… KAUZA …

zaostřený pohled na události u nás

Komunikace
Krajské komunikace:
V pátek 1.září začalo město projednávat harmonogram rekonstrukce krajských
vozovek (ulice Pražská, Komenského, Jevanská a Kutnohorská) a v pondělí
4.září měl být znám časový plán oprav. Občané budou „okamžitě informováni“.
Opravy vozovek však mohou začít až po dokončení všech přípojek, vyhodnocení
testů zhutnění a kamerových zkoušek splaškové kanalizace.

ZDARMA

9/2006
Editorial

Stavba kanalizace hýbe městem už druhý rok a příští rok tomu nebude jinak.
Paní starostka na zastupitelstvu ve středu 30.8. slíbila, že na posvícení budou
všechny výkopy kanalizace zasypány. (Fajn, ale KDO to zaplatí, ptám se?)
Napsala nám čtenářka: „Opakuje se situace z loňska? - Všechny
výkopy byly zasypány a naoko upraveny, aby mohly být následně opět
vyhloubeny a to jen kvůli posvícení. To tedy naštěstí, že posvícení není častěji!“
(Pozn.: Říká se tomu Potěmkinova ves.)
„Také na zastupitelstvu zaznělo, že VOD-KA "by měla" za nedodržení smlouvy
platit penále 45 tis. denně do pokladny města a to od 1.září - pokud jsem dobře
rozuměla - neboť tentokrát bylo při zasedání poměrně rušno a řada odpovědí na
dotazy přítomných občanů sublimovala. Může mi někdo sdělit, zda smlouva
města s VOD-KOU je veřejně k nahlédnutí prostému občanovi? A kde mohu
uplatňovat náhradu škody na majetku způsobené bezohlednou stavbou
kanalizace?“
Protože tohle zajímá asi spoustu lidí, odpovídám: Ano, do všech zápisů ze ZM
má každý občan právo nahlédnout a smlouva i dodatek jsou nedílnou součástí
zápisu. Postačí, když prostě přijdete na úřad a zápis Vám musí být bezodkladně
předložen. Proces tohoto poskytnutí informace je popsán v zákoně 106/1999 Sb.
Na náměstí a na Pražské je povrch výkopu upravován lomovým prachem.
Šedivý prach vystřídal ten žlutohnědý. Majitelé nových fasád, ale i těch starších,
přemýšlí, co s tím. CVIKR, na rozdíl od majitele komunikací, po celou dobu
stavby dokumentuje rozbité chodníky a další škody způsobené stavbou a může
fotodokumentaci dát k dispozici těm, kteří budou ochotni se vymáháním škod
zabývat (snad po volbách).
Lenka Tučková

Jedná se o úpravu povrchů vozovek a nic víc. Nebudují se žádné bezpečné
přechody nebo bezpečnější křižovatky, jen se obnoví dláždění, tam co bylo
dláždění, a asfalt tam, co býval asfalt. Vozovka v celé šíři bude obnovena na
Pražské ke křížku, v Kutnohorské od náměstí k Tyršovce a v Jevanské. Zbývající
část Pražské a Kutnohorské jenom z poloviny a Komenského jenom rýha. Výše
investice je 10,5 mil. Kč, z poloviny platí kraj, z poloviny město. Kdy a kdo opraví
poničené chodníky a krajnice předláždí původní červenou žulou?
Podle podmínek výběrového řízení firma VOD-KA „uvede všechny povrchy
dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,
propustky apod.) v kvalitě stejné nebo lepší, než jaká byla před zahájením prací.“
Podle smlouvy má firma na úpravu všech komunikací 14,3 mil. Kč.
Podle Dodatku č.1 ale zastupitelé souhlasili, že „opravy dotčených povrchů
komunikací ve správě SÚS (krajských) budou provedeny podle projektové
dokumentace a to u živičných povrchů v šířce 1,5 m, předláždění v šířce 2m.“
Místní komunikace:
Dotaci na rekonstrukci místních komunikací ve výši 10,8 mil. Kč dostalo město
ze státního rozpočtu pro rok 2006. Opravy vybraných místních ulic (Tyršova,
Nerudova, Husova, K Jatkám a částečně Ke Smíchovu) by se měly stihnout do
30.11. Výběrové řízení na rekonstrukci těchto vozovek vyhrála firma SILEX s.r.o.
z Kolína, která měla nejnižší cenovou nabídku. Takže zbude i na opravu
chodníků a osvětlení. V předstihu byly zahájeny práce na rekonstrukci veřejného
osvětlení v této čtvrti (veřejné osvětlení už bylo odstraněno koncem srpna –
pozor na pozdní návraty domů! V ulicích Nerudova, Husova a K Jatkám jsou
stále otevřené výkopy a výstavba kanalizace není dokončena.)
Ve čtvrtek 7.září sdělila paní starostka oběma školám, že od pondělí 11.září
dojde k úplné uzávěře ulice Tyršovy. Přístup do školy a do školní jídelny bude
možný pouze hlavním vchodem z náměstí Smiřických. Doufáme, že až bude
Tyršova ulice „vzhledná a bezpečná“, jak řekla paní starostka, nebude sloužit
jako objízdná trasa pro kamiony při rekonstrukci Pražské a náměstí Smiřických.
Na dotaz, které ulice konkrétně jsou připraveny k zahájení oprav komunikací,
bohužel, na zastupitelstvu nikdo neodpověděl.
Lenka Tučková a Ivana Kašparová

… STALO SE …

Posvícenské žně v Kostelci

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – VSTUP VOLNÝ (30.8.2006)

Bylo k vidění a slyšení: výstava fuchsií a patchworku, výstava fotografií,
dokončená hasičárna, prezentace Kostelec-Mamirolle, umělá tráva na Americe,
naši furianti v pivováru, motokrosové závody, paďouří závody, houpačky…

Po dvou měsících zastupitelských prázdnin bylo třeba projednat naléhavé
záležitosti. Překvapení: po prašném létě se sešlo více občanů, než bylo židlí –
tahounem programu byla výstavba kanalizace. Občané se dozvěděli:
• Byly zastaveny práce v Ruské ulici, aby mohly být dokončeny včas práce na
krajských silnicích.
• Na dokončení kanalizace a komplexní úpravu vozovek je dostatek financí.
• Dlažební kostky nikdo neprodal do Německa.
Pan Urbanides, stavbyvedoucí, si postěžoval, že stavba v Kostelci naráží na
nepředpokládané problémy:
• Udržování komunikací je největší bolest stavby – je zde velký provoz.
• Jezdí nám tu moc kamiónů a ničí dočasnou povrchovou úpravu výkopů.
• V zimě moc mrzlo, na jaře a v létě zase moc pršelo, Kostelec leží na skále.
• Ostatní sítě, jako vodovody a kabely byly položeny dřív než kanalizace.
• „Obrus“ se těžko shání. (…To je původní asfaltový kryt vozovky, který se po
sejmutí rozemele a dočasně se jím má zakrýt výkop – zatím je nevyužit složen
u pivováru…)
Svatbíňáci hledali oporu v jejich snaze ukončit dlouhodobé přetěžování silnice
procházející obcí. Chodci jsou ohrožováni, ničí se nedávno nový povrch. Podle
starostky situace hned tak neskončí, protože se chystá oprava mostku
v Peklovské rokli (ale naděje svítá – ve stejném dezolátním stavu je mostek pod
Chrástem – ten se zatím rozpadne a obchvat pak třeba povede přes Přehvozdí).
Byl prodán další uvolněný byt 1+1 v Sanatorce za 406 100 Kč. Po předloženém
zdůvodnění byla schválena výjimka a dodatečně poskytnuta sleva 10% z ceny
nabyvatelům bytů v domě Dr. Trippé 1048.
V průběhu září bude otevřena nová knihovna. Radnice se bude snažit dodržet
částku na vybavení ve schválené výši 1,3 miliónu Kč (938 tis.Kč za mobiliář firma SONEKO, 207 tis. firma Bláha za pohyblivé regály, 109 tis. LASCO za 3
počítače s vybavením, tiskárnu, WIFI připojení k síti MěÚ). Rozsah služeb
knihovny je v jednání.
Hodně rozhodnutí odložili zastupitelé na další zastupitelstvo: žádost Markeru o
koupi 20 000 m² pozemků (předložena týden před zastupitelstvem), žádost o
narovnání vlastnických práv k pozemku (na úřadě žádost leží už od dubna),
návrh partnerské smlouvy města s OS ASANACE na spolupráci při budování
dětského hřiště, pronájem cca 30 cm² veřejného prostranství na sloupek, který
by měl chránit dům před nárazy aut. Nebo narovnání majetkových vztahů
k pozemkům pod čističkou v Lázeňské, jejíž provoz se v příštím roce ukončí a
čistička bude zlikvidována.
Ivana Kašparová

Dotace po Kostelecku
Podporu a dotace nabízí i naše město. Na rozdíl od většiny obdobných
poskytovatelů je zadání kostelecké dotace velmi neurčité. V dubnu byla
zveřejněna výzva: „Vyzýváme všechny organizace zabývající se tělovýchovnou,
společenskou činností a školy, aby v případě zájmu předložily na MěÚ v Kostelci
n.Č.l. žádost o dotaci na činnost v letošním roce, a to nejpozději do 28. 4. 2006.
V žádosti uveďte rozpis předpokládaných nákladů a výši požadované dotace.“
Nikde není určeno, na jakou činnost bude dotace přidělena, jak má být tato
činnost dokladována, podle čeho bude dotace rozdělována. Školské, sportovní a
kulturní komisi trvalo více jak dva měsíce, než se nad žádostmi sešla.
Ze zápisu: „Školská komise se sešla 17.7. ve složení Flusserová, Šoukalová,
Filípek a Kamínek. Dle předběžných jednání s předsedou komise předložila paní
Flusserová ke schválení seznam žadatelů s rozpočítanými finančními částkami
dle počtu dětí a mládeže do 18. let včetně.“
To znamená, že o jediném kritériu – práci s mládeží (podle počtu hlav) - se
předběžně domluvila (možná celá) komise až po uzávěrce přihlášek. Jinak by
bylo toto kritérium zajisté zveřejněno v oznámení Výzvy. Záznam o výběrovém
řízení neumožňuje ani kontrolu, jak dorazily přihlášky. Nebo se máme domnívat,
že některé přihlášky dorazily až uzávěrce a proto se komise sešla až tak pozdě?
Přidělené dotace ani nesplnily ono stručné a benevolentní zadání, například TŠ
Bolero není organizace, je to fyzická osoba.
Ve výzvě ani po přidělení dotace nebyly stanoveny podmínky vyúčtování. Vloni
Asanace o tyto podmínky městský úřad požádala, ale dosud nejsou. Troufám si
tvrdit, že v tomto směru je Kostelec jedinečný. V jiných obcích se peníze
rozdělují podle předem jasně stanovených pravidel, přihlášky jsou psány tak, aby
se daly snadno porovnávat a navrhovaná činnost kontrolovat.
V Kostelci je, naštěstí, hodně občanů, kteří se ve svém volném čase snaží
nabídnout nám ostatním smysluplné a rozvíjející činnosti. Zaslouží si podporu, a
to rozhodně vyšší, než město naděluje. Zaslouží si publicitu a pochvalu.
Nezaslouží si, aby nejasné rozdělování dotací jejich činnost v očích veřejnosti
snižovalo.
Jak to vypadá jinde?
Viz například http://www.senomaty.cz/grantovy-program-obce-2006/
Ivana Kašparová

Seznam organizací žádajících o dotaci v roce 2006:
Předmět žádosti
Počet Přidělená
dětí
dotace
Základní škola K Jatkám TV a kulturní akce
30
11 777
Žadatel

TJ Sokol
TJ Tatran (basketbal)

Činnost sportovních oddílů

129
58

50 635
22 767

Základná škola
Mateřská škola
DODO Aerobic klub
SK

Činnost kroužků
Cvičení předškoláků (mimoškolní TV)
Sportovní činnost

103
41
88
93

40 430
16 095
34 542
36 505

21

8 249

SDH
OS Kosma

Návštěva Francie v Kostelci

Zemanová, Chmelíková Projekt LES – děti pěstují stromky pro
les v sanatorce
OS Kosma
Příspěvek na dopravu mládeže do
Francie
OS ASANACE
Kolvětrání, divadelní představení, atd.
Chorus Angelicus
Automotoklub

Taneční kurzy TŠ
Bolero v Jevanech
*) Příspěvek mimo výběrové řízení, duben 2006

Vydali jsme knížku s ilustracemi dětí z kostelecké speciální školy: Vzpomínky a
paměti formana Václava Matyáše, kosteleckého rodáka - příběhy o lidech
z Kostelce n. Č.l. a okolí, zážitky z cest do Prahy, do Českého Brodu, do Říčan...
V roce 2005 členové Asanace iniciovali zapojení města Kostelec n.Č.l. do
programu LEADER. V prosinci 2005 byla MAS Podlipansko zaregistrována jako
obecně prospěšná společnost. Z první projektové výzvy získali žadatelé
z našeho města 1 mil Kč.

10 032*
0
0
0
8 000

Čarodějnice, Mikuláš

jsme pro milovníky cyklistiky připravili další tři trasy vedoucí převážně našimi lesy
- černými i jinak barevnými. Organizujeme ochotnická divadelní představení,
v roce 2005 jsme pozvali dva ochotnické spolky KOZA a VOSA. Od června do
října se na náměstí Smiřických konají Bleší trhy a hraje se pétanque. Naše
pozvání dvakrát přijal i spisovatel a komentátor Benjamin Kuras, v roce 2004
nám na besedě v muzeu představil svoji knihu Jak přežít padouchy, vloni
proběhla jeho autogramiáda.

5 000
8 000

Čtyři roky ASANACE
Právě před čtyřmi lety se dala dohromady skupina lidí, která vstoupila do
komunálních voleb v roce 2002 jako sdružení nezávislých kandidátů pod názvem
Asanace Tehdy nás spojilo přesvědčení, že můžeme pro naše město něco
udělat, že se věci veřejné dají dělat jinak, a nechyběl ani elán i chuť to dokázat.
Dva kandidáti našeho sdružení se díky Vaší důvěře a hlasům stali zastupiteli a
ostatní se rozhodli pomáhat podle svých sil a možností.
Proč zrovna Asanace? Slovník cizích slov poskytuje vysvětlení: ASANACE =
soubor opatření vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Naše životní
prostředí je místo, kde žijeme, se vším, co k tomu patří – město, okolí, lidi,
pracovní příležitosti, sport, kultura, zábava…
Máme radost, že naše akce mají mezi Vámi odezvu a díky tomu nacházíme sílu
a čas pro jejich přípravu. Pořádáme Jarní kostelecké kolvětrání, letos počtvrté

A samozřejmě je tu CVIKR. V září 2005 tři členky Asanace rezignovaly na
členství v redakční radě Černokosteleckého zpravodaje (ČZ).
Úryvek z otevřeného dopisu starostce města – odůvodnění rezignace:
• Představy o prosazování objektivity informací, snaha, aby se do listu dostala
polemika a aby se stal komplexní aktuální informační službou pro občany, se
nám nedaří prosazovat.
• Výsledek (tištěná podoba časopisu) je dlouhodobě nekonkrétní a jalový. Na
stránkách se nemůže psát o záležitostech, které občany opravdu zajímají a
dotýkají se jich, což přispívá k místní rezignaci na otázky veřejné - mělo by to
být naopak.
• Konečná podoba ČZ se mnohdy liší od schválení Redakční rady.
S takovou podobou ČZ se nechceme dále smiřovat.
R.Pacalová, L.Tučková, J.Havelková
Od září 2005 vydáváme vlastní časopis CVIKR. Má i svoji internetovou podobu,
kde jsou i převzaté články týkající se našeho regionu, fotky, upoutávky na akce a
jak jinak – i diskuse k jednotlivým tématům. Rozbíhá se zde také internetový
bazárek – iBlešák. Stačí se podívat na statistiku nejčtenějších článků CVIKRu
na webu. Na prvních místech jsou mapy (velmi užitečný nástroj) a informace o
vraždě podnikatele. Ale hned za tím najdeme texty, kde se diskutují změny
v dopravě, stavba kanalizace, anketa zopakovaná po 15 letech, jsou to všechno
informace ze současného dění ve městě. CVIKR tak vyplňuje velmi znatelnou
komunikační a informační mezeru.
Asanace má 12 členů, každý z nás máme svoje zaměstnání. A tak si troufám
říci, že toho, co bylo vykonáno za uplynulé 4 roky, není málo. Hlavními
hodnotiteli jste ale Vy, občané Kostelce. V říjnu 2006 máte možnost projevit svoji
spokojenost, Asanace je jednou z 6 volebních stran.
Jana Havelková, předsedkyně o.s, Asanace

8 let a 11 miliónů
Kostelecká hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena. Pozornost nejdražší
garáži v širém okolí věnují i místní tiskoviny (např. Kolínský deník). Pro doplnění
ještě uvádíme: Původní cena díla byla 9,2 miliónu Kč ale inflace, nárůst cen a
změna DPH stavbu o dva milióny prodražily. Významnými sponzory stavby byli
Středočeský kraj (1,5 milionu Kč) a RWE Transgas (1 milion). Dalšími sponzory
SDH byli Soneko, Metro, Polkost, Geosan a Marker. Náklady na provoz zatím
nikdo nevyčíslil. Chybí zde hydrant pro čerpání vody, sušáky na hadice a
vybavení kluboven a šaten.
redakce

Činnost Městské policie Český Brod za měsíc srpen 2006
Příklad toho,
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Blokové pokuty - hotově

42 800

Blokové pokuty - složenkou

35 000

Parkovací automaty

113 005
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Stánkový prodej
Celkem

6 510
197 315

… STANE SE …
Evropská pětiletka aneb ROP NUTS II
„Volná ruka trhu“ je v Evropě rozhodně usměrňována různými programy, které
určují, co se bude rozvíjet a kam potečou peníze. Aby Česko mohlo úspěšně
čerpat Evropské fondy, musí mít nejen připravené projekty, ale především
národní a regionální plány, které stanoví oblasti, v nichž se tyto projekty mají
podporovat. Zároveň musí určit, jak a čím se plánovaný rozvoj bude kontrolovat.
V současné době je před schválením Regionální operační program Střední
Čechy – to je něco jako pětiletka pro Středočeský kraj – a bylo by dobré vědět,
co nám naši krajští zastupitelé plánují. Na rozdíl od bývalých pětiletek však
takovéto programy a obdobné projekty musí být pod veřejnou kontrolou (Evropa
to vyžaduje) – ve středu 13. září bude na Krajském úřadu od 10 hodin veřejné
projednání vlivu tohoto programu na životní prostředí.

Mnoha lidem se tyto programy mohou zdát těžko čitelné, obsáhlé a někdy i
nesrozumitelné. Bystré oko našince či snad dokonce selský rozum ale dokáže
odhalit autorské úlety. A občan může srovnávat skutečnost a představivost
plánovačů. Například budoucí územní plán Velkého územního celku Pražský
region stále plánuje výstavbu rybníka pod Chrástem (ten už byl ale postaven
v minulém století) – nebo Povodňový plán Středočeského kraje označuje i
v Kostelci objekt ohrožený povodněmi – Základní školu v ulici K Jatkám.
Prostě, bez aktivní účasti nás občanů na věcech veřejných nemáme šanci na
posun nejen k lepším zítřkům, ale aspoň k Evropskému standardu.
Ivana Kašparová

Galerie Kruh a Ateliér GH
si Vás dovolují pozvat
do Kostelce nad Černými lesy na

SETKÁNÍ XVI – VZDUCH

ENCOUNTER XVI – AIR

v sobotu 9.9.2006 10.00 -18.00
Zahájení v 10.00 v kostele sv. Jana Křtitele
Definitivní program s časovým rozvrhem
a údaji o místech konání jednotlivých akcí bude publikován při zahájení.

11. a 12.9. – kino Č.Brod - Piráti z Karibiku
14.9. 13:00-16:00 – Seminář ke 110.výročí Podlipanského muzea v Č.Brodě
16.9. 20:30 – rockový koncert Projekt 76, Městské kulturní středisko Říčany
18.9. 18:00 – kino Č.Brod - Bílá Masajka
19.9. 18:00 – kino Č.Brod - Dům u jezera
20.9. 18:00 – kino Č.Brod - Šifra Mistra Leonarda
21.9. 19:00 – koncert folkové skupiny Kamelot, kino Svět, Č.Brod
22.9. 19:00 – kino Č.Brod - Silent Hill
23.9. 13:30 v Říčanech od Jurečka - Indiánské loučení s létem (hry, soutěže,
country hudba)
24.9. 18:00 – Minulost a současnost akupunktury, přednáší Prof.Ing.MUDr. Fiala,
Církev bratrská, Masarykovo nám. 6, 1.patro, Říčany
25.9. 18:00 – kino Č.Brod - Superman se vrací
26.9. 18:00 – kino Č.Brod - Rychle a zběsile: Tokijská jízda
27.9. 19:00 – kino Č.Brod - Tommyho peklo

III. ročník – Černokostelecké vykulení ležáckých sudů a žranice v
Černokosteleckém pivováru
sobota 30. 9. od 12 hodin, vstup zdarma
více než 10 druhů piva
gurmánské hody, ukázka historického mlatu a staré pivovarské technologie –
každou hodinu se budou vykulovat dřevěné sudy ze sklepa
kovářská dílna –hrnčířská dílna – šermířské představení
dětský program – hudba k poslechu i tanci – přes den DJ sládek
zábava až do rána – hraje NOMINATIV

KOZA

V

PIVOVÁRU

!!!

Občanské sdružení ASANACE si Vás dovoluje opět pozvat
na divadelní představení

TAHANICE O TEREZKU
zpívaná pohádka pro děti i dospělé
Hraje kozojedský ochotnický soubor
v sobotu 7. října 2006 v 16 hodin
v Černokosteleckém pivováru.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
Práva na provozování díla zastupuje DILIA.

…Fejetonek …
Rostou
Našel jsem včera košík hřibů. Je zajímavé, jak obyčejně a jednoduše lze popsat
jednu z nejkrásnějších lidských činností. Když si představím, jak vynalézám nový
antivirový program, nalézám lék proti Aids pak konstatování, že jsem právě
objevil vakcínu proti čemukoliv nakažlivému by mě asi nepřineslo takové
uspokojení jako výše uvedené suché konstatování. Není pro mě lepšího pocitu
než když se ještě za pološera deru do promáčeného lesa jsa hnán vidinou
krásných, elegantních, hrdých hřibů čekajících na objevení. Byl jsem tam včera a
pozval mě tam dobrý známý a znalec místních poměrů. Pro ty, kteří by třeba
chtěli vědět, kde to je, generózně přiznám, že ve středních Čechách. Je to slušný
člověk přesto, že je zažraný Slávista a skutečně se vyzná. Čím to je, že tyto

jednoduché biologické organismy nás fajnšmechry dokáží tak vyrajcovat. Trval
jsem na posunutí doporučeného začátku honu o půl hodinu dopředu, což bylo
než preventivní opatření, protože když chodím na houby a někoho potkám v
revíru, dostávám těžko potlačitelné násilnické choutky, čili chci tam být dřív než
kdokoliv jiný. Jako každý houbař mám vžité i základy, jako kdy vyrazit, proč, co
hledat a kde. Včera to začalo nevinně; mlčenlivé duby se začaly pozvolna
vynořovat ze tmy a mechové polštáře tlumily zvuk chodidel obutých v bytelné
holínky. Než jsem se stačil rozkoukat, upozornil mě přítel s jasně čitelnou ironií
(jako „dej pozor kam šlapeš“) na dva půlkilové hřiby, čímž se mu podařilo mě
nažhavit až po červenou rysku na tlakoměru. Dobrá psychologie, řeknete si, a
máte pravdu. Náhle jsem téměř nepotřeboval brýle, tep a dech se zrychlil a o
tlaku se již hovořilo. Potlačil jsem značnou chuť mu jednu vrazit a tak jsem,
skřípaje zuby, raději hřiby sebral, očistil, láskyplně položil do košíku a
soustředěně začal očima prošmatávat zem. Výsledek na sebe nenechal dlouho
čekat. Asi 15 metrů před sebou jsem zachytil koutkem svého kalného oka
povědomé tvary – ladné křivky mohutné nohy a neméně atraktivní linii klobouku.
Vyrazil jsem vpřed jak Michal Johnson (běžec, ne ten kňoural) a skutečnosti, že
terén byl vrásčitý, lze vděčit za to, že jsem se neprokluzoval jak letní pneumatika
na zimní komunikaci. Rychlost bych odhadoval tak 0.12 sekund za metr za což
bylo příčinou toho, že se mi během negociace tak krátké dráhy podařilo
vykopnout jednoho, a rozšlápnout další. Nevynadal jsem si do různých
hospodářských zvířat jenom proto, že jsem v bezprostřední blízkosti toho
krasavce našel roztroušeno jeho dalších 24 přímých příbuzných. To už jsem ale
klečel jak na prvním rande a stejně cituplně prohmatával sytě zelený mech což
mohlo nezaujatému divákovi připomínat dvě zdánlivě zcela odlišné činnosti;
onkologickou prohlídku nebo hru na piáno. Ano, přátelé, to jsou ty chvíle, kdy
mnoho dalších požitků jako třeba teplý ovárek, Rosického krásná přihrávka či
klasický sex se zdají jaksi méně významnými. V rozpoložení, v jakém jsem se
nalézal jsem se dokonce přistihl, že v návalu afektu mumlám „ať žije Slavie“, což
jsem ještě nikdy neudělal. To jsou ty vzácné okamžiky, kdy jsem hrdý na to, že
jsem Čech a že patřím k národu, jehož synové (a v podstatně menší míře a
intensitě i některé dcery) dokáží zprvu vizuálně vnímat a posléze kulinářsky
ocenit tento dar přírody. Jen Čech totiž dokáže nastrkat smrčkové větévky kolem
úlovku v košíku a pak s pečlivě nasazeným nezúčastněným výrazem jezdit tři
hodiny v metru od jednoho konce na druhý a zdánlivě nepostřehnutelně se těšit
ze závistivých pohledů spolucestujících.
Je to krása. Rostou.
Jiří Kopejtko
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