
NÁLEZ 

Přesto, že jsem muž zralého věku, mám stále v živých vzpomínkách 

úžasné oslavy, dnes již téměř zapomenutého svátku MDŽ. Tradice se 

mají držet při životě, a tak jsem se vydal do nejbližšího lesíka, abych 

svojí ženě natrhal kytici. Jsem lakomý a za kvítí utrácet finanční 

prostředky v Kaufu nebo Lidlu je proti mým zásadám a kytička 

z čerstvého medvědího česneku a sněženek jí zajisté udělá radost. A 

tu, představte si, jsem v rokli nedaleko letiště úplně náhodou učinil 

nález. Jako spořádaný občan vím, že: „Dle zákona č. 89/2012 Sb. a 

paragrafu 1052 jsem povinen nalezenou věc oznámit bez zbytečného 

odkladu obci, na jejímž území byla nalezena, a to nejpozději do tří 

dnů.“ (Text jsem opsal z internetu.) A tak činím svoji občanskou 

povinnost a fotodokumentem dokládám sortiment nalezených 

předmětů, které jsem z rokle na svém hřbetu vynesl a uskladnil 

kousek za pravou odbočkou směrem k letišti. Jedná se o: část 

mrazicího boxu, záchod, 2ks umyvadla, 10ks pneumatik, 2ks 

nárazníků, sekačka, rádio, kočárek….a mnoho dalších kousků. Dále 

jsem ještě sesbíral čtyři pytle plastových obalů, které jsem, (aby se 

nevysypaly), posvazoval nalezenou umělohmotní páskou s nápisem: 

„Pozor! Vstup zakázán! Policie ČR“. Hned mě napadlo, že až 

zanedlouho bude pan Drozdík organizovat brigádu na téma „Ukliďme 

Česko“, mohl by oslovit také strážce pořádku našeho města a o 

pomoc by rovněž mohl požádat ty, co mají pomáhat a chránit. 

V našem městě je přece mnohem více netrestaných bordelářů, než 

trestaných řidičů. A taky mě napadlo, že by mohli ruku k dílu přiložit 

ti, kteří pobírají slušné sociální dávky a trvale se oddávají lahodnému 

nicnedělání.  



 

Mnohokrát jsem si říkal. Už to dělat nebudu, nic z toho nemám, 

akorát tak vztek a bolení zad.  A naposledy prohlašuji: Dělat už to 

NEBUDU, NEBUDU A NEBUDU!!! A květiny k MDŽ přece jen raději 

koupím v Kaufu. 

S pozdravem, muž zralého věku D.B. 

 


