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TAK CO A JAK V NOVÉM ROCE…  
Co na to říci? Hlavně se z toho nerozbrečet

Rozplakat se můžeme radostí, smutkem… Jsou to přeci 

emoce, řeknete. Ano, pravda, nevím o nikom, kdo by 

brečel jen tak. Dokonce ani, když krájíme cibuli, slzy se 

nám derou do a z očí díky – z hlediska (bio)chemie- 

cibule obsahuje deriváty aminokyselin, včetně síry. A…, 

není to jen tak. Popotahujeme, utíráme si nos, a nakonec 

skončí guláš stejně na talíři… Při krájení cibule se totiž 

rozkládá jedna z látek zvaná s-I-propenylcysteinsulfoxid. 

Vzniká těkavý propathial S-oxid, který má dráždivé, a 

tedy slzotvorné účinky. Takže poplakat si můžete a 

přitom uvařit i guláš. Jen pozor! Guláš přeci jen tvrdí to 

maso… Za slzy by se nám strávníci zrovna moc 

nepoděkovali. Ale vážně! V novém roce 2019 se tedy dál 

budeme potkávat prostřednictvím 

www.hnutiommo.cz, a taky sem, tam „vypustíme“ na 

svět další číslo newsletteru INFO OMMO. To stávající 

číslo 57-2019 si můžete přečíst právě teď! 

JAK TO VIDÍME: AKTIVITY V RÁMCI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 
projekt běží od r. 2017 do konce r. 2019  

Protože se OMMO zajímá také o aktivity v rámci 

sociálního bydlení, informovali jsme se, zda a jak se 

tyto realizují na úrovni města Mostu.  

Z informací příslušného odboru Magistrátu města Most 
vyplynulo, že město realizuje projekt ověřující 
potřebnost sociálního bydlení, a to již v rámci 16 
domácností. V současně době je v  projektu 13 
domácností + 15 dětí. Dále 6 klientů začalo pracovat a 
hradit náklady spojené s bydlením z příjmů ze 
zaměstnání. 

Jak se ukazuje, Most, vzhledem ke své sociálně 

ekonomické struktuře, která zahrnuje (a rozšiřuje) 

výrazně slabé sociální skupiny, které prostě nedosáhnou 

na podmínky stanovené soukromými majiteli bytů a 

příp. realitními kancelářemi, stejně jako „bytová politika 

např. SBD Krušnohor tu situaci nijak neusnadňuje, 

bojuje s chudobou a jejími riziky. Do budoucna se nedá 

říci, že by se situace zlepšila, protože infrastruktura 

Mostu a okolí neskýtají zázemí trvalé životní perspektivy 
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pro jednotlivce, rodiny s dětmi, a už vůbec ne 

samoživitele. Také Most se totiž stal v průběhu 

devadesátých let 20. století místem, které převálcoval 

tzv. divoká privatizace bytového fondu. Její skryté 

devastující praktiky pokračují dodnes a jsou založeny 

především na ziscích, již méně pak na zlepšování kvality 

bydlení. I když samozřejmě vítáme zájem města Mostu o 

problematiku sociálního bydlení http://www.mesto-

most.cz/socialni-bydleni/ds-5110/p1=61325. 

S ohledem na politické rozložení sil v Mostě, na 

nastavení podnikatelsko-politických zájmů, které 

zohledňují především zájmy movitějších skupin, čemuž 

odpovídá i nabídka bytů, resp. bydlení na trhu. Osobně 

se v tomto smyslu nemohu zbavit dojmu, že město 

Most (a možná není samo) se pomalu začíná obracet 

k „inovované“ podobě o roli nájemního bydlení v 21. 

století, které však naráží a bude narážet na problémy 

bydlení jako „pouhého předmětu podnikání a zisku“. 

