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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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Vážení a milí čtenáři, 
nastal adventní čas, který je předzvěstí 
nacházejících Vánoc a následně příchodu 
nového roku 2016. V křesťanském pojetí 
je to čas očekávání příchodu spasitele, ve 
světském čas příprav na Vánoce, spojený 
se shonem a 
nakupováním. Ať 
už to máte tak či 
onak, přeji vám 
všem, abyste 
nakonec prožili 
krásné vánoční svátky, naplnění vůní 
jehličí, klidem, pohodou a svými 
blízkými, které máte rádi.  
Dále bych vám se vší pokorou rád 
poděkoval jménem spolku Šance pro 
slušné za přízeň, kterou jste nám 
projevovali v roce 2015. Věřte, že to je 
největší hnací motor pro nás všechny, 
kteří se snažíme dělat něco pro druhé a 
kterým není lhostejné, co se v našem 
malém městečku zlonickém děje.   
Do nového roku se často přeje mnoho 
štěstí, zdraví, lásky a úspěchů. Toto vám 
bude přát každý a přeji vám to i já, ale 
přece jen bych nám všem přál k tomu 
ještě něco málo navíc. Abyste nejen o 
Vánocích, ale po celý rok měli dostatek 
času. Času na to, co máte rádi a času pro 
své blízké.  
          Jan Tůma 

 
ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že se 26. 

listopadu konalo 
zasedání zastupitelstva - poprvé 
v Kulturním centru za knihovnou. 

Přiznám se, že jsem očekávala poněkud 
větší účast obyvatel, přece jenom nové 
prostředí, všechno pěkné, voňavé, lidi 
budou zvědaví – nebyli. Tentokrát byla 
účast 12 : 12. 12 občanů, 12 zastupitelů. 
Omluveni byli paní Průšová, paní 
Čermáková a pan Čech. Jednání bylo 
klidné, konstruktivní, připomínky 
konkrétní, prostě celkově panovala 
tvůrčí, pracovní nálada. Možná, že 
k tomu přispělo i to, že všichni 
zastupitelé měli možnost si položit 
tištěné materiály na stolky a zároveň 
měli možnost použít mikrofon, ale 
nebylo to nutné. Nové prostory 
Kulturního centra jsou pro tyto akce 
rozhodně vhodnější než Památník, který 
ode dneška bude využíván pouze na 
kulturní akce. K obsahu zasedání jenom 
pár postřehů. Hlavní body jednání jsou 
již zmíněny ve Zlonickém zpravodaji. Pan 
starosta seznámil zastupitele se 
záměrem městyse privatizovat obecní 
byty. Je to ovšem velmi složitá záležitost, 
která si vyžádá spoustu času a jednání. 
Byty ve vlastnictví městyse jsou opravdu 
ve špatném stavu a privatizace by byla 
jedním z řešení, jak tento stav změnit. 
Jak jste se dočetli ve Zpravodaji, nebyly 
nám přiznány dotace na tři tituly – 
oprava střechy PAD, dotace hasičům a 
dotace na kuchyni ZŠ. Odmítnuté žádosti 
budou obnoveny v příštím roce. 
V případě ochrany bezpečnosti ve 
Zlonicích jednali zástupci městyse 
s novým vedením městské policie ve 
Slaném. Závěry? Více využívat kamerový 
systém (o něm jsem ale bohužel už kdysi 
slyšela, že je zastaralý) a zvyšovat osobní 
aktivitu pracovníků městské policie ve 
Zlonicích. K tomu bych ráda připojila 
příspěvek paní Barákové z diskuse. 
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Hovořila o špatném osvětlení cesty 
k nádraží. Zastupitelé vzali oznámení na 
vědomí. Když mluvím o bezpečnosti, 
ještě se zastavím u politováníhodné 
situace, která v posledních listopadových 
dnech zaměstnávala všechny občany. 
V neděli 29.11. jsme už bohužel 
nerozsvěceli svíčky na vysokém smrku na 
náměstí. Proč? Smrk musel být poražen. 
Našel se totiž vandal (možná, že jich bylo 
víc), který si dal práci a nařízl kmen 
stromu takovým způsobem, že bylo 
nutné na příkaz Policie ČR strom 
pokácet. Vyšetřit, kdo to udělal, bude 
předmětem pátrání policie, u které bylo 
podáno trestní oznámení na neznámého 
pachatele pro trestný čin obecného 
ohrožení. Přiznám se, že mi uniká smysl 
toho, proč to někdo udělal. Přece není 
možné takovým způsobem ohrožovat 
bezpečnost nás všech. Údajně byl řez 
čerstvý. Jak je možné, že nikdo nikoho 
neviděl? Nechápu účel toho všeho! 
Proč?? Už vůbec si neumím představit, 
co by se mohlo stát, kdyby byl tak silný 
vítr, jako před několika týdny. Nikdy 
bych nevěřila, že mezi námi žije někdo 
tak ubohý, jednoduchý a nezodpovědný. 
Nemá ale smysl smutnit, hlavní je, že se 
nikomu nic nestalo a my jsme se přes to 
všechno u rozsvíceného stromu sešli a 
uvítali společně první adventní neděli. 
Na závěr dnešní Pavlače bych vás chtěla 
pozvat na poslední zasedání 
zastupitelstva v tomto roce, které se 
bude konat 22. prosince 2015 v 18.00 
opět v Kulturním centru. 
 

