
     Vážený pane PhDr. Romane Andresi, 
 
     nemám rád debatu přes média, proto Vám píši osobní dopis. Váš článek (spíš připomínka) k mému 
článku (popisu), jak se v praxi nakládá s již vytříděnými směsnými plasty, byl totiž spíš v intencích 
„potrefené husy“, než odborné polemiky, protože jste vůbec nepochopil, proč byl takto napsán. 
 

1. Nemám potřebu se schovávat  za iniciály L.S., protože všichni v redakční radě moc dobře vědí, 
kdo článek psal. Že oni neumí pod článek uvést celé moje jméno: „RNDr. Ladislav Slezák“, je 
jejich věc, ne moje vina. 

2. Článek jsem takto napsal zcela záměrně, jelikož jedna Vaše spolupracovnice z Podblanického 
ekocentra (ale nejen ona, i občané), nás neustále bombardovala požadavkem na zavedení 
třídění plastů, a aby své argumenty umocnila, odkázala nás na „zaručenou“ firmu SOMPO 
s.r.o. z Hrádku u Pacova. V dobré víře, že tedy konečně budeme mít partnera, který nám 
bude ochoten odebírat směsný plast, jsme se tam s Ing. Zmeškalovou rozjeli. Šok, který nás 
čekal, jsme rozdýchávali opravdu velmi dlouho. Abychom ale měli srovnání, dojeli jsme ještě 
na skládku a třídící linku do Přibyšic, která patří Technickým službám Benešov, pak do 
Uhlířských Janovic do firmy A.S.A  a nakonec i ke zpracovateli plastů do firmy Transform 
Lázně Bohdaneč  (viz. můj článek). Způsob třídění a využívání plastů byl ale de facto všude 
stejný (ale hlavně bez šance, že by Město Vlašim konečně mohlo rozjet sběr plastů, což je 
na tom mém článku to nejpodstatnější). 

3. Jako pracovník odboru životního prostředí na Městském úřadu Vlašim nemám (a ani nikdo 
z nás tady na ŽP) na starosti odpadové hospodářství Města Vlašim, což bych Vám jako 
ekoporadci snad vysvětlovat nemusel, protože mezi samosprávou a výkonem státní správy je 
nebetyčný rozdíl (což sice nemusí chápat obyčejný občan, ale Vy byste to vědět měl). To, že 
v této věci pro Město Vlašim, jako svého zaměstnavatele, něco děláme, je spíše naše plus. 
Odpadovým hospodářstvím se zabývají TS Vlašim s.r.o., a ty především by měly spolu 
s investičním odborem Města Vlašim hledat cesty jak získat finance, prostory a vytvořit 
logistiku svozu (a třeba i s naší pomocí). 

4. To, že se ve městě rozběhl v roce 1992 sběr skla, pak papíru a nakonec PETek, nebyla ani tak 
zásluha TS Vlašim, jako spíš zásluha Ing. Sedláka, tehdejšího vedoucího odboru výstavby        
(a logicky i moje, kdy jsem na tomto odboru pod ním tehdy pracoval). A věřte mi, že i nyní 
nikdo jiný tak netouží a nebojuje za to a netlačí na vedení a TS Vlašim, aby tady sběr 
směsných plastů začal, jako já a moje vedoucí Ing. Zmeškalová (leč marně). Ale současně se 
ani jeden z nás nehrne (netlačí vedení města a TS) do projektu, který nemá zajištěnou 
koncovku. Postavit třídící linku a mít zajištěné skladovací prostory obnáší sehnat cca 7 – 10 
mil Kč, o odběratelích v dostupné (ekonomické) vzdálenosti nemluvě. A protože město 
v současné době realizuje jiné projekty (vodovod, zimní stadion aj.) v řádu stovek milionů Kč, 
a vedení TS Vlašim iniciativně zájem o plasty nejeví, holt my všichni (tedy i Vy) musíme počkat 
na příhodnější dobu. 

5. Víte, pane Andresi, kritizovat je velice lehké, a sundat si růžové brýle z očí se chce málo komu, 
protože ta realita je mnohdy zcela o něčem jiném. Mně osobně se třeba zase nelíbí, že místo 
toho, abychom nechali zmrzačené zvíře v přírodě, aby se mohlo dostat do přirozeného 
potravního řetězce, jej sebereme, nákladně léčíme a pak zavřeme do parazoo, protože jej už 
do přírody vrátit nelze. Že tím dochází k násilné deformaci ekosystému, těm, kteří tento 
projekt vymysleli, to už jaksi nedochází. Ale ač s tím vnitřně nesouhlasím, zcela určitě to 
nebudu medializovat přes Zpravodaj města Vlašim či jiné médium. 

6. Článek, který jsem napsal, jak vy říkáte „emotivně proti ekoaktivistům“, měl hlavně poukázat 
na nedostatky celého systému třídění a využití směsných plastů, a současně na  přehnaná 
očekávání jak ekonadšenců, tak našich občanů. Jen Vy jste si to vzal nějak osobně, pane PhDr. 
Andresi (proto ta moje poznámka o potrefené huse). Omlouvá Vás snad jedině to, že nejste 
z Vlašimi, ale ani na vlašimsku nebydlíte, a tedy že jste člověk zcela neznalý našich místních 
poměrů, protože byste jej nikdy takto ani napsat nemohl. 

 
RNDr. Ladislav Slezák 


