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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že volební maratón již skončil a nyní nastane čas na skutečnou práci pro spokojenost obce. Na
konaných mítincích i ve volebních programech jednotlivých stran a hnutí zaznělo mnoho zajímavých ná‐
vrhů. Samozřejmě se objevily i nepříliš lichotivé připomínky k dosavadní činnosti, které beru jako výzvu pro
zlepšení chodu a budoucího vývoje. Věřím, že společnou prací a snahou se nám podaří vyjít vstříc všem
Vašim nápadům a vylepšit komunikaci nejen mezi zastupiteli.
Vzhledem k tomu, že jsem jako úřadující starosta v začátcích, nemohu zatím hodnotit své úspěchy a ne‐
úspěchy. Avšak nebude trvat dlouho a budeme mít možnost se dozajista ohlédnout.
Jak jistě víte, po dobu uplynulých 32 let jsem pracoval ve školství. Toto povolání mě nesmírně bavilo a
naplňovalo. Spoléhám na svou intuici a věřím, že práce pro obec bude přinejmenším stejně produktivní a
neméně zajímavá.
První dny v úřadu jsem věnoval seznámení se s lidmi, pracujícími každodenně pro obec a základními po‐
vinnostmi vyplývajícími s funkce starosty.
Dále jsem absolvoval milou návštěvu místní školky a penzionu. Po vzájemné dohodě s obyvateli penzio‐
nu pro seniory jsme nechali přemístit obecní knihovnu přímo do jeho prostor, blíže k těm, co ji využívají
nejvíce, což přispělo ke všeobecné spokojenosti. Jako nový velitel dobrovolných hasičů jsem se zúčastnil i
jejich valné hromady, při které došlo k diskusi, která i nadále slibuje vzájemnou spolupráci.
Bodů k debatě je samozřejmě daleko více a bude záležet jen na nás všech, jak se jich zhostíme. O všem
budete informováni i na našich webových stránkách obce: www.obec‐telnice.cz, jejichž aktualizace je mo‐
mentálně v plném proudu.
Na závěr mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdra‐
ví, štěstí a úspěchů v novém roce 2011.
Dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat 24. 12. 2010 od 13 hodin, k tradičnímu setkání u vánočního stro‐
mu, kde nebude chybět svařáček a groček, ale zazní i vánoční koledy.
Rudolf Fiala
CZECH POINT na radnici již funguje
Občané mají možnost získat prostřednictvím CZECH POINTU výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, živnostenského úřadu, obchodního rejstříku, z bodového hodnocení řidiče a další. Tato služba je přístupná veřejnosti v kanceláři radnice u pí Konečné, tel. 472744923.
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K dlouholetým tradicím naší obce patří i pořádání Mikulášské pro děti. Na její přípravě se již řadu let
podílí především členové SDH Telnice a nebylo tomu jinak ani letos. Je až neuvěřitelné, kolik se z vesnice,
jindy tak poklidné, kdy občas nepotkáte ani živou duši, sejde lidí. A to je fajn.
Malí občánci přišli v sobotu 4. prosince 2010 v doprovodu svých blízkých, větší děti s kamarády,
všichni však v očekávání, že se pěkně pobaví. Děti i dospěláci tak opět mohli na chvíli zapomenout na své
starosti a nechat se vtáhnout do víru her a soutěží. Odměnou za jejich snažení jim byla vždy nějaká sladkost
či hračka. Zhruba po hodině zábavy přišel „zlatý hřeb“ Mikulášské. Zhasly světla a za zvuku zvonků a řinčení
řetězů vběhli na sál čerti v doprovodu Mikuláše a anděla. Začaly se objevovat první slzičky a pláč, ale ty brzy
vystřídala nějaká ta básnička a hlavně radost z nadílky. Když čerti vystrašili všechny hříšníky, vrátili se zpět
do pekla. Ale kam šel Mikuláš s andělem? Snad nikde nezabloudí a za rok se k nám zase vrátí.
Jana Kurtová

