
Hudlický sport 
Konsensus vs. Pokrytectví 0 : 2 

Informace o „utkání“ o výbory a komise, které volně navazuje  

na „zápas“ o složení orgánů obce na jednání zastupitelstva (0 : 1). 

 

KONSENSUS je souhlas, který vzniká na základě vzájemného souhlasu členů 

skupiny, či mezi skupinami. Absence konsensu utváří nesouhlas. Konsensus připouští 

souhlas většiny, ale taktéž přítomnost a expresi nesouhlasu menšiny a jejího 

tolerování, díky němuž se menšina, která nesouhlasí, nemusí cítit vyhoštěně  

a utlačovaně, a tak je možné dospět souhlasu, tedy konsensu. Konsensuální 

rozhodnutí nemusí nutně znamenat aktivní souhlas všech zúčastněných, ale spíše 

akceptaci a rozhodnutí ne-negovat. Na tomto typu rozhodování byly postaveny 

základní pilíře řecké demokracie. 

Hráč: L. Treglerová, trenér: Nezávislí. 

 

POKRYTECTVÍ – může se projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby 

a jejím vnitřním přesvědčením. 

Slovo pokrytec nalezneme už v Bibli např. ve starozákonní Knize žalmů a mnohem 

častěji v Novém zákoně. Z evangelistů jej používal nejvíce svatý Matouš. Dle jeho 

slov Ježíš Kristus pranýřoval nejenom skrývání zlých úmyslů, ale také na odiv 

stavěnou přehnanou zbožnost, která však nebyla skutečnou vírou v Boha. 

Hráč: R. Hrkal, trenér: Komunistická strana Čech a Moravy, Společně za rozvoj 

Hudlic, Porozumění občanům, Zodpovědně pro Hudlice. 

 

Žluté karty: R. Hrkal (2. 11. 2018), červené karty: R. Hrkal (13. 11. 2018). 

 

Rozhodčí KORUPCE – zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě  

a hospodářství k osobnímu prospěchu. Korupce může být jak drobná nebo velká, 

organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním, 

zastrašováním, neoprávněnými příjmy či výhodami a jejich vyžadováním, 

udělováním přízně nebo protěžováním. Politická korupce nakonec vede  

ke kleptokracii – vládě zlodějů – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti 

před veřejností. 

 

DIVÁCI: P. Hubený, P. Chaloupková, P. Markvart, J. Bureš, E. Tejnorová,  

D. Žihlová, M. Beranovská, M. Kodet, J. Tejnorová. 

 
Zdroj definicí cs.wikipedia.org. 

 

 

 

Od: Místostarosta - Obec Hudlice <mistostarosta@obec-hudlice.cz> 

Komu: lenka.treglerova72@seznam.cz 

Datum: 2. 11. 2018 11:10:04 

Předmět: Výbory a komise  

 

Ahoj Lenko, v příloze zasílám seznam výborů a komisí, které budou u obce zřízeny. 

Prosím o zaslání Vašich návrhů na personální obsazení. Děkuji.  

Rudolf Hrkal, místostarosta OÚ Hudlice  

 

Od: lenka.treglerova72@seznam.cz 

Komu: "Místostarosta - Obec Hudlice" mistostarosta@obec-hudlice.cz 

Datum: 9. 11. 2018 13:32:56 

Předmět: Re: Výbory a komise 

 

Ahoj Rudlo. 

Obdržela jsem Vaši výzvu k zaslání návrhů na členy výborů a komisí. Z Vašeho 

dopisu je zjevné, že nám předkládáte výsledek nějakých dohod, ke kterým jsme 

nebyli přizváni. Takovéto jednání považujeme za nedemokratické! 

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby došlo k opětovnému projednání počtu komisí 

a jejich členů, včetně členů do výborů. Ke vzájemné dohodě by mělo dojít za účasti 

všech zastupitelů, tedy i nás. 

Lenka Treglerová 

 

Od: Místostarosta - Obec Hudlice <mistostarosta@obec-hudlice.cz> 

Komu: lenka.treglerova72@seznam.cz 

Datum: 13. 11. 2018 13:07:28 

Předmět: Komise a výbory  

 

Ahoj Lenko, reaguji na e-mail z 9.11. 2018 a sděluji následující stanovisko. 

Samozřejmě došlo k určité dohodě o počtech a názvech komisí a jejich členů  

v rámci zastupitelů 4 kandidátek. Vámi navrhované opětovné projednávání 

počtu komisí a jejich členů ztrácí smysl, protože námi navrhované řešení má 

podporu 10 zastupitelů obce. Z těchto důvodů Vás žádáme o zaslání návrhů  

na personální obsazení komisí a výborů nejpozději do pátku 16.11. 2018 (viz e-mail 

z 2.11.18). Po tomto termínu budou výbory a komise doplněny zástupci z našich 

kandidátek.  

 

Rudolf Hrkal, místostarosta OÚ Hudlice  

 

 

Utkání bylo předčasně ukončeno pro žaludeční nevolnost  

a morální opovržení Konsensu nad korupcí Pokrytců. 
Redakce: Nezávislí. 


