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Motto k zamyšlení

Psal se rok 1995. 
Vy stou pil jsem ze slu
žebního auta na plochu 
jihlavského letiště, zhlu
boka se nadechnul 
a rozh lédnul se kolem.
Pofukoval mírný větřík, 
který sebou přinášel vů
ni čerstvě posečené trá
vy. I v poledním slunci 
vypadala zelená letištní 
plocha svěže a přátel
sky. To se ale mělo za
nedlouho změnit.  

Nevím, co mě to 
ten  krát napadlo, ale 
umlu vil jsem našeho ře
ditele, a ten mi povolil 
zúčastnit se jedné části 
výcviku strážníků jed
notky operativního zá

sahu. Přesněji řečeno cvičného seskoku pa
dákem z výšky 800 metrů. V tělocvičně jsem 
si párkrát vyzkoušel parakotoul, a na letišti 
jsme si nacvičili řízení padáku. Na první po
hled bylo vidět, že jsem tam byl tak nějak 
navíc. S těmi urostlými, nabušenými a vy
cvičenými chasníky jsem měl společnou jen 
maskáčovou uniformu a zaměstnavatele. 
A přesně tohle jsem si měl tehdy uvědomit! 
Nestalo se tak! Moje sebevědomí rostlo snad 
rychleji než bolševník za plotem letiště. 

Instruktor mi nasadil na záda padák 
a pozapínal všechny přezky na popruzích. 
Vedle hangáru už zahřívalo motor malé čtyř
místné letadlo „Brigadýr“, a v něm pilot 
a „vyhazovač“. S kolegou jsme se usadili na 
zbývajících dvou sedačkách a pilot přidal 
otáčky. Odpovídající výšku jsme nabrali cel
kem rychle. Hluboko pod námi byla vidět 
země a hluboko ve mně se začínal ozývat 
strach. Na rozdíl od bolševníku začalo moje 
sebevědomí rychle uvadat. 

Jak se z letadla dostal můj „předskokan“ 
jsem viděl jen mlhavě. Poklepání na rameno 
a jasné gesto „vyhazovače“ zvedlo můj krev
ní tlak na maximum. V předklonu jsem 

opustil trup letadla a zůstal stát na stupátku 
pod křídlem Brigadýra. Zelená plocha letiště 
pod námi vypadala jako dámský kapesník 
a já se mu po hlavě vrhnul v ústrety. „Ty vo
le….“ ozvalo se za mými zády a pak už bylo 
jen šumivé ticho. Otevřel jsem oči. Vypadalo 
to, že ležím v houpací síti s padákem nad 
hlavou. Levá noha mířila ke kopuli padáku 
omotaná šňůrou a práva spořádaně visela 
směrem k zemi. Vůbec netuším, kdo v násle
dujících minutách rozhodoval o tom, co jsem 
dělal. Prostě jsem to udělal. Rukama jsem na 
šňůry omotané kolem mé levé nohy nedosá
hl, a tak se do akce zapojila moje pravá noha. 
Špičkou boty jsem postupně uvolnil sevření 
padákových šňůr. Konečně jsem „visel“ 
správně. Dámský kapesník se změnil na fot
balové hřiště, a já, s nohama roztaženýma 
jako d Ártagnan skákající z balkónu na 
hřbet svého koně, jsem přistál na pevné ze
mi. Vůně čerstvě posečené trávy ustoupila 
pronikavé bolesti v levé noze. 

Na zadním sedadle favorita mě kolegové 
dopravili do jihlavské nemocnice. Před 
vchodem již stál sanitář s nemocničním le
hátkem. Opatrně, až s neobvyklou péčí, mě 
na něj uložil, a rychlým tempem jsme se vy
dali na cestu chodbami nemocnice. Sanitář 
za mojí hlavou zkušeně kličkoval mezi lidmi 
a bravurně projížděl ostré zatáčky a přeplně
né čekárny před ambulancemi. Střídavě se 
ke mně skláněl se slovy: „Vydržte mladý 
muži“ anebo pronikavě křičel na lidi kolem: 
„Uvolněte cestu, prosím, vezeme zraněného 
výsadkáře…“. Lidé vyplašeně uhýbali 
a s ob di vem si  „zraněného výsadkáře“ pro
hlíželi. 

Užíval jsem si ty okamžiky více než sa
motný seskok. Užíval jsem si obdiv, který 
sice nebyl zasloužený, ale pomáhal mi uml
čet svědomí. Pomáhal mi zapomenout na 
úctyhodnou řadu chyb, nerozvážností a hlou
postí, které jsem na cestě do nemocniční 
sádrovny jihlavské nemocnice udělal. Můj 
starostlivý sanitář se mi v tu chvíli prostě 
hodil. Postaral se nejen o rychlý průjezd ne
mocničními chodbami, ale také o milosrdný 
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„Mám opravdu štěstí. 
Vždy, když jsem se  
dopustil nějaké chyby, 
vyčítali mi ji.“ 

Konfucius

„Největší	chyba,	kterou	v	životě	můžete	udělat,	 
je	mít	pořád	strach,	že	nějakou	uděláte.“	 	 	 	 — Elbert Hubbard

Starostlivý sanitář…

spánek zdravého rozumu. Pomáhal 
na svět mým vlastním lžím a výmlu
vám.

Omlouval neomluvitelné a zdů
vodňoval nezdůvodnitelné. Moji 
hlou post povýšil na statečnost a moje 
chyby nasměroval k věčnému zapo
mnění. 

Paní doktorka v ambulanci si pro
ti oknu prohlížela můj rentgenový 
snímek zlomeného kotníku. „Můžete 
mí říct, jak dlouho už skáčete padá
kem“, zeptala se zamyšleně. Podíval 
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modrá je pant. 072U  (nahrazuje C)

Omezení vlastnického práva 
– § 1018 a § 1019:

„Pozemek nesmí být upraven tak, aby 
sousední pozemek ztratil náležitou oporu, 
ledaže se provede jiné dostatečné upevně
ní“.
•  Vlastník pozemku má právo požado

vat, aby soused upravil stavbu na 
sousedním pozemku tak, aby ze 
stavby nestékala voda nebo nepadal 
sníh nebo led na jeho pozemek. 
Stékáli však na pozemek přiroze
ným způsobem z výše položeného 
pozemku voda, zejména pokud tam 
pramení či v důsledku deště nebo 
oblevy, nemůže soused požadovat, 
aby vlastník tohoto pozemku svůj 
pozemek upravil.

•  Je-li pro níže položený pozemek nut
ný přítok vody, může soused na 
vlastníku výše položeného pozemku 
požadovat, aby odtoku vody nebrá
nil v rozsahu, ve kterém vodu sám 
nepotřebuje.

Situace k § 1018 a § 1019:
Pan Ostrý zdědil starý vesnický do-

mek stojící ve svahu téměř na hranici se 
sousedním pozemkem pana Jemného. Při 
deštích stéká voda z výše položených po-
zemků za domky na pozemek pana 
Jemného, který si vodu zadržuje v uměle 
vytvořené nádrži a používá ji na zalévání 
zahrádky. Nádrž pan Jemný umístil a vy-
kopal tak, že pan Ostrý nejprve namítal, 
že mu pozemek sjíždí ze svahu a domek 
spadne, ale při opravě vyústil svodovou 
rouru z okapu na střeše na kraj pozemku, 
aby dešťová voda z jeho střechy vtékala 
do sousedovy nádrže. Pan Ostrý tvrdí, že 
tak pomáhá sousedovi rychleji naplňovat 
nádrž pro zalévání zahrady.

Podle občanského zákoníku nemůže 
pan Jemný provádět úpravy svého po-
zemku (zapuštění nádrže na vodu) 
v bezprostřední vzdálenosti od souse-
dova domu a pozemku, ledaže by pro-
vedl před takovým zásahem stabilizaci 
či upevnění svahu. Pan Ostrý nesmí na 
sousedův pozemek svádět ani dešťovou 
vodu a musí zamezit i padání ledu 
a sněhu ze střechy domu na sousedův 
pozemek. Sousedé si v tomto příkladu 
vyhověli a pan Ostrý nebrání v přiroze-
ném odtoku vody ze svého výše polože-

ného pozemku při deštích na níže polo-
žený pozemek pana Jemného.

Omezení vlastnického práva 
– občanský zákoník  
(§ 1020 až § 1022):

Máli pro to vlastník pozemku rozum
ný důvod, může požadovat, aby se soused 
zdržel zřizování stavby na sousedním po
zemku v těsné blízkosti společné hranice 
pozemků. 
•  Vlastník umožní sousedovi vstup na 

svůj pozemek v době, rozsahu a způ
sobem, které jsou nezbytné k údržbě 
sousedního pozemku nebo k hospo
daření na něm, nelzeli tohoto účelu 
dosáhnout jinak; soused však nahra
dí vlastníku pozemku škodu tím způ
sobenou.

•  Nemůže-li  se  stavba  stavět  nebo 
bourat, nebo nemůželi se opravit 
nebo obnovit jinak než užitím sou
sedního pozemku, má vlastník právo 
po sousedovi požadovat, aby za při
měřenou náhradu snášel, co je pro 
tyto práce potřebné.

•  Žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li 
sousedův zájem na nerušeném uží
vání pozemku zájem na provedení 
práce.

Situace k § 1020 - § 1022:
Pan Jemný má starý dům, který stával 

uprostřed zahrady. Když z finančních dů
vodů prodal polovinu pozemku tetě pana 
Ostrého, ztratil možnost opravovat dům, 
který se nově ocitl na rozhraní sousední-
ho pozemku. Pan Jemný se domluvil s no-
vou majitelkou a ona ho vždy pustila na 
pozemek, aby mohl opravy provést. Teta 
pana Ostrého si na pozemku rovněž po-
stavila dům, přestože ji pan Jemný upo-
zorňoval na úskalí budoucí údržby domu, 
ale protože byly vzorné sousedské vztahy, 
pan Jemný nakonec souhlasil.

Teta pana Ostrého umístila dům na 
hranici pozemku. Opravy obou domů 
mohly být uskutečňovány vždy jen se sou-
hlasem souseda. Když pan Ostrý zdědil 
dům po své tetě, postavil si skleník vedle 
domu tak, že již není možné provádět 
opravu domu pana Jemného z jeho po-
zemku bez toho, že by muselo dojít k čás-
tečné demontáži skleníku, s čímž pan 
Ostrý nesouhlasí.

Podle občanského zákoníku měla 
teta pana Ostrého po požadavku pana 
Jemného postavit dům dále od hranice 
sousedova pozemku. Při dobrých sou-
sedských vztazích si oba sousedé umož-
ňovali vstup na pozemek po dobu ne-
zbytnou pro údržbu domu, neboť neby-
la jiná možnost, a vzhledem k šetrnému 
provádění prací nebylo nutné hradit 
škodu, která by byla druhému vznikla. 
Ačkoli to je možné, nepožadovali ani 
náhradu. Při výpočtu výše náhrady se 
bere v úvahu jak dlouho a jak velká 
část pozemku byla užívána, jak užívání 
pozemku omezí jeho vlastníka. Pan 
Ostrý ale výstavbou skleníku, který by 
bylo nutné pro opravu domu pana 
Jemného demontovat, prokazuje zájem 
na nerušeném užívání pozemku, který 
převyšuje zájem sousedův na provedení 
opravy domu. Pan Jemný má možnost 
stavební materiál pronést svým domem 
a část opravy provést ze svého pozem-
ku. Vstupu na sousední pozemek pro 
provedení opravy, která vůbec není 
možná z jeho pozemku, se musí domoci 
u soudu, který rozhodne a stanoví výši 
náhrady.

Rozhrady – § 1024 - § 1025:
„Má se za to, že ploty, zdi, meze, 

strou hy a jiné podobné přirozené nebo 
umělé rozhrady mezi sousedními pozem
ky jsou společné“.
•  Společnou zeď může každý užívat na 

své straně až do poloviny její tloušť
ky a zřídit v ní výklenky tam, kde na 
druhé straně nejsou. Nesmí však uči
nit nic, co zeď ohrozí nebo co souse
dovi překáží v užívání jeho části.

•  Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde 
je vlastnictví rozděleno, udržuje kaž
dý svým nákladem, co je jeho.

Situace k § 1024 - § 1025:
Mezi dvorem pana Ostrého a pana 

Jemného je od nepaměti široká kamenná 
zeď, kterou vybudovali původní majitelé. 
Na naléhání manželky pan Jemný ve zdi 
prohloubil místo po vypadlém kameni, 
čímž vznikl výklenek. Pan Jemný výklenek 
k zajištění stability ještě rozepřel a vybe-
tonoval. Paní Jemná osadila výklenek 
květináči s kvetoucími muškáty. Pan 
Ostrý se obává, že zeď spadne. Sám ale 
nechal na úrovni zahrady z části spadlou 

Občanský zákoník – sousedské vztahy
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zeď, která oddělovala jeho pozemek od 
pozemku pana Jemného. Pan Jemný má 
souběžně se spadlou zídkou pana Ostrého 
na svém pozemku hlubokou strouhu, kte-
rá se při deštích naplní vodou a kterou 
pravidelně vysekává a udržuje.

Podle občanského zákoníku je vy-
vratitelnou domněnkou, že rozhrady 
mezi sousedními pozemky jsou společ-
né, což je uvedený příklad (od nepamě-
ti široká kamenná zeď). Není zřejmé, 
kterého ze sousedů by byla vlastnic-
tvím. Pan Jemný tedy mohl při zajiště-
ní stability zřídit výklenek do poloviny 
její tloušťky a neomezil souseda v jeho 
užívání. Mezi zahradami sousedů je 
rozhrada dvojitá. Pan Ostrý má udržo-
vat na svůj náklad zídku – rozhradu na 
své zahradě, stejně jako se stará o údrž-
bu strouhy – rozhrady na svém pozem-
ku pan Jemný.

Rozhrady – Občanský zákoník  
(§ 1026 - § 1027):

Vlastní není povinen znovu postavit 
rozpadlou zeď, plot nebo obnovit  jinou 
rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém 
stavu, hrozíli následkem jejího poškození 
sousedovi škoda. Dojdeli však k takové
mu narušení rozhrady, že hrozí, že se hra
nice mezi pozemky stane neznatelná, má 
každý soused právo požadovat opravu 
nebo obnovení rozhrady.

Na návrh souseda a po zjištění stano
viska stavebního úřadu může soud uložit 
vlastníkovi pozemku povinnost pozemek 
oplotit, jeli to potřebné k zajištění neru
šeného výkonu sousedova vlastnického 
práva a nebráníli to účelnému užívání 
dalších pozemků.

Situace k § 1026 - § 1027:
Pan Ostrý má ostrého psa – německé-

ho ovčáka, který volně pobíhá po celé 
zahradě. Zahrada má místy spadlý plot, 
pan Ostrý ji koupil od starého pána, kte-
rý již neměl sílu obhospodařovat zahradu 
a ani opravovat plot. Pes pana Ostrého 
bez omezení tedy pobíhá i po pozemku 
pana Jemného, kde mu šlape v záhonech 
a kálí na trávník. Pan Jemný již několi-
krát žádal pana Ostrého, aby provedl 
opravu oplocení a než tak učiní, aby psa 
uvazoval. To pan Ostrý odmítl, stejně ja-
ko nedošlo k opravě plotu.

Podle občanského zákoníku není 
vlastník povinen znovu postavit rozpa-
dlou zeď, plot nebo obnovit jinou roz-
hradu, ale musí ji udržovat v dobrém 
stavu. Na to neměl původní vlastník 

sílu. Neměl ale ani psa, který by způso-
boval škodu na sousedním pozemku 
pana Jemného. Pan Ostrý však pro-
střednictvím svého psa působí drobné 
škody a ruší souseda. Pan Jemný může 
u soudu podat žalobu a ten po zjištění 
stanoviska stavebního úřadu uloží pa-
nu Ostrému povinnost pozemek oplotit, 
je-li to potřebné k zajištění nerušeného 
výkonu sousedova vlastnického práva 
(znemožnění pronikání sousedova psa 
na pozemek), pokud však to nebrání 
účelnému užívání dalších pozemků.

Rozhrady – § 1028:
„Jsouli hranice mezi pozemky nezna

telné nebo pochybné, má každý soused 
právo požadovat, aby je soud určil podle 
poslední pokojné držby. Nelzeli ji zjistit, 
určí soud hranici podle slušného uváže
ní“.

Situace k § 1028:
Pan Jemný zdědil pozemek s malým 

domkem po svém strýci na malé šumav-
ské vesnici. K domku patří sad, v němž 
jako dítě se svými sourozenci o prázdni-
nách lezl po stromech. Sousední pozemky 
vlastní pan Ostrý. Panu Jemnému se však 
zdá, že kdysi hromada kamení sesbírané-
ho na pozemcích, která rozdělovala sou-
sední pozemky, byla jinde, než je dnes. 
Domnívá se, že pan Ostrý provedl pře-
místění a zvětšil si tak pozemek.

Podle občanského zákoníku má pan 
Jemný právo obrátit se na soud o urče-
ní hranice mezi pozemky podle posled-
ní pokojné držby, to je podle faktického 
stavu, pokud tento stav nenastal „nepo-
ctivým způsobem“ a držba nebyla ni-
čím rušena (např. žalobou u soudu). 
Nelze-li ji takto zjistit, určí hranici po-
zemku soud podle „slušného uvážení“. 
Tento pojem se v právním řádu nevy-
skytuje od roku 1951, předpokládá se 
tedy, že se soud rozhodne na základě 
své volné úvahy na základě okolností 
každé konkrétní situace.

V mnoha případech stačí sousedovi 
domluvit a dohodnout se s ním na rozum
ném kompromisu. Pokud je to vhodné, 
napište upozornění písemně, získáte tím 
důkaz, že jste měli zájem na smírném vy
řešení záležitosti. Pokud domluva nepři
chází v úvahu či sousedrušitel je vůči 
Vašim domluvám a výtkám pasivní, mů
žete se domáhat odstranění závadného 
chování pomocí příslušného veřejného 
orgánu. Volba, na který orgán se obrátíte, 
záleží na charakteru a naléhavosti situace. 
Pokud je nutný okamžitý zásah, přivolejte 
městskou, případně státní policii (např. 
rušení nočního klidu apod.), která může 
bezohlednému sousedovi uložit blokovou 
pokutu. V případech poškozování Vašich 
práv nepovolenými stavbami, odváděním 
vod na pozemek, vnikání sousedových 
domácích zvířat na pozemek či jiného ru
šení práva výše popisované problematiky, 
dejte podnět na obecní úřad nebo se ob
raťte přímo na soud. 

Mediace v civilních sporech
Princip spočívá v tom, že i v běžném 

soudním sporu může soud, uználi to za 
vhodné a účelné, účastníkům řízení naří
dit, aby se setkali s mediátorem (osobou 
zapsanou v seznamu mediátorů), a po do
bu mediace přerušit řízení. Úspěšnost 
mediace se pohybuje okolo 75 %, v přípa
dě rodinné mediace okolo 60 %. Důvodo-
vá zpráva k návrhu zákonu předpokláda
la pokles soudní agendy o 10 %. Zákon 
o mediaci mj. také přinesl změny v pro-
mlčení práv – mediace řádně zahájena 
mediační dohodou staví po dobu svého 
řádného průběhu běh promlčecích lhůt.

Na mediátora, který není zapsaným 
mediátorem, se nevztahuje zákon o medi
aci a tím související mlčenlivost, účinky 
přerušení promlčecích a prekluzivních 
lhůta v neposlední řadě ani možnost, aby 
sepsaná mediační dohoda byl vykonatel
ná. Taktéž nemá zákonnou mlčenlivost.

n
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Jsou dny
Jsou dny, kdy opouští mě víra i naděje,
kdy moje svědomí se trápí  vinou,
kdy čas utíká s cejchem zloděje,
kdy chvěji se po těle a není to zimou.

Jsou dny, kdy sčítám uplynulá léta,
kdy podzim zdá se delší, než býval dříve,
kdy pro myšlenky nestačí mi holá věta,
kdy hledám smysl všeho a ztracené cíle.   

Jsou dny, kdy chtěl bych se vrátit v čase,
kdy chtěl bych zpět svou naději i víru.
Vrátit se tam kde, svědomí srdce dotýká se,
kde s vlastní vinou dokážu žít v míru. 
 
Vrátit se tam, kde podzim utíká rychleji,
kde myšlenky lidí uzrají ve slova,
kde každý den přinese naději,
že podzim přijde a odejde, vždy znova a znova.

Jsou dny, které končí, když rodí se jiné,
dny plné šťastných návratů a setkání, 
kdy bolest či trápení mě těsně mine,
kdy zloděj čas vyslyší mé volání. 

Jsou dny, kdy čas vrátí, co odnesl bez optání,
kdy znovu najdu svou víru i naději, 
kdy slzy bolesti promění se v jarní tání,
kdy život, i lidi v něm, mám zase raději.

Letní branně vzdělávací seminář byl 
dalším v řadě těch, které prověřily vaši 
fyzickou kondici, ale tentokrát i orien
tační schopnosti. 

Nechali jsme vás jít jen podle turis
tických značek a trasa měřila téměř 
13 kilometrů. Vedla ze Slavkova u Brna 
až na Mohylu míru v obci Prace. Kromě 
tropické teploty, které jsme se obávali od 
samého začátku, jste nakonec všichni 
překonali i nástrahy turistického značení 
a dorazili do cíle. 

Máte náš velký obdiv a uznání. 
Nastavit obtížnost trasy pro nás není jed
noduché, protože vaše možnosti jsou čas
to velice odlišné. Snažíme se proto najít 
nejen zajímavou, ale i převýšením a dél
kou optimální cestu, kterou zvládnete. 
Nicméně asi nikdy se netrefíme do mož
ností všech. Přesto byla vaše účast počet
ná. Ze 170 přihlášených vás nakonec na 
trasu vyrazilo 150 a všichni jste v pořád
ku došli do cíle. Gratulujeme a děkujeme 
za odvahu, výdrž a bojovného ducha.  n

Naše velké uznání Předvánoční 
klubový večer 
U Jakuba  
– 22. 11. 2019

Klubové večery v roce 2019 byly ve 
znamení duchovního života v našem městě. 
Pravda je, že se z vaší strany nesetkaly 
s tak velkým zájmem, jak jsme si předsta
vovali. Trochu nás to mrzí, protože při se
tkáních s představiteli Brněnské diecéze 
nešlo ani tak o to, zda jste nebo nejste věří
cí, ale spíše o příležitost setkat se s lidmi, 
kteří reprezentují významnou součást naší 
kultury, a poslechnout si něco o jejich 
osobním i profesním životě.

Ve znamení duchovního života bude 
i poslední klubový večer letošního roku.  
V kostele svatého Jakuba se setkáme 
s Ondřejem Můčkou, vedoucím střediska 
pro liturgickou hudbu v brněnské diecézi, 
varhaníkem v kostele sv. Jakuba, dirigen
tem, hudebním skladatelem a chrámovým 
zpěvákem. Kromě povídání s tímto zajíma
vým a nadaným člověkem, zazní i varhan
ní skladby a připraven bude i malý „du
chovní“ dárek od nás. 

Vánoční klubový večer je plánovaný na 
22. 11. 2019 od 16:00 h a vstupenek bude 
více než obvykle, protože kapacita kostela 
je rozhodně větší než sál na Riviéře. Na 
distribuci vstupenek vás upozorníme i ces
tou SMS operátora, ale již dnes si můžete 
do svých diářů poznamenat, že v Tu ris tic
kém informačním centru na ulici Panenská, 
budou k odběru od 21. 10. 2019.       n

Troška poezie pro dny,  
kdy se nám nedaří…

Každý, čas od času, prožíváme dny, kdy se nám nedaří. Dny, kdy propadáme 
beznaději, zoufalství a přesvědčení, že se to děje pouze nám. Špatné dny se ale ne
vyhýbají nikomu. Někde hluboko v podvědomí to přece všichni víme. Ale stejně tak 
víme, že jak nečekaně přicházejí, tak i mizí v propadlišti naši milosrdné paměti. 
Bolestné, nepříjemné, trapné či nešťastné okamžiky v našem životě vždy znovu 
a znovu nahradíme těmi novými, radostnými, příjemnými a šťastnými, které nám 
pomáhají zvládnout všechny nástrahy, které nám život připraví

jsem se na hodinky: „Tak asi 30 minut“, 
odpověděl jsem. Paní doktorka obrátila oči 
v sloup, zakroutila hlavou a unaveně si 
vzdychla. Ticho v ambulanci přerušilo jen 
tlumené klapnutí dveří. Ohlédnul jsem se. 
Můj starostlivý sanitář odešel.

Každý máme v hlavě svého starostlivé
ho sanitáře, který nám pomáhá projít laby
rintem životních nástrah a zkoušek a které
mu vděčně nasloucháme i když leckdy ská
če do řeči zdravému rozumu. Každý svého 
starostlivého sanitáře někdy potřebujeme, 
s tím nic nenaděláme, jen mu nesmíme do
volit, aby se o nás staral déle, než je to nut
né. 

n


