nepokrytě chtěl snímat jen Neila, 
doslova ho bez zahanbení sledoval po místnosti bez jakéhokoliv 
vysvětlení. Nejspíš si neuvědomuje, že působí jako typ člověka, 
pro něhož platí dnes jedno pravidlo a zítra se zase řídí jiným 
podle toho, jak mu to zrovna vyhovuje.

Měl kameru namířenou toliko a jenom na Neila (výjimečně i 
na Věru) a místo vysvětlení se uchýlil k pasivní agresivitě: Já 
rozumím všemu, já jsem ze Zrnětína. Tajemný ušlechtilý záměr 
jeho nahrávání nám tedy unikl - věstník Zrnětína nevydává. Jako 
by šlo o infantilní odvetu za to, že Neil sám kameru používá, 
avšak přiměřeně, což je ale mimo rozlišovací schopnosti 
některých osob  v místnosti. Nevyselektuje si bezdůvodně 
jednu osobu z publika a nemíří bezdůvodně a neustále kamerou 
jen na ní. Příště se již pan Nádvorník na zasedání, o které asi tak 
upřímný zájem neměl, pochopitelně neukázal.

Veřejné zasedání zastupitelstva nejen obci Poříčí souvisí s 
několika právy občanů, které by měl zaručovat Jednací řád, 
Zákon o obcích, Ústava ČR apod. Tyto však byly dne 19. 7. 
2017  porušeny, a to zejména panem starostou, který tím opět 
vlastně porušil i vlastní slib starosty, který 5.11. 2014 
slavnostně kládal s tím, že se bude řídit zákony a ústavou ČR a 
pracovat v zájmu všech občanů. O žádných výjimkách z řad 
občanů tehdy vůbec nehovořil. Je to však zcela mimo jeho 
rozlišovací schopnosti.

1) Jedno z práv občanů, zachyceném v Jednacím řádu, vychází 
ze Zákona o obcích. Podle něho se smí každý plnoletý občan 
vyjádřit k bodům jednání (kterým je samotný program 
zasedání před jeho schválením!). To je něco, co někdy už 
starosta snad chápal, později zase ne. Na zasedání mohou 
vystoupit občané starší 18 let s trvalým pobytem v obci, dále 
osob včetně cizicnců, které mají v obci své zájmy (vlastní zde 
nemovitost, jen podnikají v pronajatých prostorech apod.). 
Takoví lidé mají právo vystoupit ke každé projednávané otázce v 
rámci rozpravy před přijetím konečného rozhodnutí 
zastupitelstva - vystoupení občana by měla být též 
zaznamenávána v zápise z jednání! Obáváme se, že se to zde 
neděje. Neformálně může občan dokonce v rámci vyjádření se k 
programu navrhnout bod programu, zvláště když je nějaká akutní 
věc. I o jeho zařazení se ale rozhoduje hlasováním, pokud ho 
někdo ze zastupitelů na podnět občana vůbec navrhne. Na 
zasedání zastupitelstva dne 19.7. 2017 bylo právo vyjádřit se ke 

všem bodům jednání opět porušeno, 
jelikož starosta se neobrátil k 
občanům před schválením programu.  
Neudělil slovo Neilovi, který měl na 
něho právo a chtěl ho uplatnit. 

2) Podstata veřejného zasedání 
zastupitelstva obce nepochybně netkví 
pouze ve veřejném ROZHODOVÁNÍ 
o jednotlivých bodech, ale i v jejich 
veřejném PROJEDNÁVÁNÍ. Nabyli 
jsme zatím jen pocit  a i jiným lidem je to jasné, že ta rozprava o 
bodech probíhá začasté nejspíš jindy, usnesení jsou již dopředu 
sepsaná.

A  další nesmírně důležitou zásadou, zákonným 
předpokladem, bez kterého by samotné konání zasedání nebylo 
vůbec v demokratické svobodné společnosti možné je ZÁSADA 
VEŘEJNOSTI. Zákon o obcích v § 93 odst. 3) říká, že  jednání 
je VEŘEJNÉ. Co to znamená? No přece, že je otevřeno 
veřejnosti. A co je to veřejnost? Každý - lid, diváci, přihlížející 
obecenstvo, místní, přespolní, cizinec, slepý, novinář, chromý, 
kojící, na vozíku, mladý, starý, plnoletý, školák, kdokoliv, kdo 
má prostě zájem o společenské dění. Právo na informace 
zaručuje Ústava ČR, jejíž součástí je Listina práv a svobod

Pokud kdokoliv prokazatelně neruší, není opilý, není 
hledaným zločincem, nikomu do toho, že se přišel na zasedání 
podívat, vážně nic není, stejně jako nikdo nemá co úředně 
zkoumat, proč kdo přišel na Zlatou kosu nebo třeba do kina na 
rodinný film. Nemá sice každý oficiálně právo se k věcem 
vyjadřovat, nemá to ale ani nikde vysloveně zakázáno (!). 
Rozhodně  MÁ ale PRÁVO TAM BÝT.  Ne tak na zasedání 
zastupitelstva v Poříčí u Litomyšle. (viz níže)

K zásadě veřejnosti má být přizpůsobena ale třeba  i místnost. 
Příliš malé prostory nejen občany odrazují, ale jsou v podstatě 
i proti smyslu veřejnosti zasedání jako takového. Dostatečně 
velká místnost je tedy také zákonným předpokladem zasedání 
(!). Budiž to ke cti obce Poříčí, že se zásada veřejnosti aspoň ve 
smyslu prostoru dodržuje – zasedání je v dostatečně velké 
místnosti na rozdíl od Budislavi, kde mají zasedání v malém 
kamrlíku, do kterého občan může na zastupitelé nakukovat z jiné 
malé místnosti, a to otvorem o něco větším než dveře a má štěstí, 
pokud si má na co sednout.

Zpráva o tom, že bude zasedání, je sice předem na pozvánce 
s  co nejmlhavěji formulovanými body (občas na hranici 
zákona), zveřejněna, jak praví zákon o obcích (vlk se nažral),  ale 
rozhlas už ho veřejnosti nehlásí, takže se vsadíme, že většina 
občanů ani netuší, že se nějaké zasedání vůbec koná (koza 
zůstala celá). Nevidíme zde zkrátka politickou vůli ”přilákat” 
na zasedání jakéhokoliv dalšího občana, než úzkou hrstku 
stoupenců. Nevěříme, že by ta malá hrstička pravidelných 
přicházela kvůli příjemné družné atmosféře či smysluplné 
debatě, protože ji tam nezažíváme.  Buď je baví sledovat 
ostrakizaci pocházející ze zasedacího stolu nebo jim schází 
morální síla se proti ní ozvat, nebo jsou připraveni ji sami 
podpořit. 

Normální občan, který je třeba jen kárán za dotaz, příště 
nepřijde. Například paní Krejčová se v roce 2014 zeptala, zda se 
můžeme ohlédnout do minulosti. Chtěla diskutovat o tom, co se 
tam stalo s lípami a co za paskvil vytvořilo na návsi, kde je kříž. 
Starosta ji nesdělil, že se k tomu dostanou třeba na konci 
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zasedání v rámci volné diskuse, ale že se může vyjádřit jen k 
bodům jednání. Jasný?!

3) Dne 19.7. 2017 se mělo konat zasedání zastupitelstva, kterého 
se Věra, která zrovna byl nemocná, nezúčastnila, a tak se tam 
vypravil Neil sám místo manžely se svým synem Ferdou (12). Ten 
tam šel poprvé v životě. Možná znáte médiálně známého hocha 
Jakuba Čecha, o němž noviny psaly, že vyškolil radnici v Jihlavě a 
usvědčil ji z porušení zákona. Radnice mu nechtěla jednou vydat 
informace s tím, že je moc mladý a že musí mít souhlas rodičů, ale 
Krajský úřad dal za pravdu jemu. Pan Jakub Čech se poprvé přišel 
podívat na zasedání ve svém městě v 10 letech. 

 Ani našim zastupitelům tedy nepřísluší hodnotit věk našeho 
syna či jinak jakkoliv podmiňovat jeho přítomnost na 
zasedání. Občanem obce je fyzická osoba která: a) je státním 
občanem České republiky, a b) je v obci hlášena k trvalému 
pobytu.  Občánkem je tedy i náš syn. Ale i kdyby nebyl, jednání je 
veřejné. Podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou 
zasedání zastupitelstva obce veřejná a může se jich zúčastnit 
kdokoliv. To znamená, že se ho mohou účastnit všichni občané,  
nezletilí, zletilí, přespolní, kteří projevili zájem a dostavili se 
osobně na jednání tohoto nejvyššího orgánu obce. Žádný právní ani 
metodický předpis, který by přítomnost veřejnosti omezoval není. 
Kromě starosty a místostarosty obce Poříčí, kteří si ho 
zákonokreativně vymyslí ad hoc (pro jistý účel) na místě, jak 
popíšeme dále.

4) Když Neil upozornil starostu obce, že právě porušil zákon, 
když odmítl dát mu před hlasováním o programu slovo, o které 
se tedy hlásil, zavolal na něho starosta opět policii (že "ruší"), se 
kterou musel Neil jít ven podávat “vysvětlení”. Nechtěli ho pustit 
zpátky. Celé zasedání se přerušilo. Starosta pouze zkouší 
zneužívat vágní bod z Jednacího řádu, kdy smí vykázal 
nepohodlného občana ven, pokud “ruší”. Už jednou ji v podobné 
situaci volal, ale ta pak stála přítomná na zasedání a dohlížela na 
klid a pořádek. Nešlo ale o rušení, ale bránění práva, o krajní nouzi 
v bezpráví.  A starosta nemá vůbec žádnou zákonnou možnost 
udělující mu výjimku bránit Neilovi v uplatňování jeho ústavně 
zaručených práv. 

5) Před odchodem s policií, dostal náš syn  od otce pokyn, aby 
zůstal v klidu na místě a na smartphone 

pořízovat i dále záznam zasedání, které mělo 
pokračovat. Hoch tam tedy zůstal sám stát 
bokem, tiše, ale zasedání zůstalo přerušeno, 

protože problém byl ještě údajně on. Nemá tady co 
dělat, nemůže tady zůstat sám, nemá 18 let. 
Nemůžeme pokračovat, tady je osoba mladší 18 let! 
Sám pak po odchodu otce syn odolával nátlaku 

“autorit”. Zkoušeli to po dobrém i po zlém.  Že 
smí přijít, až mu bude 18. (Takže až mu 

bude 17 a půl, tak to ještě stále nemá 
ani zkoušet, neboť nebude mít dost 
rozumu přijít se podívat? V den 18. 
narozenin náhle bude všemu 
rozumět?) Tak pudeš, nebo ne? 
Tě vyneseme. 

Tak mě vyneste, řekl jim klidně, když 
mu tím kdosi pohrozil.  Ty seš také pěkný 
parchant!, sdělil mu na to strýček Vojtěch 
Faltys. Chlapec vytrvale tiše a slušně 
zůstával. Pak od stolu vstala paní zastupitelka 

Kusá a zkoušela ho autoritativně přemlouvat.  Tady můžeš být 
jedině s tátou, víš? Chlapec kladl vytrvale otázku proč. 
Smysluplná odpověď žádná. Pojď se mnou, jsi přece rozumný 
chlapec, snažila se ho paní kusá vymanipulovat ven z místnosti. 
Ale vy nejste rozumná!, reagoval na její obtěžování, načež se šla 
za úsměvů dokonce ve vlastních řadách, s nepořízenou posadit. 

Nakonec ho přišel k odchodu vyzvat táta Neil s naši milou 
policií, která jeho tátovi venku, avšak toliko na podnět pana 
místostarosty, pohrozila, že když jí Neil neuposlechne a syna, 
který je prý nezletilý, si nevyzvedne,  zajistí otce. Totiž pan 
místostarosta policii venku nabulíkoval, že prý nemohou 
pokračovat, protože v místnosti je nezletilá osoba. Policii chybí 
zdravý selský, natož znalost zákonů.  Není to 3leté plačící a 
pobíhající dítě, které netrefí domů, hledá maminku a bojí se, že 
ho sebere klekánice. Jednají takto blahosklonně s dětmi ze své 
rodiny? ...they don't understand laws (Pojď, oni nerozumí 
zákonům), vysvětlil mu Neil. 

Zjevně vůbec nerozumí rozdílu mezi pojmem veřejnost 
(každý, lid, místní, přespolní, Češi, cizinci, novináři, malí, velcí, 
kojící, na invalidním vozíku) a plnoletí občané obce Poříčí, mezi 
právem na pouhou návštěvu zasedání zastupitelstva a právem na 
zapojení se do rozpravy na něm.

Estébácké  manýry, kdy policie  funguje jako slepě 
poslouchající prodloužená ruka politické zvůle starosty a 
místostarosty, jednou jako každé zlo skončí.  Věra poslala na 
obec námitku platnosti přijatých usnesení ze zasedání už třeba 
jen proto, že omezili neodůvodněně přítomnost veřejnosti, což je 
zákonná zásada pro samotné konání zasedání.  Starosta nemá co 
určovat, kdo tam má, či nemá co dělat, nepřísluší mi hodnotit, 
kdo schůzi rozumí, ať již je to dítě či dospělý. Opět si jako 
diktátor jen nabral kompetence, které mu vůbec nepřísluší. 
Nasadili si opět prsten NEVIDITELNOSTI a pokračovali v 
zasedání.

Těžko říci, zda jim vadila tolik přítomnost právě našeho syna, 
nebo spíš ta malá kamerka v jeho ruce. Syn odešel s tátou, 
pomohl cosi policii přeložit a odjel s ním domů. Neporušoval 
žádnou povinnost, uloženou mu zákonem. Taková je tedy jeho 
první zkušenost s místní krátkozrakou komunální politikou, která 
se snaží za každou cenu (různými prostředky a z různých 
pseudodůvodů) bránit nám dále nezákonně v přístupu k 
informacím a tedy účasti na veřejném životě. Záznam ze 
schůze, který by pořídil na kameru, jsme mohli zpracovat 
pro Vidle.

Požádali jsme i o stanovisko sdružení 
Otevřená společnost, odkud 
napsali: ... takový postup ze 

Tak takto hovořili k synovi Ferdovi a nic s ním nezmohli. Panuje zde uzavřenost a 
pevná politická vůle leda tak odrazovat než nalákat občany na zasedání.
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Na zasedání 
zastupitelstva se 
filmuje, jak vidíte, 
jako o závod. 
Kde jsou ty 
nedávné 
časy, kdy na 
nás kvůli 
filmování a 
diktafonu 
ještě volali 
policii, se kterou 
jsme museli odejít 

občany obce, pak by snad aspoň ti katoličtí soudruzi mezi nimi 
by měli znát lépe než my evangelium  sv. Matouše (18): V tu 

hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně 
největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, 

postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, 
jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, 
nevejdete do království nebeského... Mějte se na 

pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto 
maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi 
jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.

Strašný strach z kamery a dalšího svědka je přemohl, že na 
toto nejspíš zapomněli. Někteří z nich tam ale aktivně proti 
synkovi vystupovali, jiní lhostejně a pasivně přihlíželi či se jen 
usmívali, jako že se dění okolo nich netýká a starosta s 
místostarostou jistě vědí, co dělají. Spíš přitakali nerovnému 
boji se skutečně primitivní  moci úřední. 

Takže  si to ještě naposledy shrňme: Tichého hocha, který 
nic nedělá, tak toho by nám chtěli soudruzi vyhánět ze zasedací 
místnosti, přestože k tomu nemají žádné zákonné právo.  Ale 
tábor v Mladočově o minimálně 200 dětech, z něhož se 
dopoledne line moderní hudba duc duc až ke kříži na návsi, ten 
jim zjevně nevadí a diskuse o něm je v zastupitelstvu tabu. 
Zábavný tábor je přitom příliš blízko hřbitova a vůbec kulturního 
středu a duše vesnice, jde tedy o unikát, jaký se v ČR nevidí. A 
bylo by toho víc, co se jen tak jinde v této zemi nevidí.

Návštěvy p. Dudmana v kanceláři starosty

Občas se stane, že něco člověku vrtá hlavou, že potřebuje 
něco malého vyjasnit a získat od obce malou informaci. 
A pokud mobilní telefon starosty zásadně pro Vás 
“nefunguje”, co jiného může dělat, než se stavit do 
kanceláře obce svou věc vybavit osobně. Ať již je to 
nějaký podnět, nebo prostý dotaz třeba na to, proč není 
dlouhý úsek obecní trávy jen pod našim pozemkem u 
cesty vysečen (a po celé vsi ano) a všude jinde vysečená 

tráva je. 
Váš na vyřízení banální dotaz jen přeletí přes hlavu starosty s 

tím, že ať je to, co je to, máte mu to dát jedině písemně, protože 
“ s Vámi se bavit nebudu.” S “takovým”. Jakým? Když požádáte 
o sdělení věcných důvodů pro takovou sabotáž služeb občanovi, 
také se nic nedozvíte, dostanete leda tak tenisovou raketou do 
kamery, chudák odskáče to i pravítko, které starosta vztekem 
zlomí o stůl. Vztekem z čeho? Že se Neil přišel zeptat, jaké jsou 
důvody obce, že nepokosila trávu. Nebo se starosta pokusí na vás 

strany pana starosty je zcela 
nepřípustný a je v rozporu se Zákonem 
o obcích i čl. 17 Listiny základních práv 
a svobod. Konání neveřejných zasedání 
zastupitelstva obce tedy zákon o obcích 
nepřipouští a není proto možné pro 
část veřejnosti včetně nezletilých 
přístup na zastupitelstvo jakkoli 

předem omezit. Není to možné dokonce ani z kapacitních 
důvodů - vedení obce je povinné zajistit odpovídající prostor. 
Váš syn má také nárok nahlížet do všech usnesení a zápisů z 
jednání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy. Pokud 
samospráva poruší veřejnost zasedání zastupitelstva, mohou být 
její rozhodnutí z tohoto důvodu nezákonná. ...

6) A ještě něco vám povíme: Do týdne nám ještě zničehonic 
zavolala sociálka! Až nám to bude 
vyhovovat, ať se prý někdo stavíme na úřad 
cosi ukončit, protože po 3 letech nás zas 
nějaký dobrotrus cosi nahlásil. Tentokráte to 
nebyl anonym od někoho, kdo si s námi neví 
rady. On to samotný starosta “obce” 
Pstrosečín! Napsal  nesmírně dojemný 
podnět, že si dělá starosti se zásahem do 

vývoje našeho syna, protože tento byl na zasedání s otcem, který 
tam údajně rušil, a on, který vše řídí, “je nucen” na otce volat 
policii.  K ničemu nebyl starosta nucen, stačilo, aby nechal Neila 
po právu hovořit. “Zapomněl” ale sociálnímu odboru napsat, 
kolik je chlapci let a že tu policii zneužil i na synka. Pan 
starosta by se měl spíš starat o dodržování Zákona o obcích, 
který zjevně nezná, a nepropadat iluzi, že by snad mohlo být 
zrovna v jeho rozlišovacích schopnostech určovat, co je a co 
není dobré zrovna pro našeho syna. 

Po pár dnech jsme se tam do Litomyšle na MěÚ vypravili. 
Paní sociální pracovnice nám už ve dveřích hned sdělila: “Je mi 
jasné, že to zkoušej. Už minule mi to bylo jasné, že kdyby tam 
nebyly ty konflikty, tak o vás ani nevím...” Syn byl na zasedání 
toliko jednou jedinkrát, protože Věra by tam jen kašlala a ani 
nemohla nic říkat.  Uznáváme ale  a se starostou souhlasíme, že 
to pro syna nebylo nejvhodnější. Avšak ne kvůli jeho otci!  Kvůli 
starostovi samotnému, že upírá otci jeho práva, a kvůli tomu, jak 
se ONI sami k synkovi chovali, jak na něho vyvíjeli nátlak, ať 
odejde, nebo ho vynesou, jak mu nadávali do parchantů a 
nakonec poštvali policii, aby se postarala i o jeho odchod. Syn 
je a byl i poté v neuvěřitelném klidu a  pohodě a žádné trauma 
z toho nemá, jen zná jistě lepší zábavu. Starost pana starosty je 
nesmírně dojemná, obáváme se však, že je za ní spíš zoufalá 
snaha  opět šikanovat jeho rodiče.

Ještě jinak: Je to stejné, jako by se třídí učitel obrátil na 
rodiče, aby své dítě do školy raději neposílali, protože ho tam 
někdo šikanuje, aniž by uznal, že za situaci nese sám 
zodpovědnost školy.

7) Ze všech důvodů výše nepřinášíme ani žádné jiné 
podrobnosti ohledně projednávaných bodů. Věc bude mít mj. i 
dohru na Policejním ředitelství Pardubického kraje v podobě 
stížnosti na zásah policie. Možná by některé nahrávky byly 
zajímavé i pro ČT. Třeba jak přemlouvají našeho syna, ať odejde, 
je vážně zábavné. 

 8) Pokud zastupitelé nevědí z vlastního Jednacího řádu, že 
zasedání je veřejné a jaký je rozdíl mezi veřejností a plnoletými 

podávat "vysvětlení". Natáčí občas i pan Voral i pan zastupitel 
Rosypal. Pomalu, ale jistě už to všichni chápou, že smějí. 
Materiálu pro případný filmový dokument už je dost. Scénář si 
píšou sami.
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vypráví, jak k Aristeidovi, který byl právě navržen k 
ostrakismu, přistoupil jistý občan a požádal ho, 
aby mu napsal na ostrakon jméno Aristeidés, 
protože on sám psát neumí. Aristeidés se ho 

optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés?“ Občan odpověděl: 
„Vůbec ho neznám, ale je mi protivné, jak ho všude 

nazývají spravedlivým.“ Možná mu i jeho šéf řekl, že 
Aristeidés je strašný, ale neřekl mu proč a ten občan po tom 

ani nepátral.
Takové hlasování, pokud by mu předcházela otevřená 

věcná diskuse, vlastně není úplně špatným nástrojem. 
To, jak s námi pan starosta František Bartoš v 

poslední době jedná, není nic jiného než ostrakizace v 
tom špatném slova smyslu.  Ale měl by být na pozoru: 
Kdo s čím zachází, tím také schází.   

Pochopitelně je v tomto kontextu diskutabilní i dopis paní 
Anny Faltysové, který jsme někdy v létě 2014 obdrželi, o tom, 
jak paní Dudmanová a její stoupenci nesahají paní Boštíkovi ani 
po kotníky. Využila svého sociálního kapitálu k získání podpisů 
řady slušných občanů Poříčí k pokusu zavřít Dudmanovým hubu. 
Na dopis jim ale už věcně nikdy samozřejmě neodpověděla. 

A což teprve 56 předžalobních výzev od advokáta! To také 
musela být práce celého shromáždění občanů. Mnohé ty lidi ani 
dosud neznáme, takže nevíme, jak přišli téměř všichni shodně na 
to, že jsme jim všem způsobili škodu za 400 000 Kč. Chybělo 
tomu ještě věcné zdůvodnění. 

A co třeba zahájení trestního stíhání Neila, které bylo 
zrušeno a nepřehodnotilo se ani na přestupek - naopak - policie 
údajně navrhla hned několik přestupků vícero občanům za křivé  
vysvětlení!

A kolikrát zavolal pan starosta na Neila či na 
nás oba policii, aby si pro Neila či na 
nás oba přišla! 30 x? 

Ostrakismus, první stupeň šikany

Proč píšou Dudmanovi o škole? Protože černobílý výklad 
minulosti slouží dnešním zájmům některých osob ve vedoucích 
úlohách obce. 

O paní Anně Faltysové jste  napsali ve Vidlích, že je nejhorší 
škoditel pro obec. O občance paní Faltysové, příbuzné dvou 
zastupitelů,  jsme se několikrát zmiňovali, ale vždy leda v 
souvislosti s nějakým jejím konkrétním a doložitelném jednání. 
Pokud si čtenář zadá jako klíčové slovo na mladocov.cz její 
příjmení, nikde se v souvislosti s tímto jménem nepíše vysloveně 
nic o tom, že by byla nejhorší škoditel obce a v jakém smyslu. 
Jednou jsme dokonce chválili jídlo, které připravila s kolegyněmi 
pro hosty plesu. Ostatně nevíme, podle čeho se to určuje, kdo je 

Mýty a fakta

Šikana má mnoho podob. Jedné z nich 
se říká ostrakismus - nebaví se s vámi, 
nezdraví,  ignorují, pomlouvají. Když 
jste úředník, typickým přístupem, o 

němž si jiní možná myslí, že je přijatelný 
a v pořádku, neodpovíte občanovi na 
jednoduchý dotaz, ale sdělíte mu, že  Vám 
ho má dát jen písemně a v zákoné lhůtě mu 
odpovíte, nejlépe vyhýbavě. 

Cílem ostrakismu je snaha o vytěsnění 
aktivního jedince z kolektivu nebo 
společnosti, jeho částečné nebo úplné 
ignorování. Ostrakismus je využíván 

pasivním kolektivem (vedeným nějakou autoritou)  jako trest 
nebo někdy jako forma nátlaku. Známý je i v kolektivech dětí a 
mladých lidí, kde slouží k částečné nebo úplné izolaci 
neoblíbeného jedince. 

Odkud se slovo ostrakismus vzalo? Každý rok lidové 
shromáždění starých Atén rozhodovalo o tom, zda je pro daný 
rok potřeba pořádat hlasování o vypovězení nějakého občana 
pomocí hlíněných střepin, na které lidé napsali jméno. Byla-li 
odpověď kladná, uskutečnilo se hlasování v některém z 
následujících dnů. Lidové shromáždění hlasovalo tím způsobem, 
že každý z účastníků napsal na hliněný střep (ostraka) – levný 
dobový psací materiál – jméno občana, který dle jeho mínění 
představuje největší nebezpečí pro obec. Shromáždilo-li se více 
než 6  000 hlasujících, pak ten, jehož jméno bylo na střepech 
zmíněno nejčastěji, byl automaticky vypovězen na 10 let z 
Athén. Do domovského města se po tuto dobu nesměl pod 
hrozbou smrti vrátit. 

Jenže ostrakismus, původně ustavený jako ochrana proti 
nastolení  tyranie, byl hojně zneužíván v politickém boji, kdy 
dopadal i na schopné a ambiciózní politiky. Docházelo i k 
případům, že ostrakizovanému byl zvláštním výnosem povolen 
předčasný návrat. Kupříkladu v době hrozícího perského vpádu 
roku 480 př. n. l. byl z vyhnanství předčasně povolán osvědčený 
vojevůdce Aristeidés .

Stoupenci  aristokracie  jej prý považovali za obskurní zvyk, 
který vydává nadané a výjimečné lidi zvůli lůzy, která nedokáže 
myslet sama za sebe a snadno se nechá manipulovat. 

 V řecké historii se k němu vázala řada anekdot. Jedna z nich 

zavolat policii, která (pokud vůbec přijede), už vás ani nežádá o 
žádné vysvětlení. 

Snažíme se o věcnou komunikaci. Věcnost 
znamená, že člověk hovoří co 
nejkonkrétněji a 
nejpřesněji k jádru věci. 
Myšlenky podává přesně, 
názorně, vytrvale a fakta 
má ověřená a ověřitelná. 
Ukazuje tím, že je zodpovědný za to, co říká, že je 
seriozní. Pokud hovoří ale tak obecně jako starosta, 
nezbývá než dojít k závěru, že nemá věcné argumenty, 
že jeho vágní “názor” má kořen v pocitech. Snad se jen 
moc lituje.

Z jednání na obecním úřadě

Aristeidés přezdívaný 
Spravedlivý v hovoru s 

občanem
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nejhorší a kdo nejlepší, v čem tkví obsah obratu škoditel 
obce. Jestliže ale sama tvrdí, že jsme o ní toto napsali, ale 
není to pravda, pak si na to vlastně přišla jen ona sama – 
že na základě popsaných jednání to tak někdo (avšak 
nezávisle na nás) může chápat. 

Kvůli paní Dudmanové nemám kanalizaci v Poříčí. 
Jsou to jen dohady stejně platné, jako kdyby někdo řekl, že 

mu kvůli pí Dudmanové chcípla kráva nebo auto mu ráno 
nechytlo. Ano, i toto jsme ke kanalizaci slyšeli, toto si jedna paní 
seniorka z Poříčí myslí, nebo ji to někdo namluvil. Jako “důkaz” 
pro tento závěr má doma prý ale nějaké číslo Vidlí. Když se však 
zeptám, kdo je,  jak se jmenuje, proč si to myslí, co má paní 
Dudmanová z Mladočova společného s kanalizaci v Poříčí, to se 
již nedozvím vůbec nic. Zkrátka někteří lidé něco řeknou, ale 
zodpovědnost za svá slova už nenesou, nejsou ochotni vrátit se k 
věcné rovině. 

Pan Dudman je Ir a není to žádný občan obce, nemá proto 
tady vůbec co do ničeho kecat.

Pan Dudman je čistokrevný Angličan, občan Spojeného 
království, poddaný Jejího veličenstva, ale také člověk, který ke 
svému člověčenství žádné občanství či tituly nepotřebuje. S 
českými hospodáři se velice ztotožňuje, dokonce někdy víc než 
rodilí. Pokud by to bylo opravdu nutné, vzdal by se britského 
občanství a měl jen jedno - české, byť zrovna britský pas není 
špatný. Jako majitel nemovitostí v obci má Neil na zasedání 
zastupitelstva úplně stejná práva jako jiný plnoletý občan obce, 
nebo i tzv.  čestný občan obce, který nemá ani trvalé bydliště v 
obci, ani zde nevlastní nemovist. 

Jde o úmyslný informační šum pořád dokola z něho dělat Ira. 
Nic proti Irsku, ale je to stejné, jako by třeba panu Faltysovi 
seniorovi, z jehož úst slovo Irsko už několikrát vypadlo, v 
zahraničí říkali, ať se vrátí na to Slovensko. 

Pan Dudman furt ruší na zasedání zastupitelstva a pořád si 
všechny natáčí. 

Také strašně oblíbená věta.  Občas se stane, že pan Dudman se 
opře o Zákon o obcích a chce se vyjádřit k programu zasedání 
jako takovému, který je rovněž bodem jednání. Pokud tuto 
možnost (slovo) občanům starosta neudělí, nezbývá Neilovi, než 
se o slovo a svá práva hlásit sám. Zodpovědnost za ruch ale 
nese starosta.  Když by hořelo, také nebude potřeba, aby 
starosta udělil občanovi slovo, aby směl říci: Hoří! Jde o krajní 
nouzi.

Pokud jde o natáčení, řídí se výkladem Občanského zákoníku, 
o čemž jsme již psali v textu Ze zasedání zastupitelstva dne 14.6. 
Možná je to mimo rozlišovací schopnosti některých občanů 
poznat, kdo se řídí, a kdo nikoliv, ale ujišťujeme vás, že se řídí a 
že pravidla nemění (na rozdíl od jiných).

Máme v obci teroristu
Toto Neilovi řekla dne 14.6. 2017 po zasedání paní Anna 

Faltysová, příbuzná dvou zastupitelů.Ví, co znamená slovo 
terorista? Je terorismem cokoliv, co se někomu nelíbí? Je 
terorista člověk, který říká něco, co se druhému nelíbí? Rád bych 
si osobně myslel, že je hodná paní, která upřímně hledí na zájem 
svých nejbližších přátel a rodiny a jež byla jen uvedena na scestí 
zaujatými a přehnanými vyprávěnkami ze strany některých 
zastupitelů, především pana starosty. Věci se přitom pomalu 
začínají vyjasňovat již nyní. Když načala svá slova: máme tady 
teroristu, řekl jsem pohotově: Ano! A víte, jak se jmenuje? 

Franta. Avšak ona řekla, že je to pan Dudman. Jen krátce k 
definici, kdo je to terorista: 

“Osoba, která používá nezákonné násilí a 
zastrašování, především proti civilistům, s cílem 
prosadit své politické cíle”. 

Nejsem si jistý, že by moje politické cíle přesahovaly 
někam dál za přání toliko vidět, že zdejší zastupitelé slušně 
jednají se všemi občany, že je nešikanují a neděsí a obecně, že 
jsou dobrými ochránci důstojnosti své role, jaká jim byla 
svěřena, aby dobře vykonávali službu těm, kteří je zvolili, 
přispívají daněmi, a aby peníze  využívali moudře na potřebné 
věci. Nikdy jsem nikoho fyzicky nezastrašoval (ani židlí ani 
pěstí) ani se nedopustil nezákonného jednání - pouze jeden 
sporný případ Pokousaná ruka zastupitele nyní řeší Nejvyšší 
správní soud, který pouze posuzuje přiměřenost obrany. 

V posledních letech jen vystupuji proti  šikaně spojené s 
nevěcnými pomluvami, urážkami, útokem na mé věci, falešným 
hlášením na policii, omezování mých práv na zasedání a obecně  
s byrokratickou šikanou, kdy na vás starosta zavolá policii, když 
se přijdete zeptat, proč jen před našimi nemovitostmi není 
posečená tráva na obecním pozemku, zda se můžu podívat na 
kroniku a nebo odevzdat dar do tomboly.

Máme video a audio nahrávky různých výše popsaných 
skutků při interakci zejména se starostou a něco jsme  i hlásili na 
policii či správnímu orgánu, i když máme podezření, že má 
tendenci věci týkající se některých zastupitelů zmírňovat, 
případně raději ani neprojednávat. 

Snad i kvůli tomu, že se nemohou vším zabývat. Podezření ze 
zahlazování skutků máme proto, že bylo u lidí, kteří jsou již léta 
etablovaní ve svých pozicích. Pokud by byla totiž pravda to, co 
píšeme, pak by jen stěží  mohly jejich pozice zůstat neotřeseny, 
leda že bychom byli skutečně zpátky v 50. letech v 
sofistikovanější podobě a  ledaže by místní občané opustili 
Hospodina.

Dudmanovi neposílají děti do školy
Jde o slovičkaření a snahu nás očerňovat. Povinná 

školní docházka, nebo povinné vzdělání? Je snad hlavní 
cesta do školy, nebo vzdělání? Dudmanovi měli dosud děti 
řádně zapsány do individuálního vzdělávání a ačkoliv děti 
nechodí do běžné školy (mezi děti zastupitelů, které by je 
mohly šikanovat stejně tak, jako šikanují oni jejich rodiče), 
neznamená to, že se jejich dcerka v 6ti letech třeba téměř 
sama nenaučila číst knížky ve dvou jazycích. 

Jistě je mnoho lidí, kteří už cítí, že v dnešní době 
informačních technologií škola, kde se děti často nudí, už 
není jediným zdrojem informací, často už ani nestačí 
pružně reagovat na nové poznatky, kdy ty staré zastarávají 
či jsou dokonce neplatné. 

 Je také bájí, že je škola jediným místem pro optimální 
socializaci člověka. 30 stejně starých dětí v malé místnosti, 
mezi nimiž holčičky často dospívají dříve než chlapci, a 
jedna žena?  Socializace probíhá celý život, může být 
dobrá i špatná (vězení) a s ní probíhá současně také 
personalizace, tedy aktivní utváření vyzrálé a samostatné 
osobnosti. Školství je přefeminizováno a zejména 
chlapcům mohou chybět mužské vzory a s tím je zase 
spojená absence genderové socializace a zmatek. Jaký 
mám být vlastně chlap, aby neřekli, že jsem agresivní? 
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 SOUDNIČKY
Oznámení o zahájení správního řízení
MěÚ v Litomyšli zahájil správní řízení (minisoudek) s 

panem Františkem Bartošem, starostou obce Poříčí, a to  ve věci 
pomluvy, které se měl údajně dopustit vůči paní Dudmanové na 
jednom z veřejných zasedání. Stejně tak zahájil správní řízení s 
panem Pavlem Boštíkem, místostarostou, který se měl taktéž na 
zasedání dopustit svými výroky přestupku na adresu pana 
Dudmana. Týká se vše některých výroků veřejných činitelů na 
zasedání obce, o nichž jsme psali již v minulých číslech Vidlí, 
které již překročily jakoukoliv slušnost a především jakékoliv 
věcné opodstatnění. 

Pokousaná ruka zastupitele Rosypala
Tento tragikomický titul případu od nás už převzal i právník 

Litomyšle, když pro něho bylo nejspíš složité vypisovat číslo 
spisu. Pokud jde tedyo případ Pokousaná ruka..., který je řešen 
na dvou úrovních (Nejvyšší správní soud v Brně a Okresní soud 
ve Svitavách), tak k tomu nemáme žádné nové zprávy. Dávali 
jsme také návrh na přerušení řízení u soudu ve Svitavách ve věci 
žaloby ze strany pana Rosypala (kvůli čekání na výsledek 
kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu v Brně), který 
chce peníze po Neilovi za “útrapy” spojené s modřinou a 
oděrkou, které mu Neil způsobil, když Neilovi bral proti jeho 
vůli kameru a diktafon. Soud odpověděl kladně, že to přerušuje. 
Pan Rosypal se ale proti tomu přerušení odvolal.

Osobně se domníváme, že vzhledem k okolnostem, kdy 
nebyly splněny jakékoliv podmínky pro to, aby Neilovi kdokoliv 
útočil na kameru či na něho, ale vzhledem i v podstatě křivé 
výpovědi pana zastupitele (že Neilovi vůbec nic nedělal), kterou 
potvrdil Krajský soud (neboť vzal za dané, že provedl výpad 
proti krku Neila) nebude mít okresní soud ve Svitavách celkem 
co řešit. U soudu ale člověk nikdy neví, čím překvapí.  

František Bartoš vs. Dudmanovi
“Kdybych byl tím člověkem, kterého označují žalovaní v 

Mladočovských vidlích, tak bych nemohl vykonávat ani funkci 
starosty, ani bych nemohl být členem dalších spolků.”

                                                    František Bartoš, žalobce

Však proč by nemohl? Kdyby to myslel vážně, tak by již 
dávno rezignoval na základě ortelu, který si sám nad sebou vyřkl. 
Pan Bartoš podal na Dudmanovy žalobu na ochranu osobnosti na 
podzim roku 2015, ve které uvedl spoustu žalobních bodů. 
Pokud se ho někdo ptal na to, zda se píše o něm ve Vidlích 
pravda, sdělil jim, že všechno je to jedna velká lež a podnikl jsem 

právní kroky. Okresní soud žalobu v plném rozsahu zamítl. Již 
jsme psali v minulých číslech, že jsme se hájili sami, a to velmi 
detailně pomocí listin a nahrávek. 

Pan Bartoš se odvolal a došlo k jednomu jednání před 
odvolacím soudem v Pardubicích. Předseda senátu se ptal, zda by 
se nešlo usmířit tak, že bychom třeba napsali, že výraz náš 
sadistický starosta, byl neštastný. Odpověděli jsme, že 
samozřejmě můžeme napsat cokoliv, pokud by ovšem 
druhá strana se nechovala čím dál hůře, ale byla vstřícnější 
a pověděla nám v diskusi, co jí připadalo tak legrační, že se 
usmívala, když tam útočili na Neila. 

Pan Bartoš se snažil soudci vysvětlit, že jsme ve Vidlích 
útočili na něho jako na soukromou osobu! Neuvěřitelné, kde na 
to přišel! Soudce se s tímto názorem neztotožnil, nýbrž s tím, že 
veškerá kritika se týkala jeho osoby ve funkci starosty. 

A tak se snažila druhá strana argumentovat tím, že  vlastně 
starosta na malé obci je v podstatě soukromá a ne veřejná osoba. 
Nad tím jsme se pousmáli. A jeho kancelář a Orlovna jsou jeho 
soukromé rezidence? Volena osoba s platem z veřejných 
prostředků není žádná soukromá osoba! Žaloba měla cca 20 
bodů, třeba že zpochybňujeme jeho “odbornost”. Krajský soud 
sdělil, že nám nemůže nařídit, abychom se zdrželi lživých či 
urážlivých výroků, protože věcně neuvedl, jaké přesné výroky 
jsou nepravdivé a urážlivé. A žalobní body jsme vyvrátili a na 
kritiku právo měli, protože měla nějaký reálný základ. 

Na dalším jednání, kam za druhou stranu už nikdo ani 
nedorazil, jsme se dozvěděli, že soud rozhodl o mírné změně, a 
sice nechť si každá strana platí své výdaje a panu Bartošovi ať 
zaplatíme každý 2000,- za výrok: Náš sadistický starosta”, 
Odůvodnění? Když jsme o událostech psali jako novináři, kteří 
se jich osobně zúčastnili,  psali jsme o nich již s časovým 
odstupem, proto jsme mohli použí jiný výraz (krutý a ne 
sadistický). 

Odůvodnění, že jsme měli použít jiný výraz, protože jsme od 
události při psaní o ní měli časový odstup, nelze podle našeho 
mínění považovat za pádný přezkoumatelný právní argument, 
jako pseudopsychologický názor Krajského soudu, který se 
neopírá o žádný znalecký posudek, nemá oporu v žádné vědecké 
studii a dokonce ani v realitě. Nevšiml si (neptal se) totiž, že 
Vidle vyšly do pouhých 5 dnů po událostech, ne za rok. Když 
Vám bude někdo něco dělat, něco brát, máme očekávat, že jinak 
budete slovně reagovat v čas útoku a jinak o události  hovořit 5 
dní poté? Pokud by šlo o výtku pronesenou na místě veřejném, 
tak by to bylo podle Krajského soudu ok, ale jenom proto, že 
jsme o tom napsali o pár dnů později, měli jsme již použít jiný 
výraz? Logos je tedy jen v domněle míře námi subjektivně 
prožívaných emocích? A kdo určuje, kdy už který jedinec má 

Ženy zase bývají přepolarizované v mužské energii, když 
mají chlapa bačkoru. Protiklady se přitahují. Škola děti od 
skutečného života může někdy jen izolovat.

Není našim záměrem zde obhajovat či dokonce 
propagovat domácí vzdělávání jako takové, mohlo by to 
vyznít tak, že ho někomu vnucujeme. Tímto jen reagujeme 
na šířené zavádějící polopravdy bez dalších souvislostí, 
které účelově s oblibou šíří zejména starosta obce. Pokud 
není povinné domácí vzdělávání, nikdo z něho mít obavu 

nemusí. Každý máme nějaký vztah ke světu,  je třeba být 
tolerantní a respektovat volbu druhého člověka.

Koho by ale téma zajímalo, informací je víc než dost 
jinde: svobodauceni.cz, scio.cz, knihy Johna Holta, Johna 
Gattoa, Ivana Illicha nebo kniha Hold on to Your Kids: Why 
parents need to matter more than peers [Držte se svých dětí: 
Proč je třeba, aby na rodičích záleželo více než na vrstevnících] 
od G. Neufelda (psychologa) a G. Matého (psychiatra) a 
jiných.
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dostačující odstup od věci?  Reagovali jsme ne na jeho slova, ale 
na jeho úsměv, který byl výmluvnější než slova. 

 Je na občanech obce, jak by tedy popsali jednání starosty tehdy, 
ale i dnes. Dosud nesjednal nápravu a porušil Zákon o obcích tím, 
že nereagoval dosud na Výzvu k rezignaci starosty (řádně 
odůvodněnou), která stála na pozadí těchto událostí v den 17. 6. 
2015. Dosud k ní mlčí. Máme za to, že nesl za události morální 
zodpovědnost. Celý soudní případ skončil v podstatě pro nás 
(subjektivně hodnoceno) víc než příznivě (na rozdíl od druhé 
strany jsme neutráceli ani za advokáta).

Ačkoliv Krajský soud napsal, že proti jeho rozhodnutí je možné 
podat dovolání, nepsal to s ohledem na nás. Zjistili jsme, že kvůli 
malinké částce, o kterou nám (na rozdíl od pana Bartoše, který 
chce po nás 500 000 Kč plus úhradu výdajů za svého advokáta), 
jde, bychom ji stejně podat nemohli a naše případná ústavní 
stížnost by byla zamítnutá jako zjevně neopodstatněná právě kvůli 
malichernosti  jednoho sporného bodu a drobné částce. Ustavní 
soud by se tím zkrátka vůbec nezabýval.

Pokud by ale druhá strana psala dovolání (a může), určitě 
bychom měli právo se k němu vyjádřit. Uvítáme, pokud 
by  dovolání podala! K dobru bychom Nejvyššímu soudu 
dali jednu studii:  Hovoří o tom, že silná identifikace se 
skupinou založenou na vlastních preferencích může jít 
proti humanitě a altruismu. Malé děti v jedné studii daly 
přednost zlému medvídkovi, pokud tento jedl bonbonky, 
které měly samy rády.  V mozku se aktivují centra 
zodpovědná za sadistickou radost, když cítí bolest někdo, 
kdo patří do jiné skupiny (například je to fanoušek jiného 
fotbalového klubu…) Cit.  M. Stehlíková: Život s vysokou 
inteligencí. Průvodce pro nadané dospělé a  nadané děti. (s. 150) 

Neil Dudman vs. paní 
místostarostová

S odkazem na minulé číslo, kde jsme o 
případu již psali, bychom se rádi zmínili o tom, 
jak soudní pře pokračuje. Opakujeme, že na 

místě veřejném v okruhu dalších osob 
paní místostarostová nařkla pana 

Dudmana, že ji držel minule pod krkem, že to má natočené a půjde 
s tím na policii. Kontext byl ten, že mu to sdělila v 
momentu, kdy sám řekl, že půjde nahlásit na policii 
jednání (hrozby a fyzický útok) některých jejich 
přátel (viz Vidle 3).  Takové nařčení  pociťoval 
jako zásah do svých práv na ochranu 
osobnosti, obzvlášť když to pronesla manželka 
místostarosty. Jelikož ji nikdy pod krkem nedržel, 
rozhodl se podat žalobu. Koneckonců má-li to paní 
místostarostová natočené, tím lépe pro ní, pravda nechť 
vyjde najevo.

Žalovaná mu neodpověděla na 2 (!) předžalobní výzvy. 
Legitimně tedy očekával, že aspoň u soudu promluví a 
věc objasní. Odmítla ale vypovídat. Navrhli jsme 
předvolat svědky, byť z okruhu jejich přátel. Byli to lidé, 
kteří nařknutí byli přítomni (Voralovi, Mlejnková). Na 
Neilovi totiž bylo dokázat, že ho vůbec nařkla, a na straně 
žalované, pokud se prokáže, že to řekla, že je to pravda - že tak 
učinil.  

Šlo o svědky, kteří občas nevěcně hlavně v minulosti 
vystupovali proti nám spíš na osobní rovině než věcně politické, 

nicméně se jednalo o víceméně pravidelné návštěvníky zasedání, 
kteří tvoří takovou buňku nakloněnou vedení obce. 

Druhá strana jako svědka navrhla pana starostu Bartoše. Dostali 
možnost mluvit pravdu nebo nepravdu, obojí však má pomoci 
dostat se k pravdě. 

Pan Voral něco nepravdivě šíleného vypovídal o Neilovi, že 
sexuálně harašil paní Mlejnkovou (co jen ten Neil všechno nestíhá, 
že?), nicméně nikdo z nich nic takového, jako je držení pod krkem, 
neviděl. (Ani neslyšeli její nařčení, což ale vyvrátilo video.) Ne tak 
svědek František Bartoš, kvůli němuž jsme se museli speciálně 
zvlášť sejít, protože zrovna v den konání soudního výslechu byl 
hospitalizován.  Jeho auto jsme ale viděli tentýž den v podvečer u 
obecního úřadu po návratu od soudu cestou do Budislavi a na 
otázku, co tam dělalo to auto, zda ho někomu půjčil, u soudu 
neodpověděl.

Jako jediný svědek nakonec nehorázně s nepatřičnou 
suverénností řekl, že Neila viděl, jak jednou držel paní Boštíkovou 
pod krkem, dokonce prý měl pod krkem držet i paní Mlejnkovou, 

která si ale na nic takového sama nevzpomněla. Nebyl 
ale schopen sdělit, JAK ji měl držet pod krkem, kdy, kde 
přesně, žádný další detail -prý tam byla změť rukou, 
takže neví jak. To je ale oxymoron (protimluv). Nebyl 
vůbec schopen popsat jediný detail údajného skutku, 
aspoň částečný obraz skutkové podstaty. Kreativita 
selhala. Svědek Bartoš osobně sice o tom, co viděl, 
nemá žádné pochybnosti, podal ale de facto jen 
svědectví o svém subjektivním mlhavém dojmu, pakliže 

jeho tvrzení zcela postrádalo další elementární popis (jediný znak) 
skutkové podstaty děje potřebné k jeho rozlišení od skutků jiných, 
tedy k samotné identifikaci jednání, případně k porovnání s 
možnými jinými popisy stejné události. Z ničeho, co uvedl, 
nevyplývá, že šlo o „ držení pod krkem”, a ne o něco jiného. 
Obrazně řečeno, že to byla kočka, a ne pes. Vaše auto narazilo do 
auta souseda, ale nevím, jak z které strany, protože na silnici jezdí 
plno jiných aut? Pokud to byla kočka, ale není chopen říci, jakou 
měla barvu, uvést jediný kočku určující detail, který by zvýšil 
pravděpodobnost, že třeba neviděl něco jiného, pak svědek Bartoš 
nemůže tvrdit, že to určitě byla kočka, ale že má pouze dojem, že 
to byla kočka. 

Možná si říkáte, proč Neil podával žalobu, vždyť tam bylo 
to riziko, že bude někdo křivě vypovídat, silně 
motivován Neilovi uškodit.  To je tak: Skutečný vítěz 
nepodvádí, ani v časech zlých. Myslíme si, že by lidé 
měli dostat šanci u soudu třeba i křivě vypovídat, i 
za cenu, že se karta obrátí proti nám. Spravedlnost 

má přece času dost. Nejde nám o rychlá vítězství, 
morální zkratky, škodlivý doping. 

 Když  chtěl Neil na místě vyvrátit jeho tvrzení,  a sice 
předložit 3 videonahrávky ze zasedání, kdy se to mělo (a 
mohlo) údajně stát, paní soudkyně JUDr. Alena Veiglová 
tento stěžejní důkaz k vyvracení jeho výmyslů 
neodůvodněně zamítla. Měli jsme za to, že na takovém 
slabém dojmu, jakési rozbředlé představě zcela 
nedůvěryhodného zaujatého  svědka Bartoše,  jakou nabyl, 
stejně nemůže soud založit rozhodnutí. Paní soudkyně 

přítomným nakonec sdělila, že se Neilova žaloba zamítá, protože 
koneckonců to řekla sama paní Boštíková (jenže jde o tvrzení 
jediné osoby proti tvrzení Neila) a pan Bartoš, který také věc 
“potvrdil”. Ovšem v písemném zdůvodnění rozsudku je ale soud 
vyhýbavější. Nepíše vysloveně, že pan Bartoš věc potvrdil. Není 

Možná že ta "změť 
rukou", přes kterou 
pan starosta neviděl 

dobře na to, co 
údajně viděl, byly 

ve skutečnosti ruce 
nějaké  chobotnice.



18/24

Paní soudkyně asi spala, protože netrvala na odpovědích, 
třebaže všechny svědky upozornila, že musejí odpovídat na 
dotazy, nic nezamlčet, jinak se dopouštějí trestného činu. Byla 
velmi slabá, nechala si ho klidně “rozstřelit” své otázky,  neboť 
věcně neodpovídal a  plynule si přešel do nepatřičně suverénní 
sebeprezentace, jaký je chudák a jaký zlosyn je Neil. Škoda, že 
se už nepřísáhá na Bibli, nebo ještě lépe - neplatí biblické rčení 
hovořící o tom, že nejlepší by bylo, aby chlap byl chlap a ani 
nemusel na Bibli přísahat: Ale vaše řeč buď: Ano, ano. Ne, ne! 
Co pak je nad to, je od zlého,“ (Mt 5,34-37)

Nebudeme zde více případ rozebírat, ale kdo by chtěl, rádi mu 
poskytneme veškeré podklady, ať si sám udělá svůj názor. 

 Pan Pepa Škeřík nám kdysi vyprávěl, že ne všichni občané se 
k němu v životě v Poříčí chovali poctivě, jistě i on sám by 
přisvědčil, že také nebyl svatý. Kdo to ostatně o sobě může říci? 
A bohužel až když přišla těžká nemoc, požádala ho jedna taková 
ochuravělá osoba, zda by ji nemohl odpustit. 

Věc přitom není tak složitá, jak se zdá. Pokud by pan Bartoš 
uznal před léty chybu, převzal zodpovědnost a omluvil se, 
všechno mohl pěkně uhrát. Možná bychom stále vydávali Vidle, 
jejich obsah by se ale nejspíš ubíral jinou cestou. Takto nám pan 
starosta svým jednáním připadá jako jednání oběti mravkolva v 
ranějším stádiu vývoje. Čím víc se jeho kořist (mravenec) snaží 
vyhrabat z trychtýře suché sypké zeminy, tím hloubějí do ní 
zapadá. Náš syn mravkolva přinesl jednou do školy. Je to tak 
zajímavý živočich, že paní učitelka přivolala paní ředitelku, ať se 
jde také podívat na mravkolva. (Nyní syn odchovává kromě 
lišaje i královnu lesních mravenců. Krmí ji vodou a přecpává 
medem.)

Podnět (trestní oznámení) pro křivé svědectví se podává na 
Státní zastupitelství. Pokud s výsledkem není člověk spokojen, 
nezapomeňte, že můžete požádat o přezkum výsledku Krajské 
státní zastupitelství v Hradci Králové a pak Nejvyšší státní 
zastupitelství. Jde o § 346 Křivá výpověď  a nepravdivý 
znalecký posudek. Většinou to soudy nechají být bez 
povšimnutí, ale v posledních letech došlo i na odsouzení řady 
osob, byť většina odešla s podmínkou. Odnětím svobody na dvě 
léta až deset let bude pachatel potrestán...spáchá-li takový čin v 
úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 
vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Druhá strana dokonce chce, abychom ji zaplatili výdaje za 
dopravu “advokáta” z Týniště n. Orlicí do Svitav autem 
BMW typ 560 I. Jenže k soudu se dostavoval jen zástupce 
advokáta (neadvokát, nekoncipient) a nepřijížděl vozem svého 
zaměstnava tele (BMW typ 560 I), z jehož poměrně 
vysoké spotřeby (oproti jiným vozům) si 
vyp očítala výdaje. 

Podali jsme 10stránkové odvolání, 
které jsme si napsali sami. 

Vyzýváme ještě kohokoliv, 
kdo k případu má co 

říci, aby podal 
svědectví. 

pro nás z písemného rozsudku zřejmé, na čem je tedy 
konkrétně založen. 

A ještě perličku z písemného velice nedbale napsaného 
odůvodnění rozsudku, dle našeho mínění ostudného pro českou 
justici, napsala: Soud tedy po zhodnocení všech skutečností, které 
z provedených důkazů vyšly najevo, uzavřel, že osobnostní práva 
žalobce nebyla poškozena, neboť žalovaná skutečně tuto větu 
žalobci řekla.” Takový právní závěr je podle žalobce Neila 
rozporný, neboť jde zcela proti smyslu a duchu jeho žaloby i 
zdravého selského. Předmětem sporu pro něho od samého 
začátku nebylo to, zda žalovaná tuto větu žalobci (o žalobci) 
řekla, třebaže i to musel Neil dokazovat (když druhá strana 
odmítla vypovídat a svědci ztratili paměť) ale v tom, zda je, či 
není její výrok pravdivý a zda má žalovaná k podpoře svého 
tvrzení nějaké pádné důkazy. Žalobce pan Dudman ji nikdy pod 
krkem nedržel a takové očividně agresivní lživé výpady ho 
poškozují a nepatří do slušné obce.

Písemné odůvodnění rozsudku je plné nesmyslů, které ani 
nemají oporu ve spisech či v důkazních nahrávkách. Prý je z 
nahrávky zřejmé, že ji měl držet pod krkem za košili. Slovo 
košile paní místostarostová nikdy z úst nevypustila, takže není z 
nahrávky ani zřejmé, že by to řekla, natož že by Neil něco 
takového udělal. Ve skutečnosti jde o košili, za kterou tam jedna 
občanka Mlejnková Neila popadla a roztrhla mu ji. Zkrátka 
když už žalovaná odmítla vypovídat, o to výraznější 
pozornost měl soud věnovat předložené nahrávce. 

Jestliže se soud hlásí  potřebě zjisti tvšechny okolnosti, měl 
zjistit, za jakých okolností došlo k nařčení, že paní 
místostarostové nešlo nikdy o objasnění věci, ale o vyhrůžku. 

Rozsudek soudu obsahuje také nedbalou a prapodivnou 
formulaci stran výpovědi svědkyně Marie Hegerové, která nemá 
oporu v protokolu, nebo která by jen těžko někomu, kdo nemá k 
protokolu přístup dávala jakýkoliv smysl. Soud píše: Dle jejího 
názoru pomluvou žalované mohla být žalobci způsobena újma na 
pověsti tím, že se stýká s žalobcem a jeho manželkou ... (s. 3) 
Žalobce se stýká sám se sebou a se svou ženou, čimž mu 
podle svědkyně Hegerové vzniká újma? Jestliže v r. 2015 byl 
průměrný plat soudce 114 847 Kč,  neměla by tedy paní 
soudkyně, byť soudkyní nedělá dlouho (od r. 2012), podat lepší 
výkon? 

Před nařčením Neila ze strany paní místostarostové proběhla 
tři zasedání, na jednom nebyla přítomná, na druhém jsme byli 
sami odejiti policií, protože jsme si chtěli ze zasedání pořídit 
nahrávku a v jednom případě nic na nahrávce nesvědčí o 
jakékoliv fyzické potyčce. K té došlo až 17. 6., ale u toho pí 
Boštíková nebyla, Neilovi chtěli a také na čas vzali kameru a 
diktafon. 

Od samého začátku jsme měli intuitivní pocit, že paní 
soudkyně se nerada tímto případem zabývá, že je málo 
angažovaná. Totiž došli jsme k závěru po přečtení rozsudku, že 
šlo buď o naprostou nekompetenci, nebo korupci. Pokud soudce 
udělá chybu, nenese za ní zodpovědnost on, ale stát. Tak co by se 
vzrušoval? Moc úřední je  moc úřední. Jenže soudy  by měly 
poctivě řešit i to, co se jim jeví jako malicherný spor! 
Předně měla ale pana Bartoše diskvalifikovat jako svědka, 
protože neodpověděl aspoň na dva dotazy a měla podat podnět 
na Státní zastupitelství pro podezření z křivé výpovědi. Měla 
přijmout klíčové důkazy (3 videa) k vyvrácení jeho výpovědi.
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Křivopřísežník Král L.P. 1750
Z 18. století pochází pověst založená na reálném případě, 

který se měl odehrál  tomto kraji a který nás zaujal. I v knížce 
Horní Újezd u Litomyšle se píše, že nějaká stařenka pamatovala 
na svého příbuzného, který zraněného křivopřísežníka pomohl 
tenkrát dovést domů. Jen si zde dovolíme příběh 
krátce  připomenout: 

Krčmář v Kamenných Sedlištích, které kdysi 
spadaly pod Poříčí, nějaký Josef Král, dlužil 
svému sousedu 300 zlatých. Když ten soused 
zemřel, Král popřel, že by si peníze byl kdy 
vypůjčil. Nešťastná vdova po sousedovi se obrátila 
proto na litomyšlskou vrchnost, která krčmáře 
povolala do města, aby před písařem a úředníky odpřísáhl, že si 
žádné peníze nepůjčil. Král tak bez zaváhání učinil a byl 
propuštěn. 

Zpátky domů se vracel na svém koni cestou přes Hraničky. Jel 
tryskem, snad z radosti, jak pořídil, snad hnán výčitkami 

svědomí. A právě, když míjel dole v údolí Kysilkův mlýn, kůň se 
něčeho polekal a vyhodil svého jezdce ze sedla. Královi se 
přetrhl řemen pod sedlem, spadl, hlavou narazil na špičatý kámen 
a zůstal bez hnutí. Kůň udělal po stráni pár přemetů a zůstal ležet 

s rozbitými údy v Desince, kousek od mlýna. 
Mlynář Kysilka stál právě na vantrokách, když 
viděl koně bez jezdce metat přemety se skály 
dolů k řece. Hned se domyslel, co se asi stalo, 
přeběhl řeku, vyběhl na kopec a začal krčmáře 
křísit. Král se z bezvědomí ještě probral a stačil 
se vyzpovídat před mlynářem, který byl toho 
času konšelem, že křivě přísahal a že je skutečně 

ony peníze své sousedce dlužen. Přikázal, aby dluh 
byl z jeho majetku vyrovnán, a za chvíli zemřel. Litomyšlská 
vrchnost pak na památku nechala na onom místě postavit 
kamenný křížek s nápisem "Zde na tomto místě se zabil pádem s 
koně křivopřísežník Král L.P.1750"

Když víte, že o vás lhali, že Vám škodí, když vidíte ty úsměvy 
a škodolibý smích, jaký napodobují jejich zajisté nevědomí 
stoupenci, kteří o vás tvrdí, že jste blázen, nemocný, i ty 
nejsilnější z nás by to přimělo obrátit se do nitra a prozkoumat 
život v jeho hloubkách, či obrátit se k někomu moudřejšímu a 
silnějšímu, ke svatostánku. Je to vynikající příležitost k 
duchovnímu růstu. Tímto jsem si za uplynulý rok procházel a 
níže je můj závěr. 

Oprávněný hněv nebo neustálé opakování či připomínání 
spáchaných morálních křivd, vykládaných si panem starostou a 
dokonce jeho dcerou ve Zpravodaji obce Poříčí (financovaného z 
veřejných prostředků) jako onemocnění (ano i na zasedání obě 
tyto osoby takto o mně hovoří) spíš poukazuje na nevědomnost 
a nedostatek sebereflexe. A poklepávání si na čelo jejich 
stanovisko nečiní jasnějším ani směšnějším pro druhé 
pobavené občany. 

Někoho překvapuje, že píšeme věcně o reálných 
nepříjemných událostech, a přece bez hněvu a snad s 
určitou dávkou nadhledu. Jak jen po tom všem 
můžeme takto psát s lehkým srdcem? 

Nejsme žádné oběti, sami jsme si vybrali, že 
se postavíme za pravdu a férové jednání, vědíce, 
že v tom budeme sami tak jako někteří lidé před 
námi. Nejsme zmrzačeni a zahořklí hněvem vůči 
některým lidem a místo toho hledáme dialog, 
aby strach a hněv ustal. Cítímě vděčnost, neboť díky tomu všemu 
jsme se toho tolik naučili. S ještě větším soucitem pohlížíme na 
všechny lidi, kteří v minulosti museli čelit osudům, o proti nimž 
ten náš je šťastný a něžně sametový. V Jáchymově jsme nebyli.

 Naučili jsme se mnoho o správní organizaci tohoto státu, jak 
to chodí u soudu, kdo koho soudružsky podrží, ale i o tom, jak 
jen zdánlivě objektivní zprávy přinášejí média. Asi 6 x jsme se 
obráceli na Svitavský deník, nabízeli mu rozhovor, odkaz na 
Vidle a možnost obrátit se pro objektitvitu podávaných informací 
k vyjádření přímo na starostu obce Poříčí – to aby i tento deník 
realisticky informoval o dění v regionu, že se tady třeba někdo 
soudí. Kdepak. Prý je to moc emoční a citlivé. 

I na stránkách opoziční skupiny Patriot Litomyšl se o tomto 
deníku po volbách 2014 píše: Svitavský Deník se nezapře. Nepíše 
nic o neprůhledné, tajné volbě starosty a místostarosty, nic o tom, 
co řekl a navrhnul náš zastupitel Pulkrábek, nic o tom, jak 
koalice nejdříve jeho návrh zamítla a potom ho sama navrhla a 
odhlasovala, ale hlouposti o limonádě se do článku vešly” Ještě 
že máme možnost vydávat Vidle. Když ale se na nás obrátí 
nějaká média (lesklý časopis či TV Barandov), chtějí jen něco o 
kosení či jak děláme máslo, ale důležitý příběh Vidlí je nezajímá, 
nebo jen řeknou, že to se děje v celé republice, že je to normální.

Samozřejmě že oprávněný hněv při obraně slušnosti, jakou 
Bůh chtěl a pro jakou Ježíš žil a zemřel, není vždy tichý a 
poddajný tváří v tvář špatnosti. Ježíši se vysmívali, opovrhovali 

jím a  pro jeho slova ho mučili, dali mu pak nést těžké břemeno 
a nekonec ho ukřižovali. Nejsem nijak nábožný člověk, ale 
věřím v etiku a v to, že když se lidé neozvou a nepodpoří to, 
co považuji sami za správné, pak zrazují a opouštějí 
Hospodina. Kristus nám ukázal cestu, se kterou se můžeme 
sami seznámit v Novém zákoně doma,  v našich zahradách. 
Aspoň já to tak mám.

Nedržím si žádné těžké pocity a odpouštím, jak píše 
Lukáš v ( 23:34), jelikož nevědí, co činí. Odpouštím 
starostovi, místostarostovi a všem zastupitelům, kteří 
mlčeli, když jsme byli napadeni, uráženi, pomlouváni a 
šikanováni. Odpouštím celým jejich rodinám, které 

kvůli naivní nevědomosti a strachu nevědí, co podporují a pravdu 
nehledají. Odpouštím paní Boštíkové za pomluvy, jaké šířila, za 
to, že situaci nenapravuje ani nyní, kdy nemá odvahu kápnou 
božskou,  nevystoupí s pravdou ven ani u soudu.  Mlčí. 

Odpouštím prvoinstanční soudkyni a jiným lidem v justici, 
kteří nepřihlížejí k důkazům, ignorují fakta. Odpouštím panu 
Nádvorníkovi, o němž se někteří domnívají, že jim pomáhá, když 
hájí nehájitelné a nemorální.  Odpouštím všem ze 144 lidí, kteří  
podepsali dopis paní Faltysové a podpis ještě nestáhli, i všem z 
Mladočova, kteří se podepsali pod další dopis od Černých se 
zcela  nejasnou koncepcí - o odpověď nestáli. Odpouštím policii 
a především panu Ing. Flídrovi a Mgr. Brandejsovi, kteří tlumili 
dopad našich hlášení a důkazů, ale kteří spěšně neváhali vinit mě 

“...odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Lukáš 23:34
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Kronika obce Poříčí, aneb historii píšou vítězové

Existuje kronika obce Poříčí, jejíž existenci nám již 
podruhé připomněl bod jednání na zasedání 

zastupitelstva. Máme za to, že kronika má 2 díly, 
přičemž ten I.  (cca do r. 1994)  byl 
naskenován a umístěn ke stáhnutí na 
stránkách obce. Do II. dílu se každým rokem 

p řidává zápis a k dispozici na internetu není. 
Kronikářem je pan Josef Boštík, bratr místostarosty Pavla 
Boštíka. Po schválení zápisu zastupitelstvem je pak zápis 
krasopisně přepisován pí Prokopovou z Mladočova. 

Jelikož zápis do kroniky za rok 2015 na zasedání veřejně 
projednán nebyl, požádali jsme loni o náhlednutí do toho zápisu, 
který obdrželi zastupitelé. Dostali jsme pozvánku, abychom se 
stavili na 8:00 v pátek na obecní úřad. Pomocí SMS jsme se 
omluvili pro nemoc. Následující týden v době úředních hodin již 
starosta tvrdil, že nemá ani zápis (z počítače smazán) ani kroniku, 
která tam v pátek na obci byla a již není a kde je, nepoví. Letos 
se na zasedání opakovalo totéž: zápis byl schválen, obsah veřejně 
projednán nebyl, zřejmě se o něm jednalo jindy a jinde - 
neveřejně.

Říká se, že historii píšou vítězové tak, aby potvrzovala 
stávající režim. Když se ohlédneme do minulosti, historie se 
musela nesčetněkrát přepisovat, revidovat a sama se stávala 
historií. 

II. vatikánský koncil uzavřel, že knihy Písma svatého učí 
spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh 
zaznamenanou v Písmě svatém pro naši spásu. Jenže i toto je 

dnes ve světle gnostických textů zpochybňováno. Jsou totiž 
svým obsahem v protikladu k tvrzením v Bibli. Ochutnat 

plod ze stromu poznání  v nich není hříchem, naopak 
neznalost vede k otroctví. Máří z Magdaly z nich 

vychází jako družka či snad manželka Ježíše, který 
ji měl ze všech apoštolů údajně nejradši.  On sám 

ji údajně do svého učení zasvětil nejvíc. A tak 
dnes zde máme spor o to, zda nedošlo k 
potlačení důležitosti Máři Magdalény a 

vůbec významu žen a ženského aspektu Božství.
Neposuzujeme, zda je II. díl kroniky svatý, jen nám bylo a je 

velmi podezřelé, proč nejsou zápisy do ní čteny či 
projednávány veřejně, proč nám starosta upírá nahlédnutí do 
kroniky, která by měla být na obci. 

Úplnou náhodou byla vystavena v Orlovně u příležitosti 
návštěvy komise (Vesnice roku), když jsme čirou náhodou jeli 
kolem. Po mnoha peripetiích, se nám podařilo využít příležitosti 
a nahlédnout do ní. Neil se snažil zajistit Věře klid, pan Boštík ho 
udeřil do hrudníku. Jeho dcera paní Kusá náhle také projevila 
zájem prohlížet si kroniku, I když na to měla celé dopoledne. 
Znáte to -  dítě si začne hrát s hračkou v momentu, kdy o něho 
projeví jiné dítě zájem. Neil se pana Boštíka zeptal, proč ho 
praštil, odpověděl mu: “Protože jsi drban.” Neil byl zrovna 
docela elegantně oděn, protože se vracel od soudu. Netušili jsme, 
že kdo je v této obci třeba domnělý drban, ten bude fyzicky bit 
věřícím katolíkem, který by se na něho rád zjevně povyšoval. 

Jen z letmého nahlédnutí do kroniky, když už jsme konečně 
měli pokoj: Pozastavili jsme se nad tím, že “opoziční straně 
Svobodných, která nebyla v komunálních volbách v roce 2014 

jako obětního beránka, aby jim nakonec ukázal, jak jsou jejich 
obvinění falešná a směšná. Všem, kteří mlčí a ukryli své božské 
světlo, nepromluvili kvůli obavám či tomu, aby se do ničeho 
nepřimotali a nepřidali na něčí stranu. Snad se bojí soudit 
(odsuzovat), ale to neznamená, že nemohou rozsuzovat 
(kriticky zkoumat, odmítat zlé a držet se dobrého). I zrno je třeba 
oddělit od plev.

Odpuštění je, myslím,  jen část spravedlnosti. Nejprve 
musíme pochopit, co se stalo, kdykoliv pak můžeme odpustit, 
abychom si sami sobě neublížili a vlastní srdce nezatvrdili záští.  
Zlé či nemorální věci  musejí skončit buď dobrovolně, jak nám 
ukázalo podobenství o marnotratném synovi (Lukáš 15:11–32) 
nebo silou těch, kteří k tomu mají oprávnění. Poté rozdělení mezi 
lidmi může skončit a mír a dobrá vůle začne panovat jak na 
zemi, tak i na nebi. 

Jak jsme již sdělili dříve, ze všech interakcí máme zvukové či 
obrazové záznamy a budeme pokračovat ve zdokumentování 
všeho, aby si lidé sami učinili svůj úsudek. Prosím všechny, aby 
případně učinili totéž, co my – odpusťte všem, dokonce sami 
sobě, jelikož často ani oni ani my nevíme, co činíme. Nicméně 

měl bych ale další nápad, 
jak “našim” zastupitelům 
připomenout to, co jsme již 
mockrát připomínali, a sice 
že funkce veřejného 
činitele je službou 
veřejnosti. Bohužel tomu 
nerozumějí nebo nechtějí.  
Co by jim to mohlo 
pomoci připomenout? Proč 
se znovu nepoučit od 
Pána Ježíše? Co kdyby 
pravidelně klekali a 
umyli nohy 12 
náhodným 
občanům? 

Nepřimělo by je toto zpět k pokoře? Kdybych měl být 
komunální politik, to je to, co bych dělal já. Ve 
skutečnosti by se tak mohlo dít, kdykoliv by byl zvolen 
nový zastupitel nebo na 1. ustavujícím zasedání po volbách.  

Správní řád říká v § 4 odst. 1) Veřejná správa je službou 
veřejnosti. I funkce starosty je službou. Také Ježíš řekl:  Jestliže 
tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden 
druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, 
jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší 
než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. (Cit. Jan 
13:14)

Místostarosta obce a praktikující věřící katolík pan Pavel 
Boštík má pocit, že je v pořádku zaútočit někomu na majetek 
(kameru) na obecním úřadě a nazývat ho magorem či vidlákem 
na zasedání. Stejným způsobem razila jedna vlna křesťanství 
termín pohan jako pejorativní slovo pro popis nekřesťanských 
přírodních lidí, venkovanů, a které se snažili obrátit na 
křesťanskou víru. 

Vědomost je jedna věc, ale člověk jí mnohdy nezíská, pokud 
se nepokoří. Pokud nemají naší lídři ani vědomosti, ani 
pokoru, tak je to velká výzva.
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úspěšná, nepomohlo ani vydání věstníku vesnice Mladočov”. 
Aspoň v Mladočovských vidlích můžeme přepsat takový zápis 
na pravou míru: První číslo Vidlí (Zima) vyšlo až po volbách 
(dopsáno 19.11.), tudíž těžko mohlo do podzimních voleb 
jakkoliv zasáhnout. 

Aby k takovým nepřesnostem ve faktech nedocházelo, ideální 
by bylo, aby každý zápis do kroniky, která je veřejným 
dokumentem, byl před schválením dopředu k dispozici na 
stránkách obce, aby občané mohli podat legitimní námitky a 
historie mohla být zaznamenána co nejpřesněji. Zdá se ale, že 
zde není politická vůle ke konsensu (dohodě) stejně jako za časů 
minulých, které jsou dnes tolik kritizovány jako období temna. 

Po odchodu z Orlovny, kde pak Boštík zrovna praštil Neila a 
jeho dcery nám nechtěly dát pokoj k poklidnému prohlédnutí 
kroniky, jsme přes cestu zahlédli skupinku zastupitelů s komisí. 
Přistoupili jsme k panu starostovi a před členy komise  mu 
sdělili, co si o něm myslíme. Po čase to byla opět příležitost ho 
oslovit. Když se ho Neil před budovou soudu ve Svitavách 
zeptal, proč tak u soudu lhal, odpověděl mu: Jdi do hajzlu! 
Nejsme žádní choulostivci vůči vulgaritám, myslíme si ale, že 
veřejný činitel by se jich měl umět za každou zdržet. Chce-li 
komise hodnotit kvalitu životního prostředí, měla by se zajímat i 
o lidi tak, jak je řečeno na webových stránkách k soutěži, a moci 
vidět víc než Potěmkinovy vesnice.

Je samozřejmě otázkou, jakou funkci dnes plní pokračování v 
ručně psané Kroniky obce, jestliže obec vydává Zpravodaj, 
informace archivuje a mnoho je k mání na internetu i v 
soukromých fotoalbech. Více záleží na pravdě, než na tom, zda 
je psaná ručně. 

O návštěvě pana Mgr. Michala Horáčka, PhD (antropologie)  
v Lubné se zmiňujeme ne proto, že by to byl náš horký favorit na 
prezidenta (ještě nevím, koho volit), ale protože navštívil 
nedalekou vesnici Ľubná. 

Nebudeme se zde pouštět do žádné hluboké politické analýzy 
všech konkrétních  kandidátů, kteří by se rádi stali prezidentem, 
ale dovolíme si jen krátké zmýšlení.

Domnívám se, že při výběru kandidáta je nutno hledat 
rovnováhu mezi kandidátem, který vykazuje určitý zdravý 
selský, který mívá obyčejný prakticky založený člověk, i intelekt 
vzdělance, jenž není odpojen od  běžných občanů a nežije ve své 
slonovinové věži. V minulosti se perzekuovali jak intelektuálové, 
tak lidé se zdravým selským - selský stav.

Prezident by neměl společnost falešně polarizovat na dva 
tábory  intelektuálů  a dělníků, na kavárnu a lůzu. Jsou dobří 
intelektuálové a dobří dělníci a špatní intelektuálnové a špatní 
dělníci. To proto Eva ochutnala ovoce ze Stromu poznání, aby 
uměla rozlišit dobré od zlého. Dělit lze jen na dobré a špatné, 
ostatní dělení bývá falešné a zavádějící, ale dějinami se linulo, 
aby zotročilo lidi.

Prezidentem by mohl být i člověk, který nemá nic proti 
pěstování zdravého pojetí národů, ale nepěstuje si ani nenávist k 
cizincům, uměle nepěstuje multikulturalismus, který by dotažený 
do všech důsledků znamenal genocidů národů a ras, které 
stvořila příroda. Když člověk pěstuje příliš mnoho druhů dyní, 
také se mu přepýlí a žádnou čistou dýní Hokkaidó už nesklidí.

Kandidát na prezidenta přijel do Lubné (31.5.) Jen Dudmanovi to mohou dělat?

Hned jak začal spor okolo kanalizace, jeden upřímný a 
otevřený soused nám řekl, že sice neumí posoudit, zda to, co 
děláme, děláme dobře, či špatně, ale že neví, kdo jiný by to měl 
dělat, než zrovna my. Neil se v tomto krátkém textu pokusí 
rozložit na kousky to, co jsme dosud dělali a namítnout, že nejen 
Dudmanovi by to mohli dělat, když by ostatní pochopili, jak je to 
snadné.

1) Naslouchali jsme vždy tomu, co se děje. A tak jsme se 
vypravili na informační schůzi ke kanalizaci, snažili se být 
informovaní a hájit své zájmy

2) V souladu se zákony jsme si pořídili nahrávku z této schůze 
výše. Bez ní bychom nemohli učinit krok 3. níže

3) V klidu domova si vše znovu bez stresu a tísně vše znovu 
vyslechnout a učinit rozbor celé události.

4) Popsali jsme pak vše v letáčku pro sousedy z Mladočova a 
pozvali je na námi ze soukromé iniciativy organizovanou 
schůzku do budovy školy. 

To je vše, co dosud děláme, jen máme kvalitnější nástroje pro 
nahrávání, dokonce nám slouží k vlastní ochraně před 
pomluvami či falešným obviněním třeba celé skupiny osob. 
Rozšířili jsme okruh osob, které informujeme (někdy i policici či 
nadřízené orgány v Pardubicích či v Praze).  Mladočovské vidle 
distribuujeme v celé obci a jako evidované periodikum ho 
musíme posílat dalším asi 19 knihovnám ČR včetně Parlamentní 
knihovny. Hodně se dozvídají také civilní a správní soudy. Díky 

V knížce Psychologie moudrosti a dobrého života, se  její 
autor Prof. Jaro Křivohlavý (dnes již zesnulý laický kazatel 
Českobratrské církve evangelické) zabývá moudrostí, kulturními  
odlišnostmi v pojetí moudrosti a zmiňuje studii, že když dali 
lidem portréty obličejů a k nim uvedli nějaký citát, tak lidé určili 
jako moudřejšího člověka staršího, třebaže stejný moudrý citát 
byl i pod hlavou mladší osoby. Starší osoba se jim prostě jen 
zdála vypadat moudřeji. Člověk tedy často podléhá jakési 
dojmologii a nezkoumá detaily, v nichž se může schovávat čert. 
Starší osoba možná je moudrá, možná ne. I na to by měl člověk 
pamatovat při volbách prezidenta.

A pak je zde pan Michal Horáček (65 let). Vlastně se mi ani 
nechce o jeho návštěvě rozepisovat. Každý člověk, každý volič 
sám po zvážení dobrého  a zlého rozhodne, komu dá hlas a 
nemám nic nového ani po jeho návstěvě Lubné, co by nebylo 
dostupné jinde. Občan dá hlas tu jednomu pěkně oblečenému 
kandidátu nebo tu jinému, také pěkně oblečenému. Ideálního 
kandidáta nevidím. 

Pokud jde o podnikání v loterii, nemá se pan Horáček za co 
stydět, na druhou stranu široký přínos pro společnost je již k 
jemné diskusi. Většinou zákazník nezíská protihodnotu (službu) 
za zakoupený los. I kdyby nějaký jeho zákazník z mnoha 
chudých,  co sní o výhře, vyhrál, co se stane, když chudý náhle 
zbohatne,  jsme viděli ve filmu s panem Polívkou, který asi 
každý viděl.  Bohatství neudrží. Čili to asi nebylo podnikání, 
které by propagovalo obzvlášť vysoké hodnoty. International 
Business Time napsal, že obyvatelé v nejchudších společnostech 
utratí v lotérii 200krát více na obyvatele než v bohatších 
oblastech. 
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(Přeloženo z knihy Nourishing Traditions, s. 171.)

Na 12-18 porcí

3 polévkové lžíce přepuštěného másla (nebo čerstvého s 
trochou olivového oleje, aby se to čerstvé nepřipalovalo

0,45 dkg kuřecích nebo kachních jater nebo jejich směs
20 dkg hub, omytých, sušených  a nahrubo nasekaných
1 svazek zelených cibulí – nakrájených
2/3 šálku suchého bílého vína nebo vermouthu (vermutu)
1 utřený struček česneku
1/2 čajové lžičky suché hořčice

1/4 čajová lžička suché rozmarýny
1 polévková lžíce citronové šťávy
1/2 kostky změklého másla

mořská sůl

Rozpusťte máslo v těžké pánvi. Přidejte játra, cibuli a houby a 
smažte za občasného míchání asi 10 minut, dokud se játra 
neusmaží. Přidejte víno, česnek, hořčici, šťávu z citronu a 
bylinky. Přiveďte k varu  a vařte nepřikryté, dokud tekutina 
nezmizí. Nechejte vychladnout. Zpracujte v mixéru se změklým 
máslem. Dochuťte. Dejte do porcelánové misky nebo formy a 
dobře vychlaďte. Podávejte s celozrnným chlebem a 
trojúhelníkovými krutony.

Za návštěvu stojí pěkné městečko (památková rezervace) 
Štramberk hned vedle Kopřivnice. Jako Mladočov je 
také jeho osídlení po kopci a nahoře je zbytek hradní 
věže zvané Trúba. Navštívit můžete jeskyni Šipku, 
botanickou zahradu, galerii Zdeňka Buriána, drobné 
církevní stavby, stavby s lidovými prvky, a onen zbytek 
hradní věže Trúbu. 

Stavbu hradu prý  překazili trpaslíci z jeskyně Čertova 
díra. Štramberk se také objevil ve filmu režiséra F. Vláčila 
Stíny horkého léta (o kontroverzních Banderovcích s 
Jurajem Kukurou v hlavní roli). Zakoupit si tam můžete  
kanibalskou sladkost, tzv. štramberské uši (kornoutek), 
které se pečou z kořeněného perníkového těsta. Váže 
se k nim pověst: Podle místní legendy se původ 
cukrovinky váže k mongolskému tažení v roce 1241, 
kdy si nepřátelské vojsko rozložilo tábor na úpatí 
blízkého kopce Kotouč. Podle pověsti místní 
obyvatelé po noční bouři prokopali hráz rybníka a 
ležení vytopili. Když voda opadla, našli prý na 
místě vaky s nasolenýma lidskýma ušima, které 
Mongolové utínali křesťanům a posílali 
svému chánovi. Údajně na památku této 
události se ve městě v předvečer svátku 
Nanebevstoupení Páně každoročně peče 
cukroví slazené medem a ochucené tajnou 
směsí koření.

Překrásným místem jsou i Hukvaldy. K tamější 
zřícenině hradu se dostaneme přes starý park. Je to rodiště 
Leoše Janáčka. Tam zase mají tradiční preclíky.

Prsten neviditelnosti a kamera

Podle jedné báje pastýř Gygés náhodou našel v jeskyni prsten 
a zjistil, že po náhodném pootočení prstenem se stane 
neviditelným a může tak potírat lháře a podvodníky. Pan Platón 
ve své Ústavě je ale pesimističtější, neboť si myslí, že i 
spravedlivého člověka prsten (moc) korumpuje, kvůli prstenu je 
totiž pokoušen stát se nespravedlivým jen proto, že ho nikdo 
nevidí. Nemůže na něho policie ani soudy. Nikdo. 

Kamera bere veškerou moc pánům, kteří si nasadili pomyslný  
prsten neviditelnosti. Díky kameře ztrácí prsten své kouzlo a 
moc. Jako vzor etiky, bez ohledu na to, zda  máme či nemáme 
nasazený prsten, by snad postačilo Desatero, ne nějaké světské 
zákony. V ideálním světě vyspělých duší žádné kamery 
netřeba. Na jednom z posledních zasedání opět činili někteří 
zastupitelé fyzické výpady proti Neilově kameře. Vyrobil si pro 
to na ní ochranný štít, aby v klidu mohl natáčet a žádné ruce či 
tenisové rakety ji nemohly napadat. Kamera je totiž jako kříž 
proti ďáblu.

nahrávací technice máme vždy jak dokázat, že to, co popisujeme, 
je realita. Moderní technika navzdory nevýhodám a zvyšující 
se závislosti na ní, přináší člověku více svobody a 
spravedlnosti. 

Teď již všichni znáte kouzelný recept Dudmanových a víte, co 
dělají. Je čas vzdát díky především videokameře či diktafonu, 
oněm svatým věcem, které dávají každému sílu a které snad již 
každý nosí v kapse a ještě stále v politice nevyužívá, jak by 
mohl. Naše aktivity by byly nepředstavitelné bez inernetu, na 
němž je snadné okamžitě najít celá znění zákonů, judikátů a 
jiných informací na různá témata, která laikům ještě nedávno 
byla nedostupná.

Je nám jasné, proč veřejní činitelé od samého začátku se tak 
nahrávání na nevinnou kameru brání. Tak moc, že se dokonce 
bojí chlapce se smarthonem a zoufale volají o pomoc policii. 
Když ale může informace přijímat na kameru dítě, může tak činit 
kdokoliv z vás. 

Tip na výlet - KOPŘIVNICE a okolí

Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy, Velké Karlovice 
a Beskydy – to je krajina mého dětství, kterou jsem 
manželovi Neilovi již dávno představila. Přináším 
tedy tip na vlastivědný výlet do půvabného kouta 
ČR. V Kopřivnici (kdysi Nesselsdorf) můžete 
navštívit Technické muzeum spojené s podnikem 
TATRA Kopřivnice, které vyrábělo jak nákladní vozy (T 138), 
tak limuzíny (T 603, 613). Společnost NW Kopřivnice, dnešní 
Tatra, byla prvním výrobcem aut (samohyby) v Rakousku-
Uhersku (Präsident), a je druhou nejstarší na světě. V roce 1898 
trvala cesta z Kopřivnice do Vídně 24 hodin, prům. rychlost 22 
km/hod. Klíčové pojmy jsou: vzduchem přímo chlazený 
vznětový motor, vozidla s uplatněním tam, kde jiní neprojedou. S 
Tatrou se pojí i jméno známých cestovatelů Zikmunda a 
Hanzelky. Město Kopřivnice leží v údolí a je obklopeno ze 3 
stran kopci. 

Kuřecí játrová paštika
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Odešel pan P. Josef Preisler

Dne 26. dubna 2017 povolal Pán do své náruče pana  P. 
Josef Preislera. Narodil se 18. 1. 1934 ve Svratce,   na 
kněze byl tajně vysvěcen 25. 12. 1968 v Římě. Poté 
působil v duchovní správě v Chotusicích, Sadské, Bykáni, 
Kutné Hoře, Městci Králové a v Mladočově. Podílel se v 
době normalizace na rozkvětu “chaloupek”. V Mladočově 
ještě oslavil své osmdesáté narozeniny, ale zakrátko odtud 
kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu odešel do 
komunity v Sebranicích. Kvůli náročnějšímu lékařskému 
ošetření odjížděl čas od času do Prahy, kde také v Domě 
sv. Karla Boromejského zemřel.

Někteří farníci nám sdělili, že Otec Josef byl mezi nimi 
opravdu velmi oblíben. Laskavost mu vyzařovala z očí. 
Jednou jsme ho navštívili, aby promluvil některým 
místním politikům do duše, neboť z veřejných úloh jednou 
mohou odejít poněkud pošramoceni, což bychom neradi. 
Nezbývalo mu však již tolik životních sil, přesto si nás 
ochotně vyslechl. Předal nám na naše přání i brožurku se 
svým životopisem. Vybavuje se nám z ní  jeho fotografie 
od Fialového pramene (Ležákova studna), která lidem 
dávala vodu i v dobách největšího sucha. 

Občas jsme se ohlédli s obdivem za jeho autem, ve 
kterém na svůj věk poměrně rychle a dobře řezal notoricky 
známé mladočovské zatáčky při jízdě nahoru k faře. 
Ačkoliv pobýval na vícero místech, pohřben je v 
Mladočově. Místo jeho pohřbení hovoří o tom, že mu 
Mladočov musel přirůst k srdci a že tu byl spokojený. 
Věříme, že i místní věřící jsou rádi, že tak zůstal s nimi. 
Jeho osobnost zůstane trvale i v našich vzpomínkách. 

Narodil se Jan Krejčí VI.

Dne 27. května 2017 se rodičům Anetce a Honzíkovi 
Krejčovým z Mladočova narodil chlapeček Jan. Není bez 
zajímavosti, že se jedná v mužské rodové linii o Jana VI. Z 
knihy pana Františka Kučery se dozvídáme o nejstarším 
rodu v Mladočově toto: Rod Krejčí nese své jméno podle 
Jana Krejčího z Poříčí č.p. 33, který se přiženil v r. 1839 
do Mladočova na grunt čp. 3 – vzal si Kateřinu Bártovou. 
Záznam o Bártových na gruntě začíná rokem 1714. Po 
něm usedlost zdědil syn Josef Krejčí, pak jeho syn Jan 
žijící v letech 1870-1944. Od něho statek převzal zase jeho 
syn, opět Jan, žijící v letech 1917-1978. 

Dnes máme v Mladočově pradědu miminka pana Jana 
Krejčího III., narozeného v roce 1943, dále dědečka 
miminka pana Jana Krejčího IV., který letos oslavil kulaté 
50. narozeniny, a tatínka miminka Jana V. Blahopřejeme 
rodičům a celé rodině i miminku, že si jeho dušička 
vybrala tuto báječnou rodinu. Přejeme mu pevné zdraví a 
hodně štěstí po převzetí vidlí.

Zasedání zastupitelstva obce je ze zákona:
a) veřejné
b) veřejné nebo neveřejné, zastupitelstvo každé obce si o tom 

může samo hlasováním rozhodnout
c) veřejné nebo neveřejné, je v kompetenci starosty o tom 

samostatně rozhodovat
d) neveřejné

Kvíz

Neil dne 19.7. v den svých narozenin se rozhodl:
a) navštívit zasedání zastupitelstva a riskovat, že bude 

pomluven, napaden a obecně šikanován kolektivem a že na něho 
bude nedůvodně zavolána policie

b) zůstat doma s rodinou a přáteli a slavit
c) posloužit  s odchytem a odpštrosením Pštrosečína

Správná odpověd: a) nerad, ale šel na zasedání

Správná odpověď: a) Zasedání je veřejné

Děti, pokud neruší, zasedání zastupitelstva
a) mohou navštívit jen za přítomnosti rodičů
b) mohou navštívit  od 15 let
c) smějí navštívit, ale záleží pouze na benevolenci starosty
d) nesmějí navštívit - do zasedací místnosti po legitimování 

mohou být vpuštěny v 19:00 jen osoby, které v den konání 
zasedání dosáhly 18 let

e) smějí navštívit, starosta nemá co posuzovat, zda obsahu 
jednání jsou schopny porozumět, stejně jako mu nepřísluší 
hodnotit, zda mu rozumějí všechny dospělé osoby

Správná odpověď: e) smějí navštívit, starosta nemá co posuzovat, 
zda obsahu jednání jsou schopny   porozumět, stejně jako mu nepřísluší 
hodnotit, zda mu rozumějí všechny dospělé osoby

Jazykolamy

Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do 
pštrosačárny.

Pudl prdl pudr.

Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn
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Anglický koutek

• panning of gold  /panin of gould/  rýžování zlata
• oathbreaker  /ousbrejkr/  křivopřísežník
• fly swatter  /flaj swotr/  lepačka na mouchy
• gospel  /gospl/  evangelium
• for  /fr/  neboť
• pagan  /pejgn/  pohan
• forgive them  /frgiv dem/  odpusť jim
• defendant  /difendant/  žalovaný/á
• under age  /andr eidž/  nezletilý
• bastard  /bastrd/  parchant (nemanželské dítě)
• public  /pablik/  veřejný, veřejnost
• ribbon  /ribn/  stuha

W. Shakespeare Sonet 
VTIPY

Jaky je rozdíl mezi našim politikem a telefonním 
automatem? Do automatu vhodite minci a můžete 
mluvit. Do politika vrazíte část svých daní a muzete 
akorát držet hubu.

Na ministerstvo přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici:
"Toto ministerstvo je velké, že?"
"To víte, že ano!"
"A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?"
"No, řekl bych, že necelá polovina."

První den u soudu: "Poznáváte tento budík?"
"Ne!"
"Ostraha - odveďte ho."
Druhý den: "Poznáváte ten budík?"
"Ano."
"No vida, a kde jste jej viděl?"
"Včera jste mi ho ukazoval!"

Úředník berňáku: „Pane, vy vykazujete poslední roky 
minimální mzdu, jak mi vysvětlíte, že máte novou vilu?”

„No, víte, tuhle jsem byl na rybách a chytil jsem 
zlatou rybku, a ta mi ji dala.”

„Nechtějte říct, že vám tohle mám věřit!”
„Nevěříte? Pojďte, můžu to dokázat - ukážu vám tu 

vilu!”

Chlubí se jeden policista na strážnici kolegům: „Kluk 
dostal k narozeninám puzzle. Bylo tam napsáno 3-7 let. 
A já to složil ani ne za rok!"

Učitel k žákovi:
"Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, 

kolik by ti jich zůstalo?"
"Sedm!"

Víte, proč jezdí spolu dva policajti?
Protože jeden si pamatuje cestu tam 
a druhý zpět.

Poděkování
Čtvrtletník Mladočovské vidle je financován z našich 

soukromých prostředků. Náklady na jeho tisk dosud činily 
cca 20-30 Kč/1kus o 20 stránkách, ale ty jsme na jaře 2017 
trochu snížili, neboť se z naší redakce stala i malá tiskárna. 
V tiskárně jsme současně kvalitu periodika zvýšili 
přechodem na jeho barevné provedení. S velkou vděčností 
nicméně děkujeme 
všem, kteří nám na 
jeho vydávání 
přispíváte nějakou 
tou korunou nebo 
svými nápady, 
postřehy, vtipy, 
dobrým slovem či 
jinou pozorností. 
Půjčte Vidle i 
sousedovi.

Co dal na vědomost bubeník
Na vědomost se dává, že vidle a zejména 

mladočovské a podobné věci jsou 
nebezpečné  nástroje ďáblovy, 
z kteréžto příčiny vydává 
královská rada Království 
pstrosečínského nařízení všechny 

vidle z celého království vymýtiti. 
Zakazuje se jak jejich používání, tak 

držení. Vidle od každého poddaného 
převezme osobně velvyslanec královského 

dvora u Louže a u kostela sv. Bartoloměje 
nejbližší středu před poledním klekáním. 
Zrekvírované vidle budou roztaveny. 

Pokušitel, u něhož se zjistí, že všechny své 
vidle neodevzdal aneb zatajil tentýž skutek 

souseda svého, bude potrestán prokletím a vyhnáním z 
vesnice lepačkami na mouchy.


