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Vec : Sťažnosť  
Vážený vodca ľudskej svorky! 
 
Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Musím podať vážnu sťažnosť 
na konanie Vašich podriadených. Pred niekoľkými dňami sa v mojom 
les e objavili akísi neoperení krikľúni, ktorí tvrdili, že majú povolenie 
od Vás. Správali sa neokrôchane, ba až hrubo. Prehnali sa mojimi 
územiami sťa ničivý tajfún. Krtkovi dokonca zdemolovali jeden z 
hlavných priechodov. Takéto počínanie je, ako iste viet e, nezákonné. 
Nejde iba o vstup na súkromný pozemok bez vedomia majiteľa, ale aj 
o poškodenie nehnuteľnosti. To však ani zďaleka nie je všetko. Počas 
svojej neohlásenej návštevy vyrúbali títo šašovia zo dvadsať stromov, 
pričom väčšina z nich bola obývaná. Mali tam hniezda všetci lesní 
speváci. Len si predstavte, aký krik so mnou narobil slávik, keď zistil, 
že mu vyrúbali novučičkú vilu. Jednali ste už niekedy s rozhnevanou 
superhviezdou?! Celý les je úplne pobúrený. Od všadiaľ sa ozýva 
obrovský krik, piskot a húkanie. Dnes ráno som musela zvolať 
mimoriadne zasadnutie okresného parlamentu.Za 50 rokov, odkedy 
som starostkou, nevládol v Tatrách taký chaos. Už dobrý týždeň sme 
sa poriadne nevyspali. Len čo tí trubirohovia zničili Jedľové 
predmestie, začali na vybielených pozemkoch stavať akési 
monštruózne brlohy. Teraz sa z nich noc čo noc ozýva neznesiteľné 
jačanie, ktoré by zrejme Vaši súkmeňovci nazvali hudbou. Tuším tomu 
hovoríte techno alebo nejako podobne. Nech je to, čo chce, ruší to 
nočný pokoj. Nejde ani tak o mňa, keďže vo večerných hodinách sa 
zväčša vydávam na lov, ale mladé matky sú už pomaly celkom zúfalé. 
Pri takom hromovom rámuse sa im totiž nedarí ukolísať svoje hrou 
unavené ratolesti k spánku a verte mi, že utíšiť kŕdeľ orlích mláďat, 
nie je práve prechádzka ružovou záhradou. Noční dravci to však v 
poslednej dobe taktiež nemajú ľahké. Ten hrozný humbug nám odplaší 
všetku korisť . Schudla som už takmer dve kilá. Vy, milý priateľu, 
predsa viet e, ako si zakladám na svojej váhe. Na svojich výpravách 
za potravou preletím celý areál vždy dvakrát kvôli posilneniu 



krídlových svalov. Takýto náhly a neprirodzený úbytok môže zo mňa 
spraviť vycivenú anorektičku podobnú tým kreatúram, ktorým tam u 
Vás hovoríte modelky. Ďalším veľmi závažným problémom je, že 
odkedy sa sem nasťahovali ľudia, značne utrpel aj náš turistický 
ruch. Veď, ktoré zviera by sa vybralo na mies to, kde si poobede 
nemôže ani len v tichu zdriemnuť?! A čo je najhoršie, väčšina 
cestovných kancelárií nás už dokonca vyradila z ponuky. 
Predpokladám, že ste si vedomý toho, že celá tatranská ekonomika je 
postavená na turistoch a vzniknutá situácia je teda skutočným 
kameňom úrazu. Radšej ani nespomínam ten otrasný zápach, ktorý 
musíme všetci znášať. Šíri sa z obrovských kôp odpadkov, ktoré títo 
osadníci nechávajú všade tam, kam chodia. Aby toho nebolo málo, mali 
sme tu ešte aj požiar. Obrovský besniaci neskrotný živel prišiel na 
pozvánku tých nových. V priebehu hodiny zhltol 70 árov Brezovej 
aleje. Veveričky z asociácie záhradníkov sú ako zmyslov zbavené. 
Taká spúšť!! 
 
Požadujem okamžitú náhradu všetkých spôsobených škôd a oficiálne 
ospravedlnenie. Poznáme sa už dlho, nuž dúfam, že nájdete 
pochopenie pre moje bezhraničné rozhorčenie. 
 
Za pomoc vopred ďakujem. S úctivým pozdravom 
Plamienka driemavá - starostka tatranských lesov a priľahlých oblastí 
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