
Holešovická výzva je ta pravá!!! 
 

Občané! Voláme Vás do zbraně. 
 

Naším původním cílem, bylo vybojovat položení kolejí pro tramvaje do ulice U hadice!!! 

 

Ale cíl sám sebe přesměroval do Holešovické výzvy!!!!!, kterou nám ukradli jiní.  

 

Naším cílem je svolat celonárodní demonstraci za navrácení onoho zcizeného i ve slově 

Holešovická výzva!!!  

 

Až toho docílíme, zazní ulicemi naše další požadavky. 

 

Co chceme dál? 

 Zařazení slova vidět do vyjmenovaných slov, protože se to stejně každému druhému 

plete a píše vydět, takže alespoň jedna polovina, pro změnu ta druhá, začne psát slovo 

vidět správně!!! 

 Na rybníku Roudný na Šumavě letos zase zamrzly labutě!!! 

 Zastavení uklízečky Bláhové na Hlavním nádraží Praha v jejím filozofování o 

hovně!!! 

 Uzákonění hlasovacích lístků případného referenda s jedinou předtištěnou odpovědí!!! 

Nejlépe s odpovědí - nevím!!! 

 Přijetí nové národní hymny „To jsem ale pako“ od Ivana Mládka!!! 

 Zavedení jednoho kartonu cigaret týdně ke starobnímu, invalidnímu a sirotčímu 

důchodu. Automaticky!!! Při vyšší spotřebě na žádost i tři kartony týdně. 

 Na rybníku Roudný na Šumavě letos zase zamrzly labutě!!! (není to chyba, tato 

položka je tu dvakrát, protože o její prosazení opravdu stojíme) 

 Zákaz pravoúhlého trojúhelníku a tříčtvrtečního taktu!!! 

 Umyté nádobí do každé rodiny!!! 

 

 Požadujeme splnění všech 

požadavků do únoru loňského 

roku. A to konkrétně body 1, 2, 3, 

5, 8, 12, 39, 43 a 498. Ostatní body 

mohou být splněny do únoru 

letošního roku. 

 Tento bod nevyplníme, protože už 

nevíme čím. Požadavky došly. Ale 

přijdou další. Jako vždy. 

 

Obr.1: Naše demonstrace, které proběhnou celou republikou dne 21.5.2012, si ilustrativně ukazujeme hovny. 

Naše myšlenka táhne celou společností. My vyhrajeme, máme na to právo. My zařveme tak, až nás uslyší. 



 

Jsme obyčejní lidé, kteří vynášejí odpadkové koše, dloubou se v nose, volí mezi pivem a 

televizí a jsme na to dostatečně hrdí. Zajímají nás hlavně otázky podváhy a nadváhy, se 

sousedy se cvičíme na mezinárodní konflikty a spíme s širým okolím. Máme právo provolat 

do světa pravdu. Chceme pravdou i žít. Jsme totiž pravdou. Tou opravdovou. A z pozice této 

opravdové pravdy řveme do světa své požadavky. Vraťte nám naše i!!! Vraťte nám ho, než 

bude pozdě.  

 

Slova našeho předsedy Jiřího Kačura, nechť se třese vaše rameno strachem. 

 

Slovo Kačurovo 
 

Naše stranická buňka a zároveň sekretariát STRANY sídlí v Holešovicích. A jako obvykle 

jsem si po příchodu na schůzi musel utírat psí hovno z podrážky, neboť holešovické chodníky 

jsou psími exkrementy přímo poseté a obrazně řečeno je hovny poset celý náš polický systém. 

Kam se člověk podívá tam vidí samé sračky, takže už si pomalu začíná připadat jako 

kanalizační trubka. Takto to už nejde dál. Buď se v těch sračkách rovnou zalkneme anebo 

s tím něco uděláme. Proto jsem vřele přivítal návrh kolegy a bratra Chába, který přišel 

s nápadem vyburcovat národ ze spánku, a proto jsem také bratrům a sestrám z naší 

holešovické buňky navrhl vyčistit naší čtvrť od psích hoven, která budou slavnostně navezena 

před holešovickou radnici, kde bratr Cháb přečte před davem našich příznivců text naší 

výzvy. 

Dále vyhlašuji mezi našimi straníky výzvu k veřejné sbírce, jejíž výnos bude použit k nákupu 

několika netopýřích masek, které nosil superhrdina Batman, protože jsem rozhodl vytvořit 

tzv. netopýří jednotku, která bude pod rouškou noci bděle sledovat veřejné nepořádky a bude 

je okamžitě s batmanovskou razancí řešit. Vyzívám tímto naše mimopražské sestry a braty 

k zakládání místních netopýřích oddílů. Pro výcvik jejich členů navrhuji sledovat do zblbnutí 

hongkongské Kung Fu filmy, neboť bez facek se to neobejde. 

Dále vyzívám naše členy k zakládání místních ochotnických divadelních souborů a vytváření 

krátkých politicky angažovaných jednoaktovek pranýřujících představitele současné 

zkorumpované poltické garnitury. Na formě nesejde, může se jednat o komedii i tragedii a 

spíše to budou tragikomedie. 

Na našem dubnovém plénu padlo několik inspirujících návrhů pro názvy těchto politických 

satir. 

JE TO V PRDELI 

PRACHY V ČUDU 

TUNELEM TAM A ZPĚT 

BORDEL NA POLICEJNÍM PREZIDIU 

PŘIPADÁM SI JAKO ČURÁK 

HURÁ NA FLORIDU ANEB GROSS 

RUKA RUKU BIJE 

HOVNO V PARLAMETU 
Obr.2: Bratr Cháb při předčítání Holešovické výzvy!!! kde mu byl vykrucován nos, protože špatně vyslovoval nosovky. 

Jednalo se naštěstí o pokus nanečisto.  



PREZIDENT NA LOVU DIVOKÝCH PRASAT 

VEČEŘE U PREMIÉRA 

MY TA HOVNA NAKONEC VYMETEME 

ONA TA HOVNA, ONATÁ HOVNA A MY                                             Obr.3: Topinky s vejcetem 

SLEZE-LI ČI NESLEZE-LI Z LIZU DRZÍ POTENTÁT 

DEBATA NAD PODŤATOU HRUŠNÍ 

 

Jak jde vydět, témata tragikomických satir jsou různá a rozhodně je z čeho vybírat.  

Jako úspěch zde uvádíme expresní nacvičení satiry JE TO V PRDELI, kterou, s flexibilitou 

sobě vlastní, nacvičili členové dozorčí rady Komerční banky dne 20.3.2012 a to za pět minut 

dvanáct v půl druhé odpoledne. Za jekotu JE TO V PRDELI, v trikotech a polobotkách 

vyrobených v čínských koncentračních táborech, oběhli dvakráte chrám svatého Víta. Dozor 

dozorčí radě udílel přivolaný policejní orgán Mustafa. Jen díky němu jsme byli na tuto 

divokou inscenaci naší satiry upozorněni. Dozorčí radě Komerční banky patří náš neutuchající 

dík. V boji proti neobyčejnosti v řadách obyčejnosti jsou našimi bílými Šemíky.  

                                 Občané!!! 
        Jste naší i vaší jedinou nadějí!!! 

                          Udeřte!!! 

                   Ženy vzmužte se!!! 

                                             Muži, staňte se opět muži!!! 
Holešovická výzva!!! je výzvou k předčasným ejakulacím, 

k neplánovanému početí, k nouzovému přivstání!!! Jen s námi 

budete sami se sebou!!! I medvídek mýval se míval dobře, proč ne 

do prdele konečně i vy?!!! A my!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za celou Holešovickou výzvu!!! dne 24.4.2012 v Praze předseda Jiří Kačur, pokladník 

Johann Sebastian Cháb a klíčník Jonáš Jenšovský bez vědomí zmíněného(ses posral?). 