/HS/ 

Více o sociálním bydlení čtěte na 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/ či v sociálně 

ekonomických souvislostech 

https://www.thinktank.cz/ 

 

 

V moravském městečku 

Újezd u Brna získalo 

OMMO po velkém snažení tři 

zastupitele. Považujeme tento 

výsledek za významný úspěch. 

Podle slov Mgr. Kocúrové, 1. 

místostarostky za OMMO se 

ale v žádném případě situace 

po podzimních volbách 2018 nezklidňuje. Bývalé 

vedení se jen těžko smiřuje s odchodem do opozice. 

Opozice však nikoliv „konstruktivní“, ale spíše 

všemožně se snažící „nabourávat“ práci vedení 

nového. V jistém smyslu se dá říci, že bývalý starosta 

města nejenže neunesl porážku, která je přeci součástí 

také boje politického, navíc férového ze strany 

kandidátů za OMMO, nemůže, nebo dokonce nezná 

komunální prostředí a jeho zákonné fungování do té 

míry, aby svými kroky i v opoziční roli podporoval 

především fungování města a jeho samosprávu ku 

prospěchu občanů. Svým zastupitelům přejeme proto 

do Újezdu hodně pevné nervy a hlavně výdrž 

v nelehké práci pro občany svého města, která se ale 

může zúročit právě za další 4 roky v jejich přízni a 

podpoře. 

V Třeboni OMMO působí společně s kolegy ze 

Strany zelených a z ČPS. Podrobněji o dalším vývoji 

po podzimních volbách nás 

informoval dr. Vopátek. Děkujeme 

proto kolegům ze Společně pro 

Třeboň za podporu, kterou udílejí 

konceptu osadních výborů, o jejichž 

prosazení píše zastupitel za OMMO 

Mgr. Petr Michal … 

http://trebon.zeleni.cz/osadni-

vybory-a-jejich-

vaha/  

Doporučujeme k dalšímu čtení 

samozřejmě 

http://trebon.zeleni.cz/  

 

 

 

 

CO SI JEŠTĚ PŘEČTETE? NAPŘ. INFORMACE O DĚNÍ V ÚJEZDU U BRNA, KDE SE JEVÍ 

BÝTI SITUACE NIKOLIV LEHKÁ, A NA TU TĚŽKOU HLEDAJÍ VÝCHODISKA TAKÉ 

ZASTUPITELÉ ZA OMMO. ZPRÁVY Z TŘEBONĚ A Z LOMU U MOSTU. ALE BUDE I  

NĚCO NAVÍC… 
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Nahlédnout do dění v Lomu u Mostu chce vždy  

nejen pevné nervy, ale také především znalost 

tamějších poměrů, ztrátu veškerých iluzí, a především 

zákony, s nimiž tamní 

politická reprezentace s větší 

než ozkoušenou 

pravděpodobností zachází 

jako s „cárem papíru“. Jak 

nás průběžně spravuje náš zastupitel a 1. 

místopředseda OMMO Bc. Marian Dancso, „není 

vždy ráno moudřejší večera.“ V Lomu nikdy „neznáte 

dne ani hodiny“, kdy byste nebyli překvapeni tím, jak 

si jedni vykládají zákony podle svého a Vám svůj 

výklad „vnucují“ jako hotovou věc, bez toho aniž by je 

zajímalo, že zákony by měly platit především pro 

všechny.  

 

Z informace, kterou nám zaslal pan Dancso 
s ohledem na povolební vývoj v Lomu.  

Ani druhé v pořadí jednání zastupitelstva města Lom se 

neobešlo bez osobních emotivních reakcí starostky Bc. Kateřiny 

Schwarzové, která dle mého názoru razí politiku způsobem 

„kdo nejde s námi, jde proti nám“, což se sotva slučuje se 

standardy demokratických principů, na kterých má stavět 

právní stát. V jistém smyslu lze poukázat i na to, že 

odpovědnost za politické rozhodnutí v podobně nazíraných 

případech mají nést všichni zvolení politici, včetně těch 

opozičních. Jenže ani na úrovni komunální politiky spolu tzv. 

všichni nekamarádi, a za podmínek, které panují např. 

v Lomu, to jde opravdu dosti těžko. 

