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Již poněkolikáté za posledních téměř deset let Vám předkládáme řádky newsletteru 

INFO OMMO. Říkáme mu také OBŠŤASTNÍK, protože v něm čas od času „uděláme 

radost“ sobě, a také politickým oponentům a některým dalším. Zřejmě nás v první 

desítce zúčastněných na mediálním trhu nenajdete, ale podle návštěvnosti stránek 

webu OMMO www.hnutiommo.cz  víme, že nějakou tu minutku čtení nám věnujete.  

A protože se blíží měsíc květen či máj, jak chcete, kterému je připisován punc 

„nejkrásnějšího“ měsíce roku, přidáváme následující řádky a s nimi názory a úvahy o 

dění, které provází nás, ale možná i Vás. Mít názory není nikdy zastaralé, dokonce ani 

nevhodné, a myslím, že dokonce platí, že v mnoha ohledech je to svého druhu osobní 

hodnota, mající v celospolečenském významu cenu nevyčíslitelnou. Názory se různí, 

dokonce se mohou sdílet. Jejich nositelé by je však vždy měli umět zdůvodnit, 

argumentovat jimi, nikoliv jen lacině opakovat či opisovat. Pokud už musíme přitakat na 

něčí názor, pak z dostatečného důvodu, pro nějž se jeho pravdivostní hodnota stává 

významově důležitou nejen pro nás, ale i pro ostatní. V lepším případě jsou takové 

názory šířeny a dokonce se usiluje o jejich prosazení v rámci našeho veskrze 

materializovaného světa. Zadaří-li se a svět idejí (názorů) a věcí (materie) se přeci jen, 

aspoň na chvíli, potkají, je to téměř důvod k radosti. Tak tedy číslo 58 INFO OMMO. 

 

V současném spisovném jazyce je slovo květen výrazem neutrálním (kalendářovým, 

školským, odborným apod.), kdežto máj je výrazem expresívním, tzv. poetismem. 

Autoři přitom uvádějí, že tomu tak nebylo vždy a do jisté míry se funkce obou slov 

vyměnila. Slovo máj je jediným názvem, který se v soustavě názvů měsíců v češtině 

od 14. stol. dodnes změnil, všechny ostatní zůstaly pevně ustálené. O tom všem je v 

naší řeči… A slovo, jak víme, může být psané či mluvené. 

Ročník X, číslo 58-2019 

 

http://www.hnutiommo.cz/


 

  A zase ta odvážná senátorka Dernerová? 
   

 

  

 Manipulace v nás, o nás a (s)námi 
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úspěšného televizního seriálu MOST!, 

to, že paní senátorka je nejen 

bojovnicí proti korupci, ale i tzv. 

bojovnicí proti nepřizpůsobivým i 

dalším zlořádům doby, zejména zde 

na Mostecku. Ne že by díky nim sama 

nezakoušela svůj nemalý díl slávy, že?  

V. Balín 

https://www.hnutiommo.cz/l/a-zase-

ta-odvazna-senatorka-dernerova/   

 

„Odvážná senátorka rezignovala na 
politickou korektnost a řekla, co si myslí. 
To není hezký český rasismus“ 

Pod tímto názvem vyšel dne 11. 3. 

2019 článek v Krajských listech, což je 

krajská „odnož“ Parlamentních listů, 

který měl svým obsahem opět oživit 

„fenomenální odvahu“ senátorky za 

VO č. 4 Most. PT čtenář si měl 

připomenout, a jak jinak než na pozadí 

(nebo popředí) odvysílaného 

Přinášíme Vám pro 

zajímavost text článku 

odkazujícího na úvahy britské 
ekonomky Kate Raworthové patřící k 
nejzajímavějším návrhům současnosti 

- Kate Raworthová: Věnečková 
ekonomika umožní lidem 
prosperovat i v 21. století … 

denikreferendum.cz/clanek/29421-
kate-raworthova-veneckova-
ekonomika-umozni-lidem-
prosperovat-i-v-21-stoleti   
 
POZNÁMKA: Jistě není třeba bez 
výhrad se závěry autorky souhlasit, ale 
spíš zapřemýšlet nad souvislostmi, 
s nimiž autorka kriticky hodnotí 
stávající ekonomicko-politický systém 
a ukazuje na možné změny. 
 