Dne 13. listopadu 2010 proběhla průlomová akce v oblasti plesové kultury v naší obci. Na sále U zelené‐
ho stromu se uskutečnil první ročník pyžamového plesu, pořádaného místním Rybářským klubem. Přes
počáteční potíže s účastí, neboť přemluvit případné účastníky, že tancování v pyžamu je vlastně naprosto
normální, nebylo zrovna snadné, byla návštěvnost více než uspokojivá. Přehlídka nočních úborů byla na‐
prosto fantastická, nálada tanečníků úžasná a vůbec celková atmosféra na sále byla velmi společenská a
uvolněná. Kdo přišel, ten se bavil, kdo nepřišel, tak se může těšit na příští ročník.
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Kdo jste se zúčastnil posledního zastupitelstva naší obce, tak víte, že se na jeho jednání rozpoutala diskuse kolem odkoupení pozemku a chaty od pana Drbala za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. Pan Kubík, pan F.
Heřmánek, pan Fiala i pan J. Doubrava na zastupitelstvu shodně tvrdili, že bývalé zastupitelstvo určitě odkoupení
schválilo, jen nevědí kdy… Jelikož se jedná o dobu nedávnou, ve které proběhly asi tak tři zastupitelstva (v minulém
volebním období), je mi záhadou, že si ani jeden z pánů nevybavují, kdy schválili investici za několik set tisíc korun.
Přišlo mi to jako, když se říká, že Yetti existuje, jen ho ještě nikdo neviděl. Narozdíl od Yettiho jde však v našem případě o dost závažnou věc, proto si myslím, že by o ní měli být informováni i ostatní občané.
Jako členka kontrolního výboru jsem na zastupitelstvu navrhla, když si někteří bývalí zastupitelé nemohou
vzpomenout na to, kdy a za jakých podmínek obec toto odkoupila, že kontrolní výbor v rámci své činnosti potřebné
informace zjistí. Proto, aby obec mohla odkoupit pozemek a chatu od pana Drbala, potřebuje souhlas svého zastupitelstva. A světe div se, v žádném zápise jsme nenašli, že by bývalé zastupitelstvo schválilo tuto koupi. Pouze v zápise z
26. jednání konaného dne 22. 9. 2010 je, že zastupitelstvo bere na vědomí odkup chaty p. Drbala potřebnou pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Na obecním úřadě nám byl předložen znalecký posudek a kupní smlouva. Z nich
vyplývá, že znalecký odhad pozemku včetně chaty je 476 tisíc. Obec pak od pana Drbala pozemek a chatu odkoupila
za cenu 850 tisíc. V době, kdy začínalo být jasné, že vláda bude muset fotovoltaiky nějakým způsobem zarazit, mě
udivuje, že šla obec do takové nejisté investice. Navíc ani neměla vybranou firmu, která by stavbu realizovala. Proč
odkoupila pozemek a chatu od pana Drbala za takovou cenu a proč neměla firmu, jsou dalšími otázkami.
Rovněž nevím, co si mám myslet o informaci, že tenkrát starosta narychlo svolal zastupitelstvo, kde se odkoupení projednalo. Svolat v tomto případě znamená, že jednání zastupitelstva nebylo řádně svoláno a nebyl pořízen zápis
z tohoto jednání. Takže, jestli se tam odkoupení schválilo, tak je podle mého názoru neplatné. Dovedu si představit,
že se potřebuje něco rychle vyřešit, takže starosta svolá členy zastupitelstva, informuje je o dané situaci, zastupitelé
řeknou ano, my s tím souhlasíme a starosta v co nejkratší době svolá řádné zastupitelstvo, na kterém se daná věc odsouhlasí. V době, než se zastupitelstvo sejde, může starosta podniknout přípravné kroky pro urychlení věci. Tomu
rozumím. Ale čemu nerozumím a nad čím mi zůstává rozum stát je, že si nikdo ze zúčastněných zastupitelů tohoto
jednání nevzpomněl, že odkoupení pozemku nebylo projednáno na řádném zastupitelstvu a že tak zkušený politik,
ostřílený vrcholnou politikou, jako je Jaroslav Doubrava, podepíše kupní smlouvu, aniž by měl k tomu souhlas zastupitelstva. Jelikož úhybné manévry pana Doubravy jsou známy, tak doufám, že nás nezačne přesvědčovat o tom, že se
jedná o nějakou administrativní chybu, jako, že se to zapomnělo dát někam do zápisu apod.
V každém případě se výstavba fotovoltaiky v naší obci plánuje už dvě volební období. Cca před 8 lety, kdy
výkupní cena za elektřinu byla přes 20 Kč za kWh, a státní dotace 80% si pamatuji, jak tehdejší starosta pan Doubrava
svolal zastupitelstvo, na kterém se prezentovala firma, která u nás tuto elektrárnu měla stavět. Podle pana Doubravy
stačilo už jen doladit několik málo věcí a mohlo se začít… Jak sami vidíte, dodnes se tak ale nestalo. Změnily se však
podmínky pro fotovoltaickou elektrárnu, výkupní cena nám klesla o polovinu, dotace se už neposkytují a stát odpískal
konec tomuto výhodnému byznysu. Zatímco jinde rostly fotovoltaiky jako houby po dešti, v Telnici se čekalo a čekalo, až pan J. Doubrava něco vyřídí. Takže v době, kdy ostatní od výstavby opouštějí, my jdeme na to!
Tahle „pohádka“ se špatným koncem nás stála už přibližně milion a půl. Na nějakou návratnost našich investic a předvolební výkřiky Severočechů, jak nám pro obec zajistili celkem cca 30 milionů Kč, můžeme zapomenout. Dokonce i
informace o době využití elektrárny byly zkreslené. Těžko bychom ji mohli provozovat 25 let, když ve stavebním
povolení se jasně píše, že stavba bude dočasná a doba trvání je stanovena na 20 let.
Výsledkem této akce je, že jako obec se můžeme pyšnit „luxusní“ chatou, stromy, které se daly použít na topení, za záhadných okolností zmizely, stejně jako oplocení pozemku. A jestli se elektrárna bude stavět? Tak to by se
musel stát zázrak, ale na ty moc nevěřím. Takže jediné využití tohoto objektu je, že bychom ho mohli nabídnout
k rekreačním účelům a pro občany Telnice udělat zvýhodněné ceny, pak by se nám alespoň část investic vrátila. Ale i
tohle má jeden háček. V současné době je na několik měsíců chata obsazená, neboť ji starosta pronajal našim bezdomovcům.
Nevím, kdy se k Vám dostane Telnický zpravodaj, ale v každém případě se tato věc bude dále řešit na zastupitelstvu 20. prosince 2010. Nechci Vás zatěžovat dalšími informacemi, které jsou zatím na úrovni neoficiální, ale
jakmile budou známy další okolnosti v této věci, budu Vás o nich informovat.
Jana Kurtová