Samotný průběh jednání zastupitelstva probíhal celkem 

v poklidu a hlasování o jednotlivých bodech prošlo dle očekávání 

koalice.  

Diskuse se rozostřila především v závěru jednání, při rozpravě 

zastupitelů. Z řad opozičních zastupitelů, včetně mě, Ing. 

Francírka, Z. Hadravy, a V. Urbana, zazněly dotazy směrem 

k periodiku Lomská radnice, jehož úloha je omezena na 

reprezentaci starostky města, seniorského klubu, volnočasových 

aktivit a základní školy. (Dotazy byly typu - proč, vedení města 

nedá prostor i opozičním zastupitelům při prezentaci jejich 

programů, proč nejsou, resp. nebyly otištěny reakce na některé 

nepravdy, které zaznívaly např. při ustavujícím zastupitelstvu 

apod.) Na tyto dotazy má být odpovězeno v předepsané lhůtě. 

Taky doufám. 

V závěru této diskuse jsem položil dotaz směrem k vedení 

našeho města o tom, kolik soudních sporů bylo ze strany města 

za předešlé volební období zahájeno - ukončeno a jaký přínos do 

městské kasy to mělo. Město Lom v průběhu předešlých let 

zahájilo soudní řízení s několika lidmi, které veřejně obviňovali, 

zesměšňovali a ponižovali. Některé osoby díky těmto atakům a 

nepravdivým nařčením museli opustit své dlouhodobé pracovní 

pozice. V obecné rovině šlo o lidi, kteří měli odlišný názor než 

vedení našeho města a vymezovali se proti jistým praktikám a 

autoritativnímu přístupu. Po x -letech soudních sporů se však 

ukázalo, že právě tito lidé, kteří museli opustit své pracovní 

pozice, soudní spory vyhráli. 

Sám jsem před několika měsíci obdržel ze strany vedení města 

předžalobní výzvu k uhrazení částky (pokuty) 100 000 korun, 

za to, že jsem se veřejně zmínil, že vedení města razí tzv. 

politiku strachu. Každý, kdo má jiný názor je urážen a 

ponižován. Přičemž sám jsem několik let musel čelit kritice a 

urážkám, které zmiňovaly mojí etnicitu. Vladimír Urban ze 

strany Svobodných doplnil můj dotaz, že by ho zajímaly soudní 

spory za celou dobu, kdy křeslo starostky zastává právě Bc. 

Kateřina Schwarzová. 

Společně s opozičními stranami- Strana Svobodných občanů a 

Žiju v Lomu - se nám podařilo, přesvědčit vedení města, aby 

nám umožnilo podílet se v pracovních komisích a výborech, což 

se nám v předchozích letech nepodařilo. Za hnutí OMMO 

bylo nominovaná a zároveň schválená paní 

Jaroslava Hanzlíková do Komise pro majetek, 

bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, 

vodohospodářství a dopravu.  

Tento krok lze jistě vnímat pozitivně, pravda, je zřejmě veden 

snahou, aby se opozici přeci jen dostalo nějakého zastoupení, 
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které jí bylo po léta tzv. odmítáno. Nemyslím si ale, že léta sporů a neřešení se situace v Lomu tímto zlepší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/FOTO 

VLASTNÍ/  
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GLOSUJEME… 

V návaznosti na předchozí text pana doktora Honzáka 

je možné v jeho významu přemýšlet také o těsně 

předvánočním „poselství“ paní europoslankyně 

Konečné z KSČM. 

Ta se nám vyznala, že „Piráti se čím dál víc 

projevují jako horlivá bonzující skupina, která ve 

svém boji proti Babišovi je ochotna pošpinit celou 

Českou republiku. Snaha Pirátů, aby se na 

základě dvou novinových článků propíral v 

Evropském parlamentu střet zájmů v České 

republice, nepomůže vyjasnění situace, jen se 

mnozí svezou na vlně očerňování Česka a poškodí 

nás to všechny," 

 

Zdroj: 

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/242164-

pirati-jsou-horlivi-bonzaci-poskozuji-nas-

vsechny-zlobi-se-europoslankyne-a-to-byl-jen-

zacatek/ 

No,… 

 

 

Že mohou také aktivity Pirátů takto poškozovat zájmy 

jisté části v KSČM (tedy i paní Konečné!), není nic 

k divení. Tandem „Filip-Konečná-spol.“ je více než 

roky osvědčeným a paní Konečné léty vynesl také post 

v EP, ač třeba EU, jak se říká „nemusí!.“ Ale to je 

v KSČM takový kolorit. Svého času pan Doubrava 

(KSČ, KSČM, Severočeši.cz) se také dlouhodobě 

zaklínal, jak „je třeba zrušit senát“, aby v něm pro 

jistotu setrvával, pravda hlasy části voličů Ústeckého 

kraje, dodnes. Paní Konečná je podobný případ. Ač 

kdesi kolem r. 2002 vzbudila jistou nevoli u některých 

„zastydlých funkcionářů“, když za svůj ženský vzor 

v politice označila „baronku Thatcherovou“ 

v magazínu LN. Ale čas letí, vody plynou a 

„myšlenková hloubka funkcionářů z KSČM“ se stále 

některým „vyplácí“, včetně pana Babiše (kdysi taky 

KSČ), t. č. premiéra ČR. Nebýt jeho, ani D1 by se tu a 

tam nezbavila kalamity. „Jen ten Ťok to jaksi pořád chápe 

špatně…“ 

/HS/ 

INSPIRACE 

je vždy něčím, co může napomoci v orientaci či dát nápad, impulz k úvahám nebo činnosti. V tomto 

případě např. z textu našeho známého psychiatra Radkina Honzáka: Demokracie není 

panování (http://pritomnost.cz/cz/politika/3449-demokracie-neni-panovani?acm=9086_214 ). 

Ten mj. píše: „V tom Masarykově projevu mi jako jasná betlémská hvězda zazářila věta: Demokracie není 

panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. Podle mého názoru, tahle myšlenka může spojovat i 

jedince odlišných názorů na mnoho jiných věcí. A je dobrá. 

Je na čase najít lidi, kteří budou mít dost chuti toto heslo vzít za své a dát dohromady naše společenství, nad nímž zatím 

panující tajtrdlíci předvádějí své nechutné a oplzlé dobové tance. Od Klause s jeho omilostněním zločinců všeho druhu, přes 

toho, kdo kvičí, že se moci nevzdá a nevzdá a nevzdá, až po deteriorovaného mstivého opilce ukapávajícího uslintané 

bonmoty a předvádějícího mamince, co si všechno může dovolit, ačkoliv ona mu to tehdy zakazovala. Je zapotřebí 

několika statečných a silných, kteří budou ochotni usednout k veslům a ne se hnát ke korytům a vrátí lidem víru ve 

spravedlnost, kterou poslední dva prezidenti a jejich kamarádíčci prošustrovali.“ 

 

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/242164-pirati-jsou-horlivi-bonzaci-poskozuji-nas-vsechny-zlobi-se-europoslankyne-a-to-byl-jen-zacatek/
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/242164-pirati-jsou-horlivi-bonzaci-poskozuji-nas-vsechny-zlobi-se-europoslankyne-a-to-byl-jen-zacatek/
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/242164-pirati-jsou-horlivi-bonzaci-poskozuji-nas-vsechny-zlobi-se-europoslankyne-a-to-byl-jen-zacatek/
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/242164-pirati-jsou-horlivi-bonzaci-poskozuji-nas-vsechny-zlobi-se-europoslankyne-a-to-byl-jen-zacatek/
http://pritomnost.cz/cz/politika/3449-demokracie-neni-panovani?acm=9086_214
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PŘEČTENO… ČAPÁK 
PŘEHLEDNĚ I PRO BLBCE, 
ANO I PRO NĚ, P. HAVLÍK 

JAK SÁM ANDREJ BABIŠ  UVEDL VE 
SNĚMOVNĚ :  „V  roce 2005 jsem přemýš lel  
o vybudování rodinné farmy se zvířaty .  
Farmu měla stavět společnost Imoba a.s  
patř íc í  do skupiny Agrofert .  Ale ten projekt 
nebyl ekonomicky efektivní .  Posléze 
společnost Imoba zvažovala alternat ivu –  
výstavbu kongresového centra pro skupinu 
Agrofert .  Ani tenhle záměr nebyl  ziskový. 
Následně v  roce 2007 special is ta na 
evropské fondy navrhl sepsání nového 
projektu na zař ízení pro veřejnost ,  což se 
přeměnilo na stavbu mult ifunkčního 
kongresového centra farma čapí  hnízdo.  
Tento projekt ,  který se kval if ikoval pro 
evropskou dotaci ,  byl  ekonomicky 
rentabilní .  Protože projekt se nezabýval 
podnikáním Agrofertu,  nechtěl  jsem ho 
uskutečnit  v  rámci  skupiny Agrofert ,  a proto 
jsem se t ím nechtěl  zabývat  a  taky 
nezabýval“ .  (zdroj :  
http://www.pritomnost.cz/cz/politika/3
424-capak-prehledne-i-pro-blbce-ano-i-
pro-ne )

 

 

UTAJOVANÉ 

„ZEMĚTŘESENÍ“ V  SBD 

KRUŠNOHOR? (skoro otevřený dopis členům 

SBD Krušnohor a vlastníkům BJ ze společenství 

vlastníků spravovaných tímto novodobým PBH Most) 

Haló, haló, členové SBD Krušnohor, družstevníci, jak 

mě slyšíte? Promiňte kontrolní otázku, ale některé 

problémy, o nichž nejste informováni, a někteří jim asi 

třeba nechcete věřit, k vám jakoby nedoléhají? Jsou 

vám zatajovány? Jinak by vás některé dnes již veřejně 

prezentované problémy ze života a chodu představ a 

organizace družstevního bydlení made in SBD Krušnohor  

 

 

nenechávaly chladnými. Minimálně by vás měly nutit 

k hlubšímu zamyšlení. 

Např. v roce 2015 SBD Krušnohor zrušil asi 16 000 

členům z původních 23 000 členů bez jakéhokoliv 

varování, upozornění 

jejich členství. 

Zůstalo tedy asi 7 

000 členů. Rušení 

bylo argumentováno 

tím, že těchto 16 000 

http://www.pritomnost.cz/cz/politika/3424-capak-prehledne-i-pro-blbce-ano-i-pro-ne
http://www.pritomnost.cz/cz/politika/3424-capak-prehledne-i-pro-blbce-ano-i-pro-ne
http://www.pritomnost.cz/cz/politika/3424-capak-prehledne-i-pro-blbce-ano-i-pro-ne
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údajně nezaplatilo členský poplatek 300 Kč. Byl jsem 

jedním z nich a vím, že oněch 300 Kč bylo jen 

vstupním vkladem, aby SBD Krušnohor, resp. jak bylo 

později jasné, F. Ryba a spol. (někteří rovněž veřejně 

známí „výtečníci a vykukové" z vedení SBD), mohlo 

jít jakoby v zájmu občanů Mostu do privatizace 

bytového fondu v 90. letech minulého století. Pravdou 

je, že tehdy se to „zachraňovaným“ bydlícím léta 

na dekrety přidělených bytů jevilo finančně výhodné a 

šetřilo jim finance za ustavování malých bytových 

družstev dle tehdejší platné legislativy. Za celou dobu 

nikdo nějaké další, údajně roční příspěvky 

nepožadoval a nevybíral. Důvod pro zrušení členství – 

„rušíme vám členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku 

300 Kč“, byl veskrze účelově vytvořen pro zdůvodnění 

protiprávního kroku, který de facto porušoval i 

samotné Stanovy SBD Krušnohor.  