 
 
 

PROČ ? 
/JITKA SKLENIČKOVÁ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Přes třicet let, kdy ve Zlonicích bydlím, 
jsem pravidelným návštěvníkem 
koncertů v Památníku Antonína Dvořáka. 
Zúčastnila jsem se téměř všech 
hudebních koncertů, které se za ta léta 
v PAD konaly. Vyvrcholením v 
předvánočním čase byl a stále je každým 
rokem koncert Symfonického orchestru 
Dvořákova kraje. Na tento koncert se 
scházívalo tolik posluchačů, že nebylo 
kam si sednout a koncert si někteří 
vyslechli i ve stoje.  
     PROČ tomu tak dnes již není? To nás 
všechny více láká oblíbený seriál v 
televizi, pohodlí domova nebo strach z 
večerního návratu domů v přítmí ulic, či 
u přespolních obava o vůz, aby ho nikdo 
neponičil? 
Vždyť nemusíme za kulturou jet nikam 
daleko, umělci jezdí za námi, máme 
krásné prostory na koncerty, kde na nás 
dýchá historie... 
     Na posledním koncertu „Společnou 
cestou" s Janem Páleníčkem a Jitkou 
Čechovou, který se konal 11. 11., mi bylo 
z účasti nás všech hodně smutno. Na 
koncert totiž přišlo 11 posluchačů, 
nejspíš v tento den magické číslo. 
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JE SOBECKÉ MÍT JEDINÁČKA? 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Snad mi v  tuto předvánoční dobu 
prominete malé zamyšlení. Jako vždy se 
mnou můžete nebo nemusíte souhlasit. 
Je fakt, že každý to máme v životě a 
v rodině nastavené jinak. Začnu 
maloučko smutně. Před sedmi lety mi 
umřela maminka. Nečekaně, bez 
jakéhokoliv varování.  Když jsme se s ní 
loučili ve zlonickém kostele, děkovala 
jsem jí v duchu a budu děkovat do smrti. 
Za všechno, ale hlavně za to, že mi 
s tatínkem dopřáli sourozence - sestru! 
Nějak jsem to do té doby moc neřešila, 
ale čím víc se mi maminka vzdalovala, 
tím víc jsem si uvědomovala, jak je 
dobře, že na ten smutek a na vzpomínky 
z dětství nejsem sama. Na každého v 
dospělosti čekají těžké chvíle. 
Samozřejmě jsou tu ostatní členové 
rodiny, kteří obětavě pomohou, dobří 
přátelé, kteří cítí s vámi. Ale v době, kdy 
postihne vaše rodiče těžká nemoc, kdy 
budou potřebovat péči nebo odejdou 
navždy, jsou pro vás vaši sourozenci ti 
nejbližší. Z vlastní zkušenosti vím, že to 
jsou sakramentsky těžké chvíle.  A je 
jedno, jestli vám je třicet nebo padesát. 
Říká se, že když mají rodiče jen jedno 
dítě, upnou se na něj, vše mu podřídí, 
vše mu obětují. Rozmazlí ho! Dítě se 
nenaučí dělit, vytvářet kompromisy, 
ustupovat, nebýt vždy na prvním místě. 
Podle mne je to nesmysl! Můžete mít 
třeba pět dětí, a stane se, že z nich bude 
pět rozmazlených jedinců. Charakter 
dítěte se sice formuje počtem 
sourozenců, kteří se vám doma prohání, 
ale hlavní je vaše výchova. Znám spoustu 
jedináčků a rozmazlení rozhodně nejsou, 

protože to jejich rodiče jