… KAUZA …

zaostřený pohled na události u nás

Kostelecké pravdy, lži a fámy
V loňském roce, dne 22.4.2005, zahájila svojí činnost skupina, která se měla
zabývat prevencí nežádoucích jevů v našem městě (alkohol, kouření, drogy,
šikana apod.). Iniciátorem jejího vzniku a také navrhovatelem členů byl
protidrogový koordinátor města Říčany Ing. Z. Černovský. Vedoucím kostelecké
skupiny byla ustanovena Bc. J. Vorlíčková.
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Kostelecké bludiště

Výkopy a díry v silnicích jsou účinnější než středověké opevnění
Již druhý rok pokračuje výstavba kanalizace. Díry v komunikacích jsou po zimě
četnější a větší. Uzávěry několika ulic zároveň a putovní semafory působí
nemalé potíže nejen návštěvníkům, ale i domácím. Platný harmonogram
výstavby kanalizace je před občany pečlivě skryt. A tak se snadno může stát, že
když se vrátíte po několikadenní nepřítomnosti, zjistíte, že máte před domem
výkop. Kostelečtí podnikatelé postižení výstavbou kanalizace si mohou vzít
dlouhodobé neplacené volno, protože většina zákazníků se s ohledem na kvalitu
vozovek a celkovou dopravní situaci městu vyhýbá obloukem.
Ewa Chmelíková

Plus je v mínusu
„PLUS v Kostelci nebude“, s úsměvem sdělila vyslankyně PLUSu na
zastupitelstvu. Oznámila všem přítomným, že její firma upustila od záměru
vybudovat v Kostelci prodejnu. Jako důvod uvedla, že Kostelec je pro ně malý.
Ing. Tučková argumentovala, že když paní starostka začala před 3 roky s firmou
jednat, byl Kostelec stejný – malý nebo velký, ale stejný. Ani starostka
neskrývala své rozladění a postupně se přidalo několik dalších zastupitelů se
svými návrhy. Nic ale nezměnilo skutečnost, že po letech příprav je město opět
bez prodejny. Ing. Bitter upozornil na skutečnost, že město již investovalo do
pozemků s očekáváním, že se tato investice navrátí. Zastupitelé se nakonec
dohodli, že je třeba prověřit již uzavřené smlouvy s PLUSem a bude-li to možné,
vyžadovat náhradu za způsobená ztráty.
Jana Havelková

Prvnímu setkání této skupiny předcházelo mj. několik přípravných schůzek
s panem Černovským. Jitka Vorlíčková se zúčastnila II. mezinárodní konference
na téma komunitní spolupráce v ČR. Po první schůzce pracovní skupiny
preventistů, plné stesku na platné zákony, jednotliví členové zahájili svoje aktivity
dle stanovených úkolů. Mimo jiné měla být provedena anketa v Základní škole.
Na základě tohoto průzkumu Bc. Vorlíčková napsala článek do
Černokosteleckého zpravodaje, vyšel v č. 2/2006. Výsledky ankety, rozeslané
všem členům pracovní skupiny, vyvolaly velké pozdvižení. Byla jsem
upozorněna, že se jedná o citlivé údaje, a že škola musí dostat čas, aby mohla o
dané situaci informovat rodiče. „Školská rada nebyla o této záležitosti
informována“, sdělila RNDr. Kašparová, členka této rady na veřejném jednání
zastupitelstva.
Schůzka, která se měla konat 20.2.2006, byla zrušena. Pracovní skupina byla
rozprášena. V březnu byla ustanovena nová pracovní skupina protidrogových
preventistů pod vedením místostarosty Koštýře. Podle jeho zprávy, přednesené
na veřejném jednání zastupitelů, minulou skupinu údajně vedla dva roky (?) Ing.
Tučková (?) a skupina nevykazovala žádnou aktivitu (?). Proti těmto nepravdám
jsem se veřejně ohradila a místostarosta Koštýř sdělil, že tuto informaci dostal od
pana Černovského, Bc. Vorlíčkové a dalších bývalých členů. Mám důvodné
podezření domnívat se, že to bylo jinak. Takové prohlášení pana Ing. Koštýře má
zřejmě za cíl diskreditovat práci těch, kteří vidí, slyší a cítí a nedrží pouze ústa a
krok. A zároveň lze takto odvést pozornost od reality.
Tak jako celá republika, má i naše město problém s užíváním návykových látek
dítky školou povinnými. Nemáme mnoho účinných nástrojů a nápadů, jak
problém řešit, ale můžeme alespoň poskytnout informace těm rodičům, kterým
osudy jejich dětí nejsou lhostejné.
Pokud preventisté neumí či nesmí rodičům poradit, jak včas poznat, že s jejich
potomkem necloumá puberta, ale počínající závislost, pouze ztrácíme čas a
riskujeme zdraví dětí. Problém nezmizí, budeme-li ho ignorovat.
Ewa Chmelíková

… STALO SE …
Snaha se vyplatila
Místní akční skupina (MAS) Podlipansko o.p.s., po 3 měsících od svého vzniku,
získala první dotaci - 4,5 mil. Kč z programu Leader POV. Tyto prostředky budou
využity na podporu financování projektů aktivních obcí, podnikatelů či neziskovek
působících na území MAS Podlipanska. První kolo výběrového řízení bude
vypsáno koncem května. Držte nám palce, protože se snažíme získat ještě další
prostředky z programů Leader ČR, Leader +, SROP a dalších.
Ewa Chmelíková

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – VSTUP VOLNÝ (6.4.2006)
Program byl opět velmi bohatý, čemuž odpovídala zaplněná jednací síň.
* Vítězem výběrového řízení na provozovatele kotelny v Sanatorce se stal
jediný zájemce - firma Dalkia. Výsledek vášnivé diskuse – vedení města bude
jednat se stávajícím provozovatelem o prodloužení smlouvy, do 14 dnů starostka
svolá schůzku současných odběratelů, firmy Dalkia, zástupců města, přizvou se
odborníci a bude se jednat.
* Zastupitelé dostali tolik očekávaný harmonogram výstavby kanalizace.
Vedoucí stavby, p. Urbanides, ujistil všechny přítomné, že vše probíhá, tak jak
má – cena odpovídá, termíny budou dodrženy, bude navazovat úprava povrchů
rozkopaných silnic. Místní komunikace budou upraveny letos, silnice v majetku
kraje do dvou let. Ing. Jetenský se snažil různě volenými dotazy zjistit, kdo za
tuto stavbu zodpovídá a kdo ji řídí. Starostka odpověděla, že město platí
stavební dozor (VODOS). „Jsou to dobří kluci, mám je rád“, pravil ing. Jetenský,
ale odpověď ho neuspokojila. Chtěl znát jméno osoby za město. Podle vyjádření
starostky je to vedoucí Odboru rozvoje města, p. Novotný. Prý už bude také
podepisovat faktury za „kanalizaci“ a potvrdí tak jejich věcnou správnost.
„Nechtějme rozumět všemu, spolehněme se na stavební dozor! Nepožadujme
od dodavatele zbytečné podklady, jenom je tím zdržujeme“, apeloval zastupitel
F.Halamka. L.Tučková připomenula, že téměř veškeré investiční akce v minulostí
také řídili odborníci, a výsledek všichni známe. Příkladem může být poněkolikáté
opravovaná střecha ve školní jídelně, předražená hasičárna, ČOV v Lázeňské…
* Kontrola usnesení proběhla velmi čile, většina úkolů trvá.
* Zastupitelé schválili návrh na Změnu č.2 Územního plánu.
* Bude vyhlášen záměr na prodej domu č.p. 15 (včetně pozemku pod
budovou).
* S postupem času se počet přítomných zmenšil na polovinu. Asi je nezajímalo,
zda si zastupitelé zvýšení odměny. Tento bod nebyl odhlasován, návrh na
zachování stávajícího stavu dala ing. Tučková. Souhlasili téměř všichni
zastupitelé, zdržel se Mgr. Kamínek.
* Činnost Mikroregionu Černokostelecko byla v posledních letech obestřena
jistým tajemstvím. Bylo odsouhlaseno zvýšení ročního příspěvku na dvojnásobek
- 66 tis. Kč ročně.

* Oprava střechy na školní jídelně je dokončena, stálo to 420 tis. Dotazy se
opět točily kolem výdajů a možnosti reklamace nekvalitní práce (již několik let
tam zatékalo). Pan Novotný odkázal na doby minulé a pravil, že „to“ nebylo
smluvně ošetřeno. Někteří zastupitelé požadovali uplatnit náhradu škody.
* Byly prodány dva volné byty 1+1 v Sanatorce (495 a 550 tis. Kč).
* Rekonstrukce Základní školy pokračuje. Termín dokončení byl prodloužen do
30.4.2006, město shání peníze na vybavení nové knihovny a infocentra (je to
sice už druhé infocentrum v Kostelci, ale všichni víme, že informací není nikdy
dost). Ing. Tučková kritizovala, že město staví bez finančního krytí a v důsledku
nedočerpání dotace v roce 2005 přišlo o více jak 2 mil. Kč. Místostarosta Koštýř
v emotivním projevu naznačil, že se stydí za ty zastupitele, kteří nedokáží
pochopit, že je třeba najít v rozpočtu finance na dokončení školní knihovny.
V Kostelci vznikla skupina protidrogových preventistů. Ze stručné informace
místostarosty vyplynulo, že „v této oblasti se musí našlapovat jako v porcelánu.“
Výsledek provedeného monitoringu na Základní škole jsme se nedověděli.
Slovní přestřelka mezi současným místostarostou a bývalou místostarostkou se
týkala pravdivosti uváděných údajů.
* Čistírna odpadních vod v Lázeňské ulici s největší pravděpodobností skončí.
Podle pana Mgr. Kamínka za skutečnost, že ČOV byla postavena částečně na
soukromém pozemku (za doby jeho působení ve funkci starosty), zodpovídá
Stavební úřad.
* Oživení nastalo při projednávání dostavby hasičské zbrojnice za 4 mil. Kč.
Starostka shrnula vývoj od zahájení stavby v r. 1998 – pozemek dalo město,
stavbu mělo financovat Okresní shromáždění, které zaniklo. Ale rozestavěná
budova zůstává. Loni se prostavělo 2,5 mil. Kč. Město koupilo hasičům TATRU
815 za 80 tis.Kč, podle sdělení jedno z přítomných hasičů má toto auto cenu 3
mil. Problém je, že hasiči putují s tímto autem sem a tam, kde je zrovna místo
pod střechou. Souhlasíme-li s tím, že požár se velmi těžko dá předvídat, je
logické, že auto by mělo být tady ve městě. A tak to vypadá, jediným správným
řešením je postavit nejdražší garáž v Kostelci i dalekém okolí. Je zde však
několik otázek. Jednak se Ing.Jetenský tázal, kolik to bude stát. Odhady, které
zazněly, se lišily řádově o statisíce Kč. Ing.Tučková poukazovala, na kdysi přijaté
rozhodnutí zkontrolovat kvalitu podlahy. Ale veškeré věcné argumenty byly
vedením města vnímány jako neochota postarat se o hasiče a posunuty do
roviny bezohlednosti vůči dobrovolným hasičům. Nakonec byla dostavba - za
peníze z bytů - odsouhlasena (pro byli Halamka, Součková, Kamínek, Váňová,
Urbanová, Koštýř, proti hlasoval Jetenský, Tučková a Bitter se zdrželi).
* Před 23.hodinou jednání skončilo. Sen o městě, které má na zvláštním účtu
necelých 30 mil. Kč a bude moci investovat tyto prostředky do dalších
rozvojových akcí se pomalu rozplývá. Z koláče rychle ubývá – jeden díl na
rekonstrukci školy, další na dostavbu kanalizace, kousek musíme dát hasičům…
Za co opravíme náměstí a chodníky neřešíme.
Jana Havelková

Připravila Eva Bitterová
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Lesnická knihovna
nám. Smiřických 18
tel. 321 697 308
Zastupitelstvo města obdrželo 30.března materiál „Harmonogram 2006“ o
výstavbě kanalizace, který pro Vaši informaci přetiskujeme. Doplnila jsem názvy
ulic, které tam uvedeny nebyly - podle mapky z původního projektu, snad to ještě
platí (tudíž bez záruky - kurzívou).
Lenka Tučková
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… STANE SE …
Kadeřnice - pí Hejdová
areál zdravotního střediska
tel: 777 578 805
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Kadeřnice - pí Chlapcová
K jatkám 1016
tel: 321 697 163

Kosmetika - pí Schindlerová
areál zdravotního střediska
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Kadeřnice - pí Svobodová
Nám.Smiřických 29
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Gen.Sázavského 459
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Kadeřnice - pí Urbanová
Gen.Sázavského 459
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Pedikúra - pí Čichovská
areál zdravotního střediska
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Pražská - u křížku
tel: 602 251 243

Mandlování prádla,
čistírna oděvů, oprava obuvi
areál zdravotního střediska
tel: 602 291 416
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Pozvánka
Občanské sdružení KOSMA srdečně zve v rámci návštěvy přátel z
francouzského města Mamirolle občany města i okolí na následující akce:
Velikonoční dílna
Uskuteční se v neděli 16. 4. od 9 do 12 hodin v rámci dne otevřených dveří
v Základní škole se speciální výukou (vedle mateřské školy). K vidění bude
zdobení vajíček voskovou technikou, pletení pomlázek a košíků, zdobení
perníčků. Uvítáme, pokud předvedete i Váš um v této tvorbě.
Podpis partnerské smlouvy mezi městy Mamirolle a Kostelec n. Č. l.
Proběhne v úterý 18.4. ve 13 hodin na radnici za účasti veřejnosti.
Přijďte si vyzkoušet vlastní tvorbu, pobavit se a poznat nové přátele a z kraje
Franche-Comté.
Eva Bitterová
8.4. – „Smrt vynesem, nové léto přinesem“ – Muzeum lidových staveb v Kouřimi
8.4. – bude bojovat v Brně o titul královny krásy ČR pro rok 2006 slečna
Tereza Kotyšanová z Kostelce. Držíme jí palce.
9.4. 14:00 – Tržíček velikonoční – Čajovna v Říčanech (u ragbyového hřiště)
10.4. 19:00 – koncert „Pašijová zastavení“, recitace Alfred Strejček, sbor
CANTICA, pořádá OS Leccos, v kostele Nejsvětější Trojice v Č. Brodě
15.4. – „Chození s Jidášem“ – Muzeum lidových staveb v Kouřimi
16.4. – „Před pomlázkou“ – velikonoční jarmark - Muzeum lid. staveb v Kouřimi
22.4. 9:30 – Hasičská soutěž - 1. letošní kolo Podlipanské ligy, pořádá SDH
Kostelec n. Č. l., hřiště „Na Americe“
29.4. od 14 hodin „Upálení černokosteleckých čarodějnic“ v pivováru, od 18 hod.
hraje NOMINATIV

KOSTELECKÉ ZÁZNĚJE
Vlastimil Marek
Tibetské mísy
v sobotu 22.dubna od 20 hodin
v kostele sv. Andělů strážných, nám. Smiřických, Kostelec n. Č. l.
Vstupné dobrovolné
Na tento unikátní zvukový a hudební zážitek Vás zve
Občanské sdružení ASANACE a redakce časopisu CVIKR

Povídání s Vlastimilem Markem
„Dokud hudebníci nezačali soutěžit, a dokud muzicírovali běžně všichni ve
školách a klášterech, hudba „fungovala“: spojovala lidi s Bohem, a i
v neobyčejně krutém středověku harmonizovala, dodávala energii a psychickou
vyrovnanost.“
„Když ženy mluví, odpočívají a fungují jim při tom obě hemisféry (také dovedou
mluvit dvě najednou). Když mluví muž, sděluje informaci a funguje mu jen řečové
centrum v levé mozkové hemisféře. Když ale muž soustředěně naslouchá
hudbě, nebo když ji dokonce provozuje, fungují mu obě hemisféry. Ať si toho je
nebo není vědom, komunikuje tak na mnohem hlubší úrovni. Kdyby hudba
neexistovala, museli bychom si ji my, muži, vymyslet.“
(vybráno z knihy Hudba jinak, V.Marek)
Pane Marku,
na začátku o začátku... Jste autorem několika knih, píšete poutavé články o
hudbě, jste muzikant praktik i teoretik a také muzikoterapeut. Jak jste se
tím vším stal?
Někdy v polovině 70. let, kdy jsem na vlastní tělo, mysl a duši zjistil, že pomocí
hudby se člověk dostane docela rychle do stavu za a) uvolnění b) transu c)
extáze atd., a že to funguje. Tehdy mě zaujalo právě to téma fungování, protože
jsem byl zakomplexovaný, hubený, brýlatý kluk, a když jsem se jednou dočetl
v polském časopise (jsem z Krnova) o kulturistech, a viděl kluka, který byl zrovna
tak hubený jako já a za rok cvičení byl „bedna“, tak jsem si řekl, že když to jde
s tělem, mohlo by to jít i s myslí, případně pak i s duší. Tak jsem začal
systematicky shromaždovat informace o duchovnu, tedy o józe, taoismu a
buddhismu. Paralelně s tím se vyvinulo mé hraní. Věděl jsem, že si musím
nějakým způsobem uchovat jakousi niternou svobodu, a tak jsem začal hrát.
Nejprve rock, pak jsem přešel k akustické muzice. Zjistil jsem, že tělo i duše a
jejich stav spolu souvisí (jedno kvalitativně podmiňuje druhé) a že se musím
nejprve stát terapeutem sám pro sebe. Abych mohl radit, tak se musím vyléčit.
Abych mohl předávat zkušenosti, musím především poznat sám sebe. Začal
jsem zkoumat, pomocí hudebních zážitků, meditačních metod a technik sám
sebe a svět kolem, a mé časopisy, které jsem již tehdy samizdatově psal a
vydával, mi pomohly naučit se tyto zkušenosti popsat slovy. Takže to, co jsem
začal již tehdy tvrdit, bylo založeno na osobních zkušenostech. V průběhu
dalších dvaceti pěti let, kdy jsem stále víc přednášel a předával své zkušenosti
zájemcům, jsem si vše dál ověřoval.
Pod pojem „muzikoterapie“ si každý může představit něco jiného – různé
techniky i druhy hudby, jaké jsou Vaše metody?
Já v prvé řadě používám hru! Hru na hudební nástroj i hru jako takovou, ve
smyslu hrát si, bavit se, ne drezůra. Když jsem v 80. letech pracoval v Jánských
Lázních s postiženými dětmi, byl jsem svědkem, jak sestřičky rákoskami bily děti
za to, že chtěly skotačit a volně se pohybovat, ale místo toho musely vzorně
sedět v klidu. Tak jsem vyhnal všechny sestřičky a s dětmi jsme si hráli 20 minut
na medvědy, vlky, váleli jsme se na podlaze, ze schůdků, zkrátka jsem je

potřeboval uvolnit. Pak to začalo fungovat a bylo co předávat. V prvé řadě je
tedy třeba otevřít studánku, do které chci něco nalévat - a to formou jakékoliv
hry. Hra přece motivuje a my jsme byli zrozeni ke hře, abychom byli šťastni,
zdraví a zvědaví. Svět je hravý. Dospělí obvykle cpou do dětí dospělé představy,
předsudky, programy a hranice a limity a pak se diví, že děti zlobí.
A za druhé, učím lidi naslouchat, a to i intuitivně… zase formou různých her a
v tempu a v jazyku toho, koho učím. I sluch lze vylepšovat, slyšet lze stále lépe.
Za třetí používám nejraději netradiční, ale pro začátečníky velmi snadné nástroje
na vyluzování zvuků a rytmů.
A jaké hudební nástroje? Proč např. tibetské mísy?
Proč? Jde o něco podstatnějšího než technika hry a dostupnost toho kterého
hudebního nástroje. Zaprvé jde o zachování a přímou podporu schopnosti hrát
si, improvizovat. Např. každé japonské dítě hraje obvykle na housličky. Nikdo mu
v průběhu učení nekazí hru a radost ze hry na nástroj. Děti hrají rády, improvizují
a neztrácejí tak ani v budoucnu radost ze hry a schopnost improvizovat..
Na tibetskou mísu dokáže po jednoduché ukázce hrát každý, jakkoliv (psychicky
i fyzicky) handicapovaný človíček. A málokdy je vidět tak prudké psychické
změny k lepšímu, jako když dám mísu do rukou zamračenému, neustále
všechno kritizujícímu dospělému a požádám ho, aby pět minut tiše hrál. Za
několik minut se usmívá, září, přestane kritizovat, a začne spolupracovat. Mísa je
totiž kromě jiného i zdroj celého spektra těch frekvencí, které naše hudba vůbec
neobsahuje. Její zvuk je velmi „výživný“.
Co se týče té vyladěnosti, tedy mé inklinace k přírodním laděním… Tibeťané
správně tvrdili odjakživa, že když člověk hraje na mísu, i on sám pak zní se
zákony vesmíru. Stačí si uvědomit, že jedna složka slitiny, ze které jsou mísy
tepány, je železo. Tedy těžký kov, který nevznikl na Zemi, ale při výbuchu nějaké
hvězdy, supernovy. Přitom každý z nás má ve svém těle, tedy v krvi, několik
miligramů železa. Když zní mísy, rezonují i částečky železa v krvi hráče i
posluchačů. A i my rezonujeme zákony Vesmíru. Jsme na ně vyladěni.
Parlament, zastupitelstva, komise a různé zájmové skupiny… Nejen
v našem městě jsou jednotlivci a skupiny lidí, kteří mají rozdílné názory na
různé věci. Podle toho, co říkáte, to vypadá, že před jakýmkoli jednáním by
si měli zahrát na tibetské mísy? Tak by se uvolnili, otevřeli jako ta studánka
a byli by připraveni naslouchat jeden druhému a spolupracovat?
Ani by nemuseli hrát na mísy: stačilo by, kdyby se uvolnili zpěvem. Možná
bychom měli prosadit zákon, který by zákonodárcům nařídil, aby všechny návrhy
zákonů museli zazpívat! Jde o to, že uvolněním hlasivek by uvolnili své emoční
bloky, jakkoliv umně skrývané, a začali by si naslouchat, začali by spolupracovat
ve jménu těch, kteří je zvolili, a když už by se přeli, tak v dobrém a bez vypjatých
emocí. To vše a mnohé další totiž přináší pravidelný zpěv.
Otázek by bylo mnoho, ale místa ve CVIKRu málo. Takže mohu jen dodat –
přijďte, uvidíte a uslyšíte, jak zní prostor. Přijďte se přesvědčit, jak to všechno
funguje.
Jana Havelková

Občanské sdružení ASANACE zve všechny příznivce
cykloturistiky a velocipédistiky (opět přijede !!!) na

Jarní kostelecké kolvětrání – 3. ročník
v neděli 30.dubna od 14 hodin
Sejdeme se před školou na náměstí, trasy:
10, 20 a 35 km – lze kombinovat a spojovat.
Účastníci obdrží na startu mapku
s vyznačenou trasou,
pojede se po silnici i v terénu.
Povinné vybavení cyklistů je samozřejmostí.
Startovné pro jednotlivce je 20,- Kč, pro
rodiny 30,- Kč (děti do 12 let pouze
s doprovodem).
V pivováru po dojezdu možnost občerstvení.
Bleší trhy
Název vystihuje jistou podřadnost trhů, kde se objevovala i veteš a v ní
jmenovaná zvířátka. Jiný výklad myslí na to, že se takové trhy rychle
přemisťovaly z místa na místo podobně pohybu blešek.
Obchod s použitými, obnošenými věcmi - pro někoho s harampádím, pro jiného
se skvosty - má tradici v Nizozemí. Na Den královny, 30.dubna, se lidi
nejrůznějších profesí sejdou v ulicích Amsterodamu a promění se v obchodníky.
Prodávají neuvěřitelné předměty. Flakón s padesátiletým parfémem, seprané
košile s květinovými vzory, vybledlé tapety, bakelitový telefon, zatuchlé skříně,
spoustu knih a plakátů, talíře, které zažily tisíce obědů… Nejde o peníze. Jde o
atmosféru setkávání, radost, zábavu, příjemné klábosení, potvrzení pospolitosti.
Nizozemí vyrostlo na obchodování a šetrnosti.
V naší republice tradice blešáků není. Na řadě míst se ji snaží vytvořit (např. v
Praze, Plzni). Jenže, jak to u nás dokážeme, trochu se to zvrhlo. Na bleší trh
sem tam jezdí policie a kontroluje, zda se tam někdo nepokouší prodávat
pirátské nahrávky či kradené telefony.
Myšlenka pořádat bleší trh v Kostelci vznikla před třemi roky. Jde to ztuha, ale
pár příznivců máme. Je to jednoduché. Sbalíte do deky věci, které vám už
připadají k nepoužití nebo je vám líto je vyhodit, neboť správně tušíte, že

ostatním by mohly sloužit, a přinesete je každou druhou sobotu v měsíci na
náměstí. (Letos začínáme sice až v červnu, ale už teď můžete hromadit).
Neberte to moc vážně, je to zábava. Nezapomínejte, že každé zboží dřív nebo
později najde svého kupce. A pokud obchod nepoběží kalupem, můžete si
zahrát pétanque nebo si popovídat o věcech veřejných a jiných. Prodávat mohou
i děti - hlavně hračky, se kterými se rozhodly rozloučit. A tu dvacku, co zaplatíte
za místo, určitě vyděláte!
za organizátora OS Asanace, Renata Pacalová

Murphyho zákony
1. Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.
2. Co se dá rozbít, to se rozbije, co se nedá rozbít, to se rozbije taky.
3. Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra bude hůř ... a pozítří možná už
ani nebude.
4. Zákon Murphyho dědečka: Člověk se nenaučí nadávat, dokud se nenaučí řídit
auto.
5. Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi
rozdíl.
6. Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.
7. Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná.
8. Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, což znamená,
že po vás pudou…
9. Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy rychleji.
10 Zákon vyplývající ze života: život je řada průserů po sobě nepravidelně
jdoucích.
11. Na životě miluju zejména tu rozmanitost... Každý den mě naštve někdo jiný.
12. Povídá žena muži: "Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár!
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