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Kosou vládnouti 

Máte doma kosu, která léta visí na trámu, protože ji nahradila sekačka? Co takhle kosu 

nenechat zreznout, ale uvést ji v život? Nechat ji ladně plout, slyšet její jemný svist a 

příjmat hold stébel, které se vám kladou k nohám?  

Sekačka: 

• představuje energeticky náročnou záležitost – koupě, údržba, provoz to 

všechno představuje nároky na energie 

• jejím provozem zatěžujeme okolí značným hlukem a vibracemi 

• provoz sekačky nekompromisně zlikviduje většinu hmyzu v louce žijícího 

• technický vývoj strojních sekaček je zaměřen na zvětšování záběru sekačky 

a zvyšování pojezdové rychlosti což efekt likvidace hmyzu ještě násobí 

Kosa: 

• mohou si ji dovolit pořídit i lidé s omezenými ekonomickými možnostmi  

• údržba a naklepání není časově náročná záležitost 

• energetická náročnost odvisí od provozovatele kosy  

 

Argumentace se může měnit v závislosti na tom, zda se ptáte před kosením/sečením, 

při kosení/sečení nebo když už je po všem. Ať vyhraje sekačka, či kosa, je třeba 

zvažovat, ptát se a zodpovědně se rozhodovat. 

Pokud něco nejde, vzpírá se to a odolává, je potřeba jít blíž a na déle. 

 

Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka .... 
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole? Co se to stalo 
pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky 
vysázel?  Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv 
půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval 
motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady 
plné barev a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky... 
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane, Příměšťáci.  Začali říkat 
tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou. 
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani 
ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí opravdu, aby tam 
rostla tráva? 
Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Každé jaro 
hnojí a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví. 
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. 
To musí být Příměšťáci velice štastní. 
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile tráva trochu povyroste, sekají jí někdy i 
dvakrát do týdne. 
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno? 
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů. 
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to? 
Sv. František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz. 
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo a když to roste, tak to sekají a platí 
za to, aby se toho zbavili? 
Sv. František: Ano Pane. 
Bůh: To pak musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To 
dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce. 
Sv. František: Když tráva přestane růst tak rychle, Příměšťáci vytáhnou hadice a platí 
ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení. 
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, 
musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim 
opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a 
keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života. 
Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je hrabou na velké hromady a platí za 
jejich odvoz. 
Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem a aby 
udrželi půdu vlhkou a nespečenou? 
Sv. František: Po tom, co vyhodí listy, kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá 
mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů. 
Bůh: A odkud tento mulč berou? 
Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili. 
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. 
Jaký film je na programu dnes večer? 
Sv.Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film o ... 
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím že jsem o tom už slyšel od Františka. 
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