BLAHOPŘEJEME do Lužice 
 

 

„Jen proto, že činnost mocných lidí ovlivňuje životy velkého počtu dalších lidí, bývají ty důsledky 

onemocnění mocných lidí, které ovlivňují jejich rozhodování, daleko závažnější než důsledky stejných 

onemocnění lidí se stejnou strukturou osobnosti, kteří mocní nejsou. /F. Koukolík, Mocenská posedlost/ 

 

Co to manipulace je, resp. proč to není nemoc, ale jistá forma sociální práce se svými 

důsledky, do nichž se promítají osobnostní rysy manipulátora a odrážejí se aspekty 

chování a jednání manipulovaného. S odvoláním na další odborné zdroje pak: 

„Manipulací obecně rozumíme strategii, při které se nám někdo (partner, dítě, politik, 

novinář, šéf) snaží podsunout názor či dokonce postoj, aniž bychom si toho všimli. Snaží 

se nás ovlivnit různými způsoby tak, abychom mu vyhověli. Lidé manipulují druhými, 

protože vědí, že na přímou žádost by dostali nejspíš negativní reakci nebo se odmítnutí 

prostě bojí – to je častý důvod manipulace v partnerských vztazích.“ (zdroj: 

https://psychologie.cz/sedm-triku-novych-manipulatoru/ ) Přitom je na místě vnímat 

především společenský kontext o významu manipulace, která je dnes tím 

nejzávažnějším vztahovým atributem, kdy se daří více či méně ovládnout smýšlení a 

jednání každého z nás. Jak moc úspěšně, a je-li možné se vůbec bránit, uvažují odborníci 

např. právě z oblasti psychologie: „Manipulace s veřejností před volbami nebo 

propaganda v mezinárodní politice je samozřejmě prastarou taktikou od doby, kdy je 

postoj veřejnosti pro vládnoucí skupiny důležitý. Totalitní režimy manipulují s veřejností 

pro udržení poslušnosti, v demokracii se manipuluje kvůli snaze prosadit své zájmy.“ 

(zdroj: https://psychologie.cz/sedm-triku-novych-manipulatoru/ ). A protože jde o 

oblast vztahovou – mezi manipulátorem a manipulovaným – sociálně vymezenou a 

uvědoměle organizovanou, poukazují odborníci na to, že „Manipulátoři se svým 

taktikám učí a veřejnost by se měla učit se jim bránit. S masovým rozšířením internetu 

a především s nástupem sociálních sítí je dnes člověk dennodenně vystavován přívalu 

informací a zároveň se sám velmi snadno podílí na jejich šíření.“ (zdroj: 

https://psychologie.cz/sedm-triku-novych-manipulatoru/ ). Výsledkem manipulátorova 

snažení pak je, že „získají nový aktivní zdroj, který má své přátele, připravené mu 

naslouchat a důvěřovat.“ (zdroj: https://psychologie.cz/sedm-triku-novych-

manipulatoru/ ). Šance, jak se nestat pouhou „lovnou zvěří“, proto existuje.  

H. Svobodová 
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V Lomu díky ČSSD setrvalý stav, stále 
„Schwarzovo“ 
 

 
 
O smíchu O smíchu  
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Po komunálních volbách nejedno srdce „milých Lomáků“ zaplesalo. Potencionální 
opozice, která by měla šanci utnout „řádění rodiny Schwarzových“ v tolik zkoušeném 
městě, získala většinu. Sice křehkou, jednoho hlasu, ale většinu. Díky klimatu, 
vytvořeného a pěstovaného strachu se podařilo uskupení Severčeši.cz získat 8 
mandátů a jejich tradičnímu podporovateli ODS jen 2 mandáty, což je 10 mandátů 
z 21-členného zastupitelstva. Opozici by tak bývalo mohlo tvořit 5 mandátů uskupení 
Svobodní, 3 mandáty uskupení Žiju v Lomu, 2 mandáty ČSSD a 1 mandát pol. hnutí 
OMMO, tj. 11 mandátů. 
Píši dle smutné „oportunistické reality chování zástupců ČSSD“, tj. „mohly vytvořit“. 
Jenže dva mandáty, resp. jejich nositelé se za pozici 2. místostarosty a předsedy 
Kontrolního výboru ZmL spojili se Severočechy.cz, tedy „rodinou Schwarzových“, a 
ODS. Jenže to není vše. Nejkomičtější bylo a je, že nešlo o zvolené dva zastupitele, 
ale o „náhradníky“. Oni totiž museli dva zvolení a následně ještě výše postavený 
náhradník odstoupit, na uvolněné mandáty zvolených MUDr. V. Čejky a M. 
Roštejnského a odstoupivšího E. Tyšera nastoupil J. Linda, junior (pro znalce lomské 
historie záměrně zdůrazňuji „junior“, protože jeho otec byl několik volebních období 
před listopadem předsedou MNV Lom) a Ing. R. Lafek, který se stal asi největším 
„skokanem“ voleb v Lomu, protože mandát zastupitele získal až ze třetího místa 
náhradníků. Dokonce byl jako údajně - dle hodnocení radního Schwarze- „poddajný 
měkkouš“ zvolen do pozice 2. místostarosty. Zastupitel Linda do funkce předsedy KV 
ZmL. Co dodat? … celý text https://www.hnutiommo.cz/l/v-lomu-diky-cssd-setrvaly-
stav-stale-schwarzovo/  
 

V. Balín 

 

Pokud byste pátrali po tom, co řada z nás dělá tu více či méně uvědoměle, pak smích 

je jednou z emocí, resp. projevenou emocí. Má přitom pozitivní význam pro naše tělo, 

ba dokonce i duši. Zároveň, jakožto „ventilovaný projev“, zasahuje také sociální praxi. 

