
Úvodní zpráva Vyždímáno&Pověsit

Nedá se nic dělat: Musím světu sdělit několik závažných informací. Ta nejdůležitější je tato:

Tímto ohlašuji pokus o znovuzrození  

nezávislého informačního, vzdělávacího a společenského občasníku
 

Vyždímáno&Pověsit

Ten loňský pokus se moc nepovedl, snad vyjde lépe tenhle. Vyždímáno&Pověsit bude vycházet na
mém webu, který dostal příznačný název Moje webka. Vše o Mojí webce se dozvíte, pokud budete
mít  dostatek odvahy a trpělivosti  a  ten web si  prohlídnete.  Doporučuji  začít  na úvodní  stránce:
http://mojewebka.cz/ 
Zjistíte například, co můžete čekat. A uvědomíte si při tom, jestli  stojí za to, se sem ještě vůbec
někdy vrátit…   

Začínám tím, že se bojím: Bojím se, že v loňském prohlížeči z maškar (2016) všechny odradil ten
editorial. Editorial je, prosím pěkně, něco jako předmluva. Používá se u různých publikací, lze tak
nazvat i úvodník novin nebo časopisů. Žádný pořádný občasník, ba ani pravidelník, bez úvodníku
(editorialu) neobstojí, to si pište.  
Je mi fuk, že to nikdo nečte, a zvykl jsem si i na to, že na oficiální emailovou adresu občasníku
Vyždímáno&Pověsit!  od loňského prvního vydání nedošla takřka jediná reakce. (Toto konstatování
píši s hořkostí v ukazováku, kterým vyklofávám písmenka z klávesnice, více prsty psát neumím.) 

http://mojewebka.cz/


Dospěl jsem k názoru, že všichni to mé ohlášení vzniku občasníku považovali legraci. Navíc asi nikdo
nečetl texty, které jsem loni s velkým úsilím vypracoval a nebo je četl a urazil se. Přitom ta adresa
skutečně existovala! Po marném ročním čekání na reakce čtenářů jsem se urazil zase pro změnu já a
tu emailovou schránku jsem zrušil. 
Dokud byly k dispozici nějaké ceny a odměny, sám jsem si tam posílal kladné recenze, abych tu
schránku vůbec využil a abych si zvednul sebevědomí. A dárky se jen hrnuly: valníček k zahradnímu
traktoru, hrníček na pětikoruny, astmatický záchvat, vyhrabovač mechu, plyšový medvídek, co umí
bručet čínské lidové, vrtačka, pětitýdenní bezhlasí, nová vrata ke stodole, čerstvě ulomené kolo od
Michalovy šlapkáry, prorezlý bojler, prostě - na co si jen vzpomenete. Pár útržků z kladných recenzí
přikládám:  
„…prostě skvělé a zábavné, děkuji! ZK“, 
„…kde berete napady na tak uzasne vtipne komentare, stále se smeji a nejde to zastavit. POMÓC.
KZ“, 
„…kam se hrabe Dikobraz a Trnky brnky! Báječné počtení, ještě teď mě bolí bránice! K.Z.“,  
a nakonec jediný autentický (píše jakási paní Kašparová): „…válela jsem se smíchy, když jsem to
četla.  Zavolej  mi  na  +420  777  888  888,  každé  úterý  nemám toho  svého  kašpara  doma.  Jen
diskrétně. Z.K.,
Vydání  letošního  prohlížeče  z maškar  2017  se  poněkud  opozdilo.  Pravým  důvodem  tohoto
politováníhodného zpoždění není moje nečinnost, ale stále se měnící politická situace v našem státě a
vývoj událostí ve světě. A já tam letos trochu té politiky a světodění dát chtěl, i když jsem to nakonec
neudělal:

• Prezidenta Miloše trápí stále ty palce u nohou. Jsou toho plné blesky, novinky, seznamy a jiné
lidové noviny,...  I  přes  to,  že  ho trápí  ty  palce,  znovu hrdinsky kandiduje na prezidenta,
protože … ho to prostě baví. A když člověka něco baví, tak si na to lehko zvykne. 

• Jediné, co musí Miloš ještě potrénovat, je posunková řeč: když chce předsedovi vlády ukázat
holí, jakého chytil kapra, tak si to novináři vykládají tak, že mu ukazuje, jak daleko si má od
něj stoupnout.



• Konkurence se ale současný prezident bát nemusí, do zelí mu leze jen bývalý hazardní hráč,
bývalý ředitel Škodovky a  bývalý předseda akademie věd. Jo, a teď, na poslední chvíli ještě
bývalý velvyslanec. 

• Premiér Bohouš asi hulí trávu a když to někdy trochu přežene, padne na něj stíha. Pak podává
demisi,  která  není  demise,  ale  pokus  o  odvolání  ministra  financí,  protože  plíživě  začala
předvolební kampaň. Fakt by to neměl hulit, když mu to nedělá dobře. Ať to zkusí s koksem,
to prý funguje líp...

• Ministr financí Andrej neví, kam dřív skočit, chce stihnout udělat rozpočet na dva osmnáct, k
tomu mu nalítli hnízdit čápi, někdo ho navíc odposlouchává a Šuman to dává do světa... 

• Ministryně školství Kateřina podala dobrovolně demisi, aby Andreje vyškolila, jak se to dělá,
pak tam zase chce zůstat déle, než slíbila, protože potřebuje něco dodělat (to ale Andrej taky).
Znal jsem jednu ježibabu, která ukazovala Jeníkovi a Mařence, jak se sedá na lopatu. Taky
neskončila nijak valně.

• Socdem, která vyčítá Babišovi, že řídí stát jako firmu, si rozdělila vedení strany, takže ČSSD
teď vypadá jako firma před úpadkem: Premiér řídí výrobu, ministr zahraničí si vzal na starost
propagaci a ministr vnitra má zkušenosti se stmelováním lidských zdrojů a všichni se asi snaží
vyvézt zadem z fabriky stroje před tím, než jim tam všechno polepí exekutoři. Jediným jejich
cílem je vyšší efektivita předvolebních klání o hlasy, což je vlastně prachobyčejný boj o místo
na trhu funkcí a vlivů. 

• Jestli to zase bude muset zachraňovat Kalousek korunovými dluhopisy, ke kterým během dvou
let  čtyřikrát předělá pravidla,  aby eliminoval daňové ztráty ze svých předchozích chybných
rozhodnutí, tak v tom bude zase galymatyáš a aby se v tom Andrej vyznal.

• sotva se EET dovolat domů, tak v Čechách vypukne zákaz kouření v hospodách, které se v
důsledku tohoto kroku předělávají na klubovny, kde je dovoleno vše.

• Po tom všem už snad nikoho neporazí ani informace, že v příštích 40 letech hrozí odlomení
dalšího kusu ledovce, což by mohlo zvednout hladinu světových moří o neuvěřitelných a těžko
představitelných 0,000 000 000 000 000 001 m. Když jsem si to propočetl, budou mít potom



Češi blíž k moři o celých 1,2cm, protože vzedmutí hladiny světového oceánu způsobí zatopení
souše. Hrozí z toho tlačenice v Chorvatsku, protože když to bude blíž, pojede tam těch Čechů
víc, než kdy jindy a k tomu se všechny pláže v Chorvatsku zúží o těch 1,2 cm. Chorvatská
vláda prý už plánuje uzákonit maximální délku a šířku plážové deky, aby se jim tam všichni
vešli.

• V Číně došlo (bohužel pro nás už po několikáté) k záměně významů slov kvalita a kvantita a
toto nedopatření způsobilo, že vyrobili  větší  počet ložisek rozměru 6/13/4mm, než bylo ve
světě potřeba. To už se tak stává, šlo o nepatrnou chybku v překladu objednávky nějaké firmy
ze států G7. Ložiska teď potřebují udat, neb objednavatel byl zklamán úrovní jejich kvality a
zrušil  kontrakt.  Vymysleli  tedy  hračku  zvanou  Spinner  a  aby  šla  na  odbyt,  tak  nám
prostřednictvím reklamy skryté v odborných článcích sdělují, že pravidelné hraní se Spinnerem
nejenže  uklidňuje,  ale  navíc  podporuje  chytrost,  šikovnost,  trpělivost,  soustředěnost  a
kreativitu, což jsou vlastnosti, po kterých touží každý. 

• Dva spinnery jsem si pořídil a hned mi jde všechno líp. A to stály jen 70,- Kč, panečku. Akorát
nic doma neudělám, protože si pořád jen točím a točím… Hned druhý den po koupi jsem si
mohl vyzkoušet, jak se mi ty schopnosti rozvinuly, neb v jednom Spinneru se kouslo ložisko (6
ocelových kuliček bylo nahrazeno rýží) a u druhého začala vypadávat závažíčka. Normálně
bych ty aušusy vyhodil, jenže jak jsem měl vytočeno (rozuměj: tu šikovnost a trpělivost), tak
jsem ze dvou poskládal jeden funkční a točím dál. Moje sebevědomí nebylo ještě nikdy tak
vysoko. A možná si vytočím i povýšení v práci, na které marně čekám už léta letoucí. Ještě mě
kreativně napadlo, že až se mi zase zadře ložisko, tak si můžu koupit jiné. Další plus, kurňa, to
mi to pálí, po tom točení! Šuplerou jsem změřil to vykuchané porouchané a zjistil jsem na
webu fanoušků Spinneru, že se fakt normálně nechá koupit, ty vado! Stojí pouhých 129,-Kč a
včetně poštovného je za 210,- Kč. A máte ho doma do druhého dne jako Balík na poštu,
abyste to  hned mohli  znova opravdu pořádně roztočit.  Paráda.  V tomto případě jsem ale
trochu bezradný: jak se mi zlepšila ta chytrost, tak mi pořád tane na mysli, jestli bych si neměl
za těch 210,- koupit další tři spinnery… Navíc jsem si vždycky myslel, že do levných hraček



vyráběných z tříděného odpadu se náhradní díly vůbec nedělají. Nakonec jsem koupil to samé
ložisko v prodejně specializující se na prodej ložisek úplně do všeho a stálo 22,-Kč i s DPH a
dokladem EET. A jen to šustí, panečku. Máloco mě rozhází, máloco mi vadí, jsem zklidněn
svistotem spinneru.

• Vadí mi ale, že Kim míří Donaldovi do zahrady a zatím úplně neví, kam to trefí. 
• Úplně stejně mi vadí, že Donald míří Kimovi na chalupu, i když neví, co na to pak řekne Kim. 
• A až to oba spustí, tak to bude lítat nad Arnoštovicemi a to mi vadí nejvíc.

Chtěl jsem tady původně o tom domácím a světovém dění napsat víc, ale protože jsem to už pětkrát
přepisoval, neb se pokaždé něco šupne, tak to je už všechno.

 