5 STRANA

Zprávu o činnosti fotbalového klubu přináším po skončení
podzimní části obou soutěží III. třidy mužů a III. ligy žen.
Umístnění mužů je na velmi pěkném 4. místě se ztrátou 5
bodů na druhého a 9 bodů na prvního v tabulce Brnou B,
kterou jsme jako jediní v soutěži porazili. Hodnocení soutě‐
že žen je na jiném místě této stránky.
V oblasti údržby travnaté plochy se provádělo hnojení a
zavlažování dle aktuální potřeby. I tak je potřeba říci,že
zatím je voda ,,zdarma“, ale provoz čerpadla je energeticky
náročný. Se začátkem soutěže i rozhodčí ocenili, že ve své
kabině mají sprchový kout. Jako další úkol před námi stojí
oprava střechu kabin a rekonstrukce sprch a WC pro domá‐
cí hráče. Tím by byla završena celková rekonstrukce kabin
pro kvalitní a slušné zázemí pro rozhodčí, hráče, ale i místní
dobrovolné hasiče a diváckou veřejnost.
Na závěr sezóny byla tradiční dokopná, která se povedla.
Ale manželek bylo málo, neboť byla i zima. Tak snad příště v
létě to bude lepší. Jinak se můžete těšit na Ples sportovců,
který se bude konat: 12. března 2011.
Na závěr děkujeme za přízeň a na jaře 2011 na shleda‐
nou!
Za VV FK : Ruda Fiala

Naše ženy byly pasovány do role favorita 3. ligy žen
spolu s SK Nusle a Ústím n/L. Zatímco Nusle a Telnice
tuto roli plní, tak Ústí již z boje o prvenství vypadlo.
Náš tým se podařilo před začátkem sezóny doplnit,
hostování Slezákové a Kmentové se podařilo přeměnit
v přestup a na poslední chvíli byla z Teplic získaná
hráčka Česká. Děvčata dokázala vyhrát 8 zápasů z
devíti, jen mužstvo SK Nusle v domácím prostředí bylo
nad jejich síly. Zlepšila se obranná hra, kterou výborně
řídí Kmentová a do proměňování šancí se již zapojily
také ostatní hráčky a ne jen L. Jankovská a Bedlivá.
Zejména Novotná začala proměňovat šance a střelec‐
ky se jí dařilo. Po přesunu z obrany do útoku se začala
prosazovat Slezáková. Středovou řadu táhla Kočová a
J. Jankovská. Nejvíce nás tlačí bota na postu brankář‐
ky, kde máme pouze Schovancovou a dvakrát za ní
musela zaskočit hráčka Ticová.
Naše družstvo se po podzimu usadilo na 2. místě
tabulky se ztrátou jednoho bodu na vedoucí SK Nusle
a náskokem 10 bodů na třetí Droužkovice. Spolu s
Nuslemi jsme jediný tým, který má aktivní skóre. Děv‐
čata vytvořila také rekord, když 13x za sebou ve třetí
lize dokázala zvítězit.
Daří se nám taky na poli "politickém“, kdy na letním
soustředění nás navštívil p. Mužík, druhý nejvyšší člen
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Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Brná " B "
11 9 1 1 39: 10 28 ( 7)
2. Malečov
11 8 0 3 32: 22 24 ( 6)
3. V. Chvojno
11 6 1 4 27: 15 19 ( 1)
4. Telnice
11 6 1 4 23: 16 19 ( 1)
5. Božtěšice
11 5 1 5 16: 21 16 ( 1)
6. Povrly " C "
11 4 3 4 19: 18 15 ( 3)
7. Přestanov " B " 11 4 3 4 21: 21 15 ( 0)
8. M. Březno
11 4 2 5 16: 19 14 ( -1)
9. Svádov " B "
11 4 1 6 23: 27 13 ( -2)
10. Chabařovice " B " 11 3 3 5 19: 24 12 ( -6)
11. Petrovice " B " 11 3 1 7 21: 38 10 ( -8)
12. Skorotice " B " 11 1 1 9 14: 39 4
(-11)

ženské kopané. Za rozvoj ženské kopané také nám
ČMFS daruje materiální potřeby k trénování a největší
úspěch nás teprve čeká, kdy do naší obce přijedou na
besedu p. Mužík, ale hlavně účast přislíbila Dagmar
Damková, předsedkyně kopané žen a mezinárodní
rozhodčí. Místo a čas budou včas oznámeny. Za náš
tým nastupovaly: Schovancová, Kmentová, Česká,
Slezáková, Vacková, Novotná, J. Jankovská, Kočová,
Vochozková, Ticová.
Výsledky: Telnice ‐ Droužkovice 4:1 (D), ‐ Brozany
3:0(V), ‐ Chýše 5:0(D), ‐ Kostomlaty 6:1(V), ‐Libušín
4:0(D), ‐ Nusle 1:4(V), ‐Vědomice 10:0(D), ‐ Ústí n/L
3:0(D), ‐ Ervěnice 2:0(V).
Nejlepší střelkyně: 1. Bedlivá, Novotná 8, 3. Kočová 6,
4. Slezáková 4.
Kanadské bodování: 1. Bedlivá 16, 2. Kočová 11, 3. L.
Jankovská, Novotná 9.
Sponzoři týmu: Beton Bohemia ZL, zámečnictví Kurta,
restaurace Stará pošta, STK Úžín, Jiří Schovanec.
Dovolte, abychom všem našim příznivcům poděko‐
vali za jejich přízeň a i všem ostatním popřáli příjemné
Vánoce a mnoho úspěchů do Nového roku.
Za ženský tým FK Spartak Telnice
Radim Jankovský
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Alena Pocová
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Penzion pro seniory
Milí čtenáři Telnického zpravodaje, blíží se vánoce a
konec starého roku, proto vychází poslední číslo zpra‐
vodaje v tomto roce.
V penzionu pro seniory se uskutečnil 4. 10. 2010
výlet lodí „Swingové odpoledne seniorů“. Moc se líbil,
příště pojedeme zase. Také s námi poseděl myslivec
pan Štěpán z Libouchce.
Blíží se vánoce, proto budeme s místními obyvateli
péct cukroví, zdobit stromeček a při koledách se nala‐
díme na vánoční atmosféru.
Dále od nového roku plánuji jednoduché cvičení
pro seniory, další informace se včas dovíte pomocí
letáčků.
Místní čtenáři již zjistili, že je do našich prostor pře‐
stěhovaná knihovna. Otvírací doba je každý čtvrtek od
14 hodin do 17 hodin. V této souvislosti bych Vás ráda

ZPRAVODAJ
poprosila o používání návleků z důvodu udržení po‐
řádku, hlavně přes zimní období. Děkuji za pochopení.
Penzion máme plně obsazený, přesto přibíráme další
žádosti
Tímto se s Vámi loučím, přeji krásné a klidné Vánoce a
Nový rok.
Soňa Heřmánková

Odhalení pomníku
Dne 1. října 2010 v 17,00 hodin byl odhalen pomník p.
Tovďovi a p. Kucikovi. Pietní akt proběhl
na počest místních rodáků, kteří v řadách Svobodovy
armády bojovali ve 2. světové válce a zúčastnili se
osvobozování naší vlasti

Mladí hasiči Telnice
Zprávu o činnosti mládeže Sboru dobrovolných hasičů
Telnice přináším po ukončení první poloviny soutěžní‐
ho roku. Jak jistě všichni víte, s dětmi se zúčastňujeme
ledajakých soutěží ‐ počínaje tradiční telnickým Samo‐
varem, zahájením hry Plamen, Dovednostní štafetou,
Zimního srazu, Odborek a závěr hry Plamen konče.
Také se zúčastňujeme i soutěží mimo náš okres.
K dnešnímu dni patří mezi mladé hasiče kolem 30 ‐ ti
dětí, mezi kterými najdete ty nejmenší prcky, ale i ty
největší habány. Mezi naše největší úspěchy v roce
2010 patří postup dorostence Milana Žinžura a doros‐
tenek Lucie Hůlkové a Marcely Kozlíkové na Mistrov‐
ství České republiky hry Plamen a dorostu. Tato soutěž
je nejvyšší pocta a ocenění dovedností mladých
dobrovolných hasičů, neboť reprezentují svůj kraj,
město a svou obec.
Přeji Vám krásné a klidné Vánoce a do Nového roku
2011 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a lásky.

Za Sbor dobrovolných hasičů Telnice
Hana Hůlková
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Zavedení úředních hodin pro
veřejnost
Od 1. 12. 2010 zavádí radnice úřední hodiny pro
veřejnost. Toto opatření je nutné pro zkvalitnění
a zefektivnění práce úředníků.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8‐12 13‐17
8‐10
8‐12 13‐17
8‐10
zavřeno

ZPRAVODAJ

Knihovna
V současnosti je již přestěhovaná
knihovna do 1. patra Domu pro seniory.
Otevřeno:
čtvrtek

14‐17 hodin

Odpady
Od prosince 2010 bude prováděn
svoz tříděného odpadu – plastů týdně
Vybité baterie máte možnost odložit do
Kontejneru umístěného na chodbě
radnice.

Poplatkový kalendář
2011
Odpady…………………….…..vždy do konce čtvrtletí
Psi……………………………………………..do 15. 2. 2011
Pronájem pozemků………………..…do 30. 9. 2011

Lyžování vTelnici
Občané Telnice mají tradičně možnost zapůj‐
čit si na radnici permanentku do SKI areálu
Telnice na telefonu 47 274 4923.

Vážení spoluobčané.
Děkujeme Vám, že jste připojili své podpisy na petici pro založení Sdružení nezávislých kandidátů Nová Telnice. Děku‐
jeme Vám kandidátům, kteří jste našli čas a ochotu kandidovat. Děkujeme Vám voličům za účast ve volbách a za
podporu, kterou jsme od Vás dostali. Děkujeme Vám všem spoluobčanům za projevenou důvěru v uplynulých letech.
Do nového roku 2011 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, vzájemného porozumění, osobních a pracovních
úspěchů.
Pocová Alena a Mužíková Miloslava
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Na konci roku 2010 jsme přivítali nové občánky :
Veroniku Válkovou,
Viktorii Klesalovou
Šárku Šidlofovou.
Všem rodičům ještě jednou blahopřejeme.

V druhé polovině roku oslavili svá životní
výročí tito jubilanti:
Bártík Pavel
Burocková Miloslava
Dulíková Annelies
Heděnec Josef
Hemzová Marianna
Holasová Marcela
Kneprová Anna
Koudelka Bohuslav
Kratochvílová Marie
Krepčíková Alena
Krpeš Jiří
Krtek Jan
Kříž František
Luterančík Matěj
Levý Jaroslav
Prchlík Jiří
Suchánek Miroslav
Šedivý Petr
Šimáně František
Veselá Eva
Vondráková Dagmar
Žibek Jan
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
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V dřívějších dobách se lidé na příchod Vánoc těšili a nevadilo jim, že peněz mnoho nemají. Vánoce pro ně
byly hlavně o vzájemné lásce, porozumění a rodině, než o drahých dárcích a přeplněných ledničkách, jako
je tomu dnes. Pokrmy, které lidé na Vánoce připravovali, měly také určitý magický význam, stejně jako
mnoho dalších lidových zvyků, které se v tento čas vykonávají.
VÁNOČKA
Vánočka, ať pečená doma nebo koupená, je nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků. Dří‐
ve se vánočka pekla výhradně na vánoce a její pečení nebylo jednoduché. Hospodyně, která při zadělávání
vánočky nesměla promluvit, musela mít na sobě výhradně čistou, bílou zástěru a šátek a při kynutí vánočky
měla kolem vánočky skákat vysoko do výšky. V některých krajích se do vánočky zapékal drobný peníz. Kdo
jej na Štědrý den objevil, ten měl po celý rok zaručené štěstí a zdraví. Oproti tomu připálená nebo natrhlá
vánočka věstila nezdar a smůlu.
VÁNOČNÍ KUBA
500g krup, 1 velká cibule, 100g vepřového sádla, hrst sušených hub, kmín, sůl, majoránka, mletý pepř, 1
palička česneku
Kroupy propláchneme vodou a v osolené a okmínované vodě uvaříme doměkka. Mezitím namočíme suše‐
né houby, cibuli nakrájíme nadrobno a česnek utřeme se solí. Cibuli osmahneme na části sádla. Houby uva‐
říme v osolené vodě a potom nakrájíme na malé kousky. Vše smícháme s uvařenými kroupami a okoření‐
me. Pekáček vymažeme sádlem, vložíme směs a zapečeme v troubě. Podáváme s kyselou okurkou nebo
sterilovaným zelím.

Poslanec a zlatá rybka
Vyloví poslanec zlatou rybku.
„Jaké máš přání poslanče?“
„Abych už nemusel v životě nic dělat.“
Abrakadabra! „Jak si přeješ, senátore“

„Ale je to jednoduché, babičko. Až budou volby,
dáte mi svůj hlas.“
„Sis nevšiml, že jsem spadla na zadek a ne na hlavu?“

Plat předsedy vlády
„Poslouchej, přemýšlel jsi někdy o tom, co bys
dělal, kdybys měl plat jako předseda vlády?“
„Ani ne. Ale napadlo mě, co by dělal předseda
vlády, kdyby měl plat jako já.“

Novoty v pekle
Chlubí se čert šéfovi: „Udělali jsme tady tři nové
sekce, pro zloděje a podvodníky, pro lháře a pokrytce a pro ochlasty a neřestníky:“
„Blbost. Teď k nám dorazila banda politiků a já
nebudu každého dělit na tři díly.“

Babička a poslanec
Babička uklouzne na chodníku a spadne na zadek.
Přiskočí k ní poslanec a pomůže jí vstát. „Jak já se
ti odvděčím, panáčku?“

Neurčitý hlas
„Koho budeš volit?“
„No přece komunisty.“
„No to je jasný, ale kterou stranu?“
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