Jestli důvody pro smích nemáte, nevadí. Přesto se jim nebraňte a vyčkejte, ony si Vás 

najdou, pak ani smíchu neodoláte. 

 

 
VÁŽNĚ, NEVÁŽNĚ… 

Tentokrát o Jitřence 

Karel Hoffmann 

a taky o Večernici a Venuši 
Jak jsem slíbil dnes o nejjasnějším 
objektu naší oblohy - hned po Slunci a 
Měsíci - o krásné bohyni 
nejenom  řecké mytologie, naší 
sousedce Venuši. 
Venuše, druhá v pořadí hned po 
Merkuru, co se týče posloupnosti 
planet od Slunce, se nachází v 
průměrné vzdálenosti okolo 108 mil. 
km na rozdíl od naší „Zemičky“, která 
je v průměru 150 mil. km. Je to naše 
nejbližší planetární sousedka 
v mnohém nám podobná a přesto tak 
rozdílná. Rok je tam delší než den a to 
proto, že se otáčí okolo své osy velice 
pomalu a jako jediná planeta sluneční 
soustavy ve stejném směru jako její 
oběh okolo Slunce. Rok je na ní dlouhý 
224,7 pozemského dne a její den je 
dlouhý 243 pozemských dní. Na rozdíl 
od nás nemá svůj satelit, takže je bez 
svého měsíce.  Složením a rozměry je 
naší zemi velice podobná, ale 
podmínky jsou velice rozdílné. Na 
povrchu je pekelná výheň - kolem 460 
stupňů celsia a atmosférický tlak 
okolo 80 atmosfér. I složení atmosféry 
je rozdílné. … 
https://www.hnutiommo.cz/l/tentokr
at-o-jitrence/ 
 

https://www.hnutiommo.cz/l/v-lomu-diky-cssd-setrvaly-stav-stale-schwarzovo/
https://www.hnutiommo.cz/l/v-lomu-diky-cssd-setrvaly-stav-stale-schwarzovo/
https://www.hnutiommo.cz/l/tentokrat-o-jitrence/
https://www.hnutiommo.cz/l/tentokrat-o-jitrence/


 

Emoce, zase ty emoce 
 

Hledáte recept na dobrou náladu? 
 

 

 

UŽIJTE SI PĚKNÝCH JARNÍCH DNŮ, KTERÝCH JAKOBY JE STÁLE MÉNĚ A MÉNĚ, PROTOŽE JSOU VELMI ZÁHY 

VYSTŘÍDÁNY LETNÍ VÝHNÍ, OBDOBÍM SUCHA, TÉMĚŘ BEZ DEŠŤŮ A STÍNU. A TO, STEJNĚ JAKO JAKÁKOLI 

NEROVNOVÁHA, NEDOBŘE PŮSOBÍ NEJEN NA PŘÍRODU, ALE TAKÉ NA JEJÍ SOUČÁST, TJ. NA ČLOVĚKA. 

Pro poučení na toto téma si dovolím sáhnout k jednomu velmi výstižnému tvrzení. 

Autorem je známý český lékař, psychiatr RADKIN HONZÁK, jehož odborných a lidských 

rad si cením. Např. v pasáži o emocích uvádí: „Duše medicínu zajímá, až když se celá 

vymkne z kloubů a začne šílet.“ (s. 81)  

 A pak už obvykle stojíme před volbou, zda jít cestou Placeba nebo kladiva. Často mám 

osobně pocit, že lidstvo sahá velmi aktivně po kladivu, zatímco by stačilo otevřít okno a 

pořádně vyvětrat… 

Obávám se, že takový recept prostě není. Spíš jde o to, nenechat si pokaždé náladu 

hned změnit či dokonce pokazit tím, že někdo jiný se rozhodl vylepšit si na Váš úkor tu 

svou. „Odolnost“ vůči druhým je schopnost, kterou získáte sociální praxí a zkušeností, 

které se obvykle hodí, když jste to předtím vůbec, ale vůbec nepředpokládali. 

Tedy nezoufejme, i když se nám např. Andrej Babiš jeví jako „premiér na věčné časy“, 

pak vězte, že čas je veličina především nezávislá na lidském vědění a konání. A moc 

stejně jako nemoc jsou kvality relativní ve svém vývoji. Jen, pravda, počet parazitujících 

jakoby neubývá. 

Občané městu, město občanům 

Moskevská 1463/37, 43401 Most 

INFO OMMO je newsletter politického hnutí Občané 
městu, město občanům, šířený bezplatně členům a 

sympatizantům. ©hnutí OMMO. 

www.hnutiommo.cz 
hnutiommo@hnutiommo.cz 
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