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INFO OMMO 

59 - 2020
◦Vznikli jsme a byli zaregistrováni dle zákona o politických 

stranách a hnutích v červnu 2010 pod názvem Občané 

městu, město občanům /OMMO/. Někteří z nás z doby před 

10 lety v našich řadách z různých důvodů nejsou. Troufám si 

tvrdit, že hnutí organizované tzv. zdola, kdy se snažíte lidem 

vysvětlit, že pokud chtějí měnit záležitosti související a tvořící 

politiku, musejí se v ní angažovat, založit nebo vstoupit do 

některého z existujících subjektů, a mají nesporně výhodu v 

tom, že stoupne jejich občanský vliv i politický význam 

kroků, které dělají. Pravda, někdy to trvá dlouho, v řadě 

případů se nezdaří téměř nic. Ale protože opravdu „vše 

souvisí se vším“, vždy se „něco“ děje, a hlavně nikoliv bez 

příčin. A to, že se věci dějí tak, jak se dějí, může znamenat, 

že nějaký podíl je právě ten váš. Tak si v mnoha ohledech 

vysvětlujeme např. naše působení v Mostě, kde se sice 

snažíme získat mandát zastupitele města, ale nedaří se. 

Důvodů je více a některé se vlastně pořád opakují, a psali 

jsme o tom vícekrát při analýze neúspěchů. 

◦Podrobněji V. Balín v článku Politické hnutí Občané městu, 

město občanům (OMMO) - Deset let na politické scéně



INFO OMMO 59 - 2020

•OMMO – minulost, 
současnost… a pořád si 
myslíme, že budoucnost

•Co se podařilo, s čím se 
trápíme v současnosti a jak 
vidíme svoji budoucnost –
především na příkladech 
aktivit našich členů, 
sympatizantů a zastupitelů

•Politika nemůže být jen o tom, 
„kdo dá víc peněz“, protože 
pak se z ní vytrácejí ti, co tohle 
udělat nemůžou

•Staňte se i vy členy nebo 
sympatizanty OMMO –
vkládáme přihlášky

•Podpořte nás!

Čemu 
se 

obsah 
čísla 

věnuje:



Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) 

Deset let na politické scéně

Vlastimil Balín, jednatel OMMO

◦ Pod přímým vlivem událostí a dopadů 
tzv. zlatých devadesátých let na 
Mostecku a v Ústeckém kraji se několik 
občanů z Mostecka i dalších míst ČR 
dalo v r. 2010 dohromady a založili 
nové politické hnutí – Občané městu, 
město občanům. Již v názvu, ústředním 
heslu „OMMO… ejhle člověk“ a logu ve 
tvaru čtyřbarevného puzzle 
naznačujícího možnost růstu počtu a 
spolupráce stejně nebo podobně 
smýšlejících občanů, byla jasná 
symbolika směřování hnutí k občanské 
společnosti. Společnosti, kde bude 
občan nejen „nástrojem, 
dodavatelem“ hlasů při volbách pro ty 
současné „osvědčené“ (nebo 
usvědčené?) tradiční politické strany, 
ale kde bude aktivním článkem pro 
realizaci potřeb a zájmů, a učiní své 
konání také cílem a snažením 
politického hnutí OMMO.

◦ Pokračování: 
https://www.hnutiommo.cz/l/politicke-
hnuti-obcane-mestu-mesto-obcanum-
ommo-deset-let-na-politicke-scene/

Z účasti na akci Miliónu chvilek pro 
demokracii v Mostě, červen 2020

https://www.hnutiommo.cz/l/politicke-hnuti-obcane-mestu-mesto-obcanum-ommo-deset-let-na-politicke-scene/


OMMO v politice: co se podařilo, daří…

Společně pro Třeboň

◦je spojení tří subjektů – Strana zelených, Česká
pirátská strana a OMMO - na úrovni města
Třeboně. Jako Společně pro Třeboň fungujeme
již druhé volební období. Podrobněji
informujeme na www.hnutiommo.cz , a více
najdete také na stránkách SZ
http://trebon.zeleni.cz/ .

◦Jestli se někde zadařilo a funguje to, pak
právě v tomto krásném jihočeském městečku,
kde působí a pracuje skupina odhodlaných
občanů, kteří se nedají odradit navzdory
obtížím a nepříjemnostem.

◦Ceníme si jejich osobního nasazení a věříme,
že spolupráce nadále vydrží. Rádi bychom se
zase společně potkali a věříme, že zadaří, i
když doba návštěv a kontaktů je v letošním
roce poněkud limitována. Pravděpodobně se
ani do budoucna některým úskalím
nevyhneme, ale to nepřekryje to dobré, co
vzniklo a na čem se daří pracovat.

◦

/zdroj: http://trebon.zeleni.cz/fotogalerie/

http://www.hnutiommo.cz/
http://trebon.zeleni.cz/
http://trebon.zeleni.cz/fotogalerie/


Z Třeboně: 
Co se dělo na zastupitelstvu 29.6. 2020?

◦ Nejdůležitějším bodem tohoto zastupitelstva bylo určitě schválení „Rozšíření 
wellness centra lázní Aurora“ a „Rozšíření saunového provozu lázní Aurora“. 
Celkové předpokládané náklady na tuto akci jsou neuvěřitelných 190 mil. Kč!

◦ Je to obrovská investice, kterou bude zčásti platit město a zčásti se budou 
podílet i lázně. Loni na jaře jsme bojovali za to, aby kvůli projektu nebyla zabrána 
velká část parku (asi 2 ha), což se podařilo. Také jsme prosazovali, aby byl 
součástí projektu „Saunový svět“, který se nakonec bude také realizovat. Projekt 
jsme tedy hlasováním podpořili, protože vypadá tak, jak jsme si na začátku 
představovali, tedy žádný megalomanské stavby apod.

◦ Pokračování: http://trebon.zeleni.cz/co-se-delo-na-zastupitelstvu-29-6-2020/

◦ Poznámka: V průběhu celého volebního období informujeme prostřednictvím 
www.hnutiommo.cz , kam se také umisťují texty a odkazy zasílané kolegy z 
Třeboně

◦ Děkujeme dr. Vopátkovi a magistru Michalovi za koordinaci dosavadní 
spolupráce.

http://trebon.zeleni.cz/co-se-delo-na-zastupitelstvu-29-6-2020/
http://trebon.zeleni.cz/co-se-delo-na-zastupitelstvu-29-6-2020/
http://www.hnutiommo.cz/


OMMO v Bakově nad Jizerou

◦ Také v tomto středočeském městečku jsme zkusili štěstí již na počátku roku 2014 a pokračujeme ve

druhém volebním období 2018 – 2020. Když nás kolegové a kolegyně před komunálními volbami

v r. 2014 oslovili, byli jsme skeptičtí, protože v řadě případů předtím naše snažení z různých, často

poněkud „podivných“ důvodů ztroskotala. Jak se ale ukázalo „bakovští hasiči“ zkrátka vědí, co

chtějí, a jen tak něco je nezvyklá. Spolupráce nejenže vznikla, ale drží se už druhé volební období,

přičemž na postu místostarosty města je pan Václav Grünwald za OMMO. V radě města je ještě

pan Vladimír Šlégl. Koho nelze opomenout a je s námi v průběžném kontaktu, stará se o nás spolu

s dalšími sympatizanty, je paní Jaroslava Čermáková, která je taktéž v zastupitelstvu a pro občany

město pracuje několik desítek let. Pokud se na někoho obrátit o radu a pomoc, pak tahle paní

vás nikdy ve štychu nenechá! Všem v Bakově nad Jizerou děkujeme a věříme, že se opět podaří

zúročit výrazné dovednosti jejich „volebního režiséra“ pana Vojtěcha Dvořáka, který velmi dobře

připravil a realizoval volební kampaň.

◦ I pro další období přejeme našim

◦ sympatizantům pracujícím v zastupitelstvu

◦ města hodně zdaru!

◦ /foto, zdroj: internet/



foto zdroj: internet

◦ Pomohli i v nouzovém stavu

◦ Všichni jsme si už zvykli na to, že když je potřeba, pomůžou hasiči. Při požáru, při povodni, při

přírodních katastrofách a dopravních nehodách, při akcích města a dalších a dalších

činnostech, které bych mohla ještě dlouho vyjmenovávat.

◦ Letos jsme se ale bohužel setkali s novým fenoménem jménem koronavirus. Co nám to všem

přineslo a kdo ví, co ještě v budoucnosti přinese, můžeme jen hádat. Ale co je jisté, už nyní víme.

◦ Že ani v této pro město a pro nás všechny těžké chvíli nás nenechají „ve štychu“ naši hasiči.

◦ Při vyhlášení nouzového stavu v rámci krizového řízení v součinnosti s vedením města objížděli

město a místní části (tam ve spolupráci s osadními výbory) a zjišťovali, zda naši senioři nepotřebují

nakoupit potraviny, zajistit léky, dovézt roušky či jinak pomoci. Když potom město zajistilo

dezinfekci Anti-Covid, naše jednotka a členové sboru i svými soukromými auty pomáhali ve dvou

vlnách s jejím rozvozem po jednotlivých domech, bytech a rodinách. A v místních částech opět

pomáhali i členové osadních výborů. Všichni si určitě zaslouží poděkování a věříme, že i společně

s nimi to pro všechny nelehké období zvládneme.

◦ Jaroslava Čermáková za SDH

◦

◦



Naši  
zastupitelé a 
sympatizanti 

v Újezdu u 
Brna

http://ujezdu
brna.cz/

◦ Od roku 2018 (po posledních komunálních volbách) 

pracují také v moravském městě Újezdu u Brna 

zastupitelé za OMMO. V pozici místostarostky působí 

zkušená paní Mgr. Petra Kocúrová a pomáhají jí paní 

Magdaléna Pízová a pan Radomír Lakomý. Naše 

kontakty v tomto městě jsme realizovali již nějakou dobu 

předtím, dokonce v r. 2014 kolegové učinili první volební 

pokus za OMMO získat důvěru občanů. A i když se tehdy 

jen o něco málo nepodařilo překonat 5% hranici 

potřebnou ke zvolení, v r. 2018 v komunálních volbách 

slavila jejich pokračující snaha úspěch. 

◦ /foto, zdroj: internet/

http://ujezdubrna.cz/


Informujeme, že zákony by měly platit pro 
všechny, a to i v Mostě (1)

◦ Jak jste možná již slyšeli nebo jste si přečetli v některém z červnových (2020) materiálů bytového družstva 
Krušnohor – také OMMO je součástí navrhovatelů podnětu KS v Ústí nad Labem  na zrušení Sdružení 
Mostečané Mostu. 

◦ Jaká byla naše dlouhodobá motivace v podmínkách právě mostecké politiky? Proč tak činíme? 

◦ Činíme tak z důvodů mířených nikoliv proti podstatě „sdružování se lidí dle zájmové či spolkové činnosti“, 
konáme tak proto, že Sdružení Mostečané Mostu nekoná zájmově (sport, kultura či vzdělávací aktivity 
pro občany Mostu, a jistě za ně nelze používat ony „velikášské losovačky“ z let 2006 či 2010), nýbrž zcela 
otevřeně – již několik let – z důvodů politických, a personifikovanou a programovou účastí v politice. 
Přitom však – protože SMM není registrováno dle zákona o politických stranách/hnutích, ale právě jako 
„spolek“ – nekoná podle zákona o politických stranách/hnutích, tedy, kdy jsou takto registrované 
subjekty povinovány odevzdávat např. každoročně výroční finanční zprávu, která mj. dokládají 
hospodaření v rámci politických aktivit.

◦ Takové fungování proto nepovažujeme v souladu se zákony a dobrými mravy, a zároveň fakticky 
poškozující spolkovou činnost, protože ta se politiky (ve smyslu přímého výkonu či dokonce úzkého 
propojování firem a politiků takto profilovaného sdružení) netýká, tedy neměla by převažovat. A jsme 
toho názoru, že SMM svým fungování toto provozuje několik volebních období.

◦ Osobně mě v celém materiálu bytového družstva Krušnohor zaujalo nejvíce, kterak je SMM „sdružením 
obyčejných občanů, bez rozdílu politických názorů, náboženského přesvědčení nebo rasových 
předsudků…“

◦



Informujeme, že zákony by měly platit pro 
všechny, a to i v Mostě (2)

◦ /pokračování z předchozí stránky/

◦ A to především s ohledem na volební program z r. 2018, v němž slibovali kandidující za SMM zřízení 
„vesnice pro lůzu“ a podobné „libůstky“, s nimiž tento „spolek“ vykazuje politickou činnost a účastní 
se politiky již několikáté volební období. Vcelku by bylo zajímavé představit si spolkovou činnost na 
téma „stavíme vesnici pro lůzu“… Píšeme také … https://www.hnutiommo.cz/l/ne-kachna-z-mostu-
v-hledacku-politickych-aktivit/

◦ A nemyslím si, že politický institut voleb na jakémkoli stupni politického systému je způsobem 
vyjádření především spolkové činnosti, že…!

◦ Apropós, mohu se mýlit, ale v tuto chvíli:

• Již nejsou funkční a tzv. zmizely webové stránky Sdružení Mostečané Mostu (mostecane.cz), které 
mj. obsahovaly ještě do nedávného období (měsíců) roku 2020 přehled politické činnosti tohoto 
subjektu. Stále však najdete ve vyhledávačích pozůstatky těchto stránek.

• Stejně tak tzv. zmizela „spřízněná“ internetová platforma Kauza sever (kauzasever.cz), z níž šlo o 
těchto politických aktivitách a činnosti číst také personální souvislosti o politické scéně Mostu. Mj. 
obě domény jsou vedeny jako registrované, stále je lze dohledat.

https://www.hnutiommo.cz/l/ne-kachna-z-mostu-v-hledacku-politickych-aktivit/


Informujeme, že zákony by měly platit pro 
všechny, a to i v Mostě (3)

• Za nikoliv nezajímavé a bezvýznamné lze považovat to, že v rámci veřejného mediálního prostoru se 
o SMM velmi často psalo jako o „politickém sdružení či dokonce straně“, aniž bychom -byť jen v 
nedávné době- zaznamenali, že by se SMM jakkoli ohradilo, že tímto „politickým subjektem“ není.

◦Takže i když se někteří v Mostě rozhodli, že „napnou politické mantinely“, kam až to půjde a co, komu 
z nich přinese, včetně toho, jak k tomu některé politiky tzv. přiberou napříč politickým spektrem, aby to 
aspoň dobře vypadalo…. Dodnes je takovou „politickou pozůstalostí“ všech těchto „ruku v ruce“ 
snaživců např. causa KD REPRE. Snad „největší oddanost“ jim v jistém období poskytovala mostecká 
část KSČM, pravda, tam si v ní někteří ponechávali „otevřená dvířka“ směrem k další podobné 
záležitosti Severočeši.cz (dnes poněkud vylepšené), na čele kdysi s podnikatelem J. Zelenkou, který je 
„justičnímu prostředí znám dlouhodobě“…

◦Ale abychom nebyli jen naivními věřícími, že tohle se hned tak změní, dovolím si podotknout, že to 
určitě nejsme. Docela jsme přesvědčeni, že „srostlost mosteckých politických a ekonomických lobby“ 
je vcelku pevně zakotvená – a především je odrazem mentální a morální úrovně řady zdejších politiků 
z různých politických subjektů. Bohužel, občan volí…

◦Takže nezbude, než po všech peripetiích ponechat to na přírodě, až více než kamínek urve se balvan 
a vykoná své…

◦/HS/



Čtyři otázky pro H. Svobodovou, předsedkyni OMMO

První

Stojíte v čele „mladého“ politického hnutí, 
proč se nedaří se se zejména v místě zrodu 

(na Mostecku) se prosadit?

◦ Zřejmě nejde odpovědět jednou větou. Příčiny 
vidím tyto:

• Vznikli jsme jako hnutí v určitých objektivních 
podmínkách. Naše subjektivní nasazení se 
stále dosti relativizuje, protože nenaplníte-li 
očekávání běžného občana - nejlépe hned –
a může to být třeba losovačka o Fábii, 
kobliha, nezískáte-li mandát, příp. nedokážete 
nabídnout nějakou pozici, kde by měl 
dotyčný pocit vlastní role – nepodaří se vám 
zájem lidí udržet. Tato kombinace 
Schumpeterových (politologických) 
východisek, ekonomických i psychologických 
atributů v politice prostě panuje, podotýkám 
není to jen věc současnosti, minulost je také 
zářným příkladem. Ale třeba jsme i tak trochu 
„idealisté“ a zkoušíme to dál… Přesto

„I když to vzdáte, nebude vám líp“

◦ si myslím, že stále jsme schopni nabídnout 
názory, myšlenky, program i některé persony, 
které mají co říci a vykonat právě v politice. 

◦ S čím se potýkáme: 

• S nedostatkem financí, zejména v období 
příprav volebních kampaní.

• S nedostatečným počtem lidí, kteří by byli 
ochotni pomoci a fungovat průběžně.

• S větším smyslem pro to, že změnit a zlepšit se 
věci dají, a nejlépe, pokud je lidé společně 
začnou dělat, a sami přitom na sobě 
pracovat.

◦A to platí nejen pro Mostecko…



Druhá 

Pracujete jako pedagog. Co Vy a inkluze a 
prostor pro nové netradiční formy výuky, 

které pandemie Covidu-19 nastartovala?

◦ Myslím, že inkluzi v podstatě děláme celý život, 
a nepotřebujeme k tomu speciální zákony a 
opatření. Jsme sociálně zaměření jedinci, na 
co už poukazoval Aristoteles, a nemyslím si, že 
o tom psal jen proto, že to hezky znělo…

◦ Inkluze tak, jak je pojata v našich 
podmínkách, bývá často vnímána jakože 
zase „někdo, kdo se nám nelíbí, bude 
dostávat od státu peníze ze zákona“. Osobně 
si ale myslím, že více než o penězích, je inkluze 
o myšlení, vztazích a jednáních lidí. Také v ní 
vidím určitý aspekt, který dává současné 
přehřáté společnosti šanci zpomalit, protože 
jsou mezi námi jiní, na něž můžeme zaměřit 
pozornost a začít se zabývat věcmi, které nám 
předtím, ve shonu prostě unikly…! Myslím nyní 
již od školy.

„Inkluze je jako zrcadlo, někdy odraz v 
něm prostě nechápeme.“

◦ Netradiční formy výuky existovaly vždy, 
dokonce i za vlády Marie Terezie byla škola 
netradiční formou sociálních vztahů lidí, od 
těch nejmladších… Ale čas postoupil a dnes 
se opět více a více debatuje, zjišťuje, že 
výchova a vzdělávání jsou v presu a smrskly se 
do krize podobné té na přelomu 19. a 20. 
století, kdy mj. pod vlivem např. amerických 
pedagogů přicházeli určité „reformy“. 
Netradiční a tradiční se nakonec tak nějak 
prolnou, výchova a vzdělávání však zůstanou, 
takže se ptejme, jak je nastavit, aby žáky a 
učitele bavily. 

◦ Pandemie… No, člověk by řekl pandemie, 
středověk, nakažlivé nemoci typu španělské 
chřipky zpočátku XX. století…?  A vidíte, století 
XXI. A je 



Třetí

„Virus chce taky žít, jen neví, že jiní 
jeho životaschopnost nesdílejí“

◦ to tu zase. Ano, myslím, že z jakési „vnitřní 
logiky živých systémů“ je i covid – 19 takovou 
výzvou o změnách, a jak je zvládat Kloním se 
spíše k názorům, že se s tímto virem budeme 
muset a taky naučíme žít. Odolnost získají vyšší 
organismy průběžně a de facto covid-19 
přestane být „pandemickou“ hrozbou. A 
budeme se zase těšit i bát pro příště… ☺

Na co v OMMO orientujete své aktivity, jak 
reagujete na problémy jeho „politického 

růstu a vlivu“?

◦ Velmi skromně, ale stále tak nějak s 
humorem… Snažíme se reagovat na dění 
prostřednictvím webových stránek 
www.hnutiommo.cz , sociálních sítí, máme 
zastupitele také v jiných místech ČR, kde si 
vedou velmi dobře a určitě se o nich ve 
veřejném prostoru ví a hovoří. Informují o 
nás také tištěná či internetová média. 
Účastníme se voleb od r. 2010, zatím více 
komunálních, protože, jak již bylo uvedeno 
výše, je to hodně o finančních prostředcích 
a těch se nám pro vyšší úroveň nedostává, 
a „krušno-hor nebo agro-fert“ nemáme. 
Jestli je to špatně nebo dobře, 
nehodnotím, ale zase prý nemáme tolik 
práce pamatovat si všechny ty lži, s nimiž 
podobní „vlastníci v politice“ krmí občany.

http://www.hnutiommo.cz/


Čtvrtá

Bylo podání na zrušení 
SMM ke KS v Ústí n. L. 

opravdu reakcí na volební 
neúspěchy OMMO 

v komunálních volbách, 
jak argumentoval 

advokát SMM?