Byl jsem zřejmě jediný, kdo se s tímto protiprávním 

krokem nesmířil a po marném jednání s SBD 

Krušnohor, resp. jeho ředitelem F. Rybou, jsem musel 

problém řešit soudní cestou. Podal jsem žalobu na 

vrácení členského vkladu 300 Kč. Když jsme 

s právním zástupcem dorazili k  OS Most, a vše 

směřovalo k tomu, že soud rozhodne na základě 

důkazních materiálů v můj prospěch, dostala najednou 

právní zástupkyně SBD pokyn od F. Ryby, aby šla na 

smír, což před tím vehementně odmítali, aby zabránili 

vynesení rozsudku. Ale svému trestu neunikli…. 

Možná právě i díky tomuto vytvořenému precedentu.  

 

Že rušení bylo neplatné, jak jsem zjistil, vlastně 

nepřímo konstatoval i krajský soud, který v pondělí 7. 

1. 2019 v jiné kauze o tento argument opřel své 

rozhodování o platnosti shromáždění delegátů SBD 

Krušnohor z 16. 6. 2016, které nebylo 

usnášeníschopné. Něco se totiž „soudruhům“ z vedení 

SBD Krušnohor nepovedlo, protože z původně 

zvolených 80 delegátů zrušilo družstvo současně s 16 

000 členy také mandát 40 delegátům. Na shromáždění 

dne 16. 6. 2016 dorazilo jen 34 delegátů (z 80) a bylo 

tedy neusnášeníschopné. Bingo! 

KS v Ústí n. L. vyhlásil neplatnost schůze delegátů 16. 

6. 2016 (na něm voleno představenstvo a kontrolní 

komise), takže tyto orgány padly a F. Ryba není 

členem představenstva, zpětně od roku 2016 

(samozřejmě až bude rozsudek pravomocný!). SBD 

Krušnohor by měl lidem vrátit členský vklad 300  Kč, 

který členové družstva složili, když vstupovali do 

družstva. Celkově se jedná asi o 4,8 miliónů Kč, které 

družstvo neoprávněně zadržuje. 

Na SBD Krušnohor (dle spolehlivého zdroje zevnitř) 

držel ředitel F. Ryba, jinak rovněž sekretář Sdružení 

Mostečané Mostu, řeč k zaměstnancům a 

funkcionářům ze samospráv a „spřátelených“ SV na 

zahájení roku 2019. Byla údajně plná optimismu a vizí 

tradičního boje s nepřizpůsobivými. Ovšem ani slovo 

o tom, že již není, byť zatím nepravomocně, členem 

představenstva SBD a výplatou neoprávněně 

zadržovaných peněz „bývalých“ členů vznikne 

poněkud díra v platební bilanci. Mlčel, protože by 

zřejmě mohl dostat dotaz na to, kdo to zavinil, kdo za 

to může, a hlavně kdo to zaplatí a z čeho? Jakou bude 

mít toto utajované „zemětřesení“ na SBD Krušnohor 

dopad, se členové družstva dozvědí, až se budova jeho 

sídla na ulici ČSA v Mostě „otřese“.  

 

Jsem rád, že spravedlnost, jak se zatím zdá, zvítězila, 

resp. snad vítězí. Konečně soud rozhodl alespoň v 

něčem podle práva! Krajský soud v Ústí n. L. rozhodl, 

že volba představenstva a kontrolní komise SBD 

Krušnohor v roce 2016 byla neplatná. Znamená to 

tedy, že představenstvo "největšího družstva v 

republice" padlo. Jsem rád, že jsem vítězství zdravého 

rozumu snad také trochu přispěl.  

V. Balín, ex senátor, člen výboru 

SV 
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V níže sledujícím článku z MF Dnes jsou upřesněny některé souvislosti celé „causy v SBD Krušnohor… 
Čtenářům se omlouváme za zhoršenou čitelnost způsobenou nikoliv záměrně. 

O POKRAČOVÁNÍ, ZŘEJMĚ NE JEDNOM, INFORMUJE MF 
DNES Z 15. 1. 2019  
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Glosujeme… 

Další pokračování celé výše uvedené 
záležitosti, nemilé jistě nejen „otcům 
zakladatelům“, ale také tzv. aktérům 
v pozadí, kteří „některá pole již předčasně vyklidili“, 

lze sdělit, že celá věc stále pokračuje, a to nejen na 
stránkách denního tisku, např. 
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/druzst
evnici-zpochybnili-volbu-sefu-krusnohoru-soud-
jim-dal-za-pravdu-20190117.html . Za pozornost 
stojí tato pasáž odpovědi páně Rybovi: „Na otázky 
Deníku ohledně odměn a doporučované 
demokratizace ředitel družstva neodpověděl. 
„Takové otázky považuji za nemístné a v jádru 
hloupé. Navíc nikterak nesouvisejí se soudním 
jednáním,“ (zdroj: tamtéž) 

Trochu to připomíná reakce některých „svrch politiků 
Hradem počínaje…“. Kdysi s těmi „špatně 
položenými otázkami“ začal ex-prezident Klaus. 
Hledat souvislosti mezi těmito vyjádřeními? No,… 
Zkuste třeba tohle zkraje devadesátých let o tom, že 
(Klaus) „je neumí rozlišit od čistých.“ (ty peníze 
rozumí se). A jak šel čas „vstal a vstávají další 
následovníci.“ Proč mám nejen pocit, že tihle pánové, 
ale i dámy mají nemálo společného…! 

 

 

A mohu si jistě položit otázku (určitě špatnou 

v duchu pana Ryby), jak vůbec, ale vůbec… spolu 

nesouvisejí např. volby do zastupitelstva města 

Mostu za účasti např. právě Sdružení Mostečané 

Mostu (SMM) a výše uvedených záležitostí na 

téma „družstevnictví v Mostě“? 

Jo, jo „v Mostě o blbce nezavadíš“. Tedy, „Dycky 

Most!“ 

V souvislostech také 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-

politici-nazyvaji-spoluobcany-haveti-nebo-luzou-

nejde-o-trestny-cin-rozhodla-policie-64426  

/HS/ 

  

https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/druzstevnici-zpochybnili-volbu-sefu-krusnohoru-soud-jim-dal-za-pravdu-20190117.html
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/druzstevnici-zpochybnili-volbu-sefu-krusnohoru-soud-jim-dal-za-pravdu-20190117.html
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/druzstevnici-zpochybnili-volbu-sefu-krusnohoru-soud-jim-dal-za-pravdu-20190117.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-politici-nazyvaji-spoluobcany-haveti-nebo-luzou-nejde-o-trestny-cin-rozhodla-policie-64426
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-politici-nazyvaji-spoluobcany-haveti-nebo-luzou-nejde-o-trestny-cin-rozhodla-policie-64426
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-politici-nazyvaji-spoluobcany-haveti-nebo-luzou-nejde-o-trestny-cin-rozhodla-policie-64426
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Vážně nevážně 

O 
ROZPÍNA

VOSTI 
VESMÍRU 

K. Hoffmann 

Dnes to nebude, článek tak jako vždy, ale spíše jen 

sled několika porovnání o mnoha číslech. 

Jak víte, nejrozšířenější teorie o vzniku našeho 

vesmíru, je tzv. Velký třesk. Ač je to neuvěřitelné, ale 

počátek všeho začal výbuchem samotného prostoru o 

nekonečné teplotě, energie a nulového rozměru.  

Astronomové nevědí, co bylo před a v nulovém čase 

velkého třesku, ale předpověděli, co následovalo ihned 

po něm. Během nepatrného zlomku vteřiny vznikly 

první elementární částice, které vznikly z energie při 

ochlazování vesmíru, který se neustále rozpíná. 

Dnešní vesmír je neskutečně obrovský, až jsou známé 

teorie o jeho nekonečnosti. A tak pro představu pár 

čísel. 

Když se podíváme na náš měsíc, jeví se nám relativně 

blízko, ale mezi naši zemičku a mezi něho by se vešly 

všechny planety Sluneční soustavy, je to jen přibližně 

400.000km. 

Vzdálenost mezi Zemí a poslední planetou naší 

soustavy Neptunem činí 4,5 miliardy km. Pro 

představu: umístíme-li střed Země do Prahy na Karlův 

most, bude Neptun kousek za Slaným, 40 km. 

Naše Slunce je obrovské, obsahuje 99,85 % veškeré 

hmoty Sluneční soustavy. Přesto je to jen průměrná 

hvězda co do průměru, například hvězda Canis 

Majoris je 2000x větší. 

Nejbližší hvězda Proxima Centauri se nachází od nás 

4,2 ly (světelný rok). To znamená, že světlo urazí za 

1sekundu přibližně 300.000km. 

Takže 1 ly – 

9 500 000 000 000 km. 

Tak opět příklad: Slunce je na Karlově mostě, Země je 

od něj 30 m a Proximu najdeme někde na Floridě. 

Jdeme dál- průměr naší Mléčné dráhy je 100.000 ly, 

což je 23.500x větší rozměr než vzdálenost Slunce – 

Proxima. 

Naše Galaxie je součástí místní skupiny galaxií, je jich 

54, jsou na sebe gravitačně vázané a průměr činí 

10.000.000 ly, ale i ta je součástí super místní skupiny 

čítající na 100 skupin galaxií. Ale i ta je součástí, 

takzvané Lanikei, jež obsahuje neskutečných 100.000 

galaxií o průměru 520.000.000 ly. Nám známý vesmír 

má průměr 93.000.000.000ly a obsahuje na 2 biliony 

galaxií.  

Rozpínání vesmíru se stále zrychluje, a to už 13,2 

miliardy let od Velkého třesku, a podle některých 

vědců rozměr celého vesmíru činí možná až na 150 

kvadrilionů ly, to je číslo o 24 nulách. 

Už se v tom ztrácíte? Nebojte se, z toho se kouřilo a 

kouří v hlavách i jiným odborně „pomazaným“ 

hlavám. 

PŘEJI VÁM VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE! 

 

A PŘÍŠTĚ: VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ O SONDÁCH 

NA MARS… 
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A DOVOLÍM SI DODAT, VE SVĚTLE PŘEDCHOZÍCH FAKTŮ, ŽE SVĚTLO SVĚTA 

SPATŘILA NEDÁVNO KNIHA ZESNULÉHO GENIÁLNÍHO FYZIKA, KOSMOLOGA 

A FILOZOFA S. HAWKINGA OD R. Vaase Prostě Hawking!, Geniální 

myšlenky vtipně a jasně. Kniha vyšla v r. 2018 v nakladatelství Grada. /HS/ 

 

Co mě zatím zaujalo při čtení Hawkingovy knihy? Určitě pasáže o černých dírách. A dokonce mi 

potvrdilo některé úvahy o tom, že jak píše Hawking, „Kdyby se všechna hmota Země dostala do černé díry, měla by naše planeta 

velikost malého kamínku.“ (55)  

Konečně…, a dovolím si dodat, že si docela dovedu představit to ticho a tu Spravedlnost s velkým S-, která 

zavládne…. 

/HS/ 
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… DALŠÍ ČÍSLO 

OČEKÁVEJTE!  

 

http://www.hnutiommo.cz/