◦ Nikoliv reakcí na volební neúspěchy OMMO na 
úrovni Mostu (jinde se docela daří), ale na celou 
povahu a konání SMM minimálně od r. 2006, 
kdy, až dosud, podle našeho názoru, SMM 
nebylo registrováno dle zákona o politických 
stranách a hnutích a nekoná v duchu tohoto 
zákona. A naopak, jde o „spolek/sdružení“ (v 
duchu Občanského zákoníku, Spolek), který by 
se tedy měl věnovat spolkové činnosti, kterou 
ale nevykonával a nevykonává. Minimálně 
proto mate občany-voliče, a de facto se jej 
jakoby žádný ze zákonů vlastně netýká. Protože 
v případě politického subjektu nepodává např. 
VFZ, jak jsou tomu politické strany/hnutí 
povinovány. A jako „spolek“ si náležitosti 
„spolku“ neplní, a tak se chová i v politice, a 
jeho exponenti si to jistě užívali a užívají… 
Zajímavá je údajně také některá personální 
provázanost těch, co za SMM kandidovali, 
kandidují a jejich podnikatelské zázemí. Takže 
pokud prvek „zmatečnosti“ necháte působit, de 
facto manipulujete 



Most není jen „Palermo na severu Čech“, je to prostředí, kde vás 
učí, kterak si na to zvyknout nebo parazitovat taky… Vždy ale 
existuje volba „třetí cesty“, neudělat to. Pravda, tenhle výběr je 
ten těžší z předchozích tří. 

◦ rozhodováním občanů. Fakticky tak omezujete jejich „svobodné rozhodování“. A je jistě na 
vás, zda to přičtete jen na vrub „ideologie“, která takto působí nebo už jde o vědomé 
porušování zákonů, což už zřejmě není věcí o tom, „co kdo musí ve veřejném prostoru unést“.

◦ Pravda, „prosazující se vlastnická struktura SBD Krušnohor“ může vypadat téměř nedobytně. 
Ale znáte to, žádná „kasa není nedobytná“, první problémy vyvstanou, až se začnou prát, 
kdo a za kolik…

◦ Možná se mýlím, ale mostecké prostředí je přesně tím místem, v jakém se postreálně
socialisticko-kapitalistický experiment z let devadesátých minulého století zdařil velmi dobře a 
efektně, pro některé dokonce efektivně. Tím hůř, pokud si někdo myslí a dokonce 
argumentuje, že jinde je to ještě horší anebo dokonce, že ani v Brně to nemají tak vybavené 
„opečovávanou zelení a klimatickým zázemím“ jako v Mostě. A pozor! Ta poslední, 
předchozí část souvětí o zeleni nepochází ode mě, ale od jisté pomazané hlavy odboru 
stávajícího mosteckého magistrátu.

◦ Jistě pochopíte, že v tuto chvíli nechci jakkoli komentovat probíhající soudní řízení z června 
2020. Ale počkám si na rozhodnutí soudu. 

◦ Děkuji.



OMMO se do letošních podzimních 
krajských voleb nechystá

◦ Jak jsme již sdělili, nedostatečné finanční a širší zázemí nás limitují ve 
volební účasti. Proto se OMMO neúčastní letošních voleb do krajů. 

◦ Zda se tato situace změní, nezáleží jen na nás, ale také na přízni vás 
občanů. 

◦ O spolupráci s některými z dalších ideově spřízněných subjektů se 
snažíme. Ale možná, že se nakonec některé kontakty podaří…

◦ VV OMMO



Přihláška za člena OMMO (1)

◦ Jméno a příjmení, titul: ...................................................................................................……………………………….

◦ Datum narození: ..................…………………………………………………………………………………………………………………..

◦ tel. a emailový kontakt: .....................................................................…………………………………………………………

◦ Adresa bydliště: .......................................................................................…………………………………………………......

◦ Nejvyšší dosažené vzdělání: ................................................………………………...................................................

◦ Současné povolání: ...............................................................................................................................................

◦ vykonává je let : ...........................….......................................................................................................................

◦ Stručně průběh předchozích 

◦ povolání:..................................................................................................................................................................................................

◦ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

◦ ...............................................................................................................................................................…...............................................

◦ ………………………………………………………………………………………………………………………...........................



Přihláška za člena OMMO (2)

◦ Zkušenosti z práce v zastupitelstvech (uvádět i funkce, které v nich zastával) : 

◦ ............................................................................................................................. ....................................................................................................... 

◦ ...............................................................................................................…............. .................................

◦ Členství a funkce ve společenských a zájmových organizacích (včetně odborového hnutí): 

◦ ............................................................................................................................. .......................................................................................................

◦ ............................................................….. ……………………………………….

◦ Případné další osobní zkušenosti a schopnosti: 

◦ ............................................................................................................................. ...................................................................................................... 

◦ ...............................................................................................................……...…………... 

◦

◦

◦



Přihláška za člena OMMO (3)

◦ Potvrzuji svým podpisem, že údaje výše uváděné jsou pravdivé, a zároveň čestně prohlašuji, že jsem bezúhonným 

občanem.

◦

◦ V ........................ dne ....................................................................

◦ Podpis uchazeče o členství:...…………………………………………………………….

◦ Tento dotazník (přihlášku) vyplňte, podepište a jako přílohu zašlete po vložení souboru na 

◦ adresu hnutiommo@hnutiommo.cz , tel. +420 605 87 03 46.

mailto:hnutiommo@hnutiommo.cz


Do druhého desetiletí OMMO zvesela, dle not nejen 
českých vtipů

◦ … a jak jinak než začít vtipem politického charakteru, protože politik musí, dokonce i dle opakovaných 
výroků státních zastupitelství a soudů, vydržet tak nějak více:

◦ Chlubí se premiér Babiš ve vládě: „Vážení, dostal som k narodeninám dárek, takovou tu hentú skládačku 
pucle. A bolo tam napísané, že to je od 3 do 6 roků! A ja som to poskládal za osm týdnů… údajně se 
smáli, pardon tleskali všichni ministři za ANO, ti z ČSSD zapomněli, čím se tleská

◦ … jeden „vousatý“, vhodný pro každou dobu, různé politické kvality:

◦ „Víte, jaký je rozdíl mezi Bohem a Babišem? …  No Bůh si nemyslí, že je Babiš“ … někteří ministři za ANO 
schovávali rozesmátá ústa do dlaní, pár jich opět tleskalo

◦ Babiš si pozval k sobě do Strakovky Schillerovou a ptá se: „A kolik jsi vlastně let ve funkci, Alčo? „Shodu 
okolností to zítra budou tři roky“, Andrej se pousmál: „Nebudou, Alčo, nebudou“ ... Tentokráte se nesmál 
nikdo z ministrů ANO a dokonce prý ani Faltýnek, senior A moment…, potlesk vlastně nezazněl vůbec.

◦

◦



Smích prý prodlužuje život. Tak do té další 
desítky!

◦ Tak snad raději nějaký ten židovský: 

◦ „Už jsi slyšel, jaký neštěstí potkalo Steigermarka?“ „???“ „Moje paní s ním utekla.“

◦ Židovské počty: kolik je 2+2? Khon: „To se nedá jen tak říci. Když kupuji tak 3, když prodávám tak 5.“

◦ Šadchen domlouvá mladému kandidátovi ženitby: „Mám pro vás fajnovou nevěstu – hezkou, s dobrým 
věnem, z výborné rodiny! Má jen jednu malou vadu – je trošičku těhotná.“

◦

◦ … a klasicky česky pohledem do kuchyně, jak jinak než české:

◦ Žena takhle večer povídá: „Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl.“ A manžel se nesměle ptá: A tohle je 
která?“

◦ Manželka při kávičce: „Co dostanu, když ti budu pořád tak dobře vařit?“. Manžel na to: „Vdovský 
důchod…“

◦

◦ …. pardon, morbidní na závěr:

◦ „Já že pro tebe nehnu prstem?“ řekl manžel – a stiskl spoušť…

◦



Tak a už víte, proč nemůžeme přestat?

◦ Věřte, že další desítka bude veselá, výživná a „naše těhotenství“ zase s rozumem, myšlenkou a tahem 

k občanovi, ne jen tak trošičku, ale naplno … A třeba dojde i na spoušť proti hlouposti, která, jak říkával J. 

Werich - „je věčná, ale to neznamená, že se s ní má přestat bojovat.“ 

◦ Pojďte to zkusit s námi. Veselé to fakt bude……. A třeba dojde i na legraci nebo dokonce na „srandu“ všeho 

druhu.

◦ Sepsal a popřál

◦ Vlastimil Balín



Podpořit OMMO můžete finančně, a vše také 
sledovat na www.hnutiommo.cz

K takovému 
účelu slouží 

transparentní 
běžný účet 

•Více 
https://www.hnutiommo.cz/uvitame-
vasi-financni-podporu/

•Naše finance jsou transparentní 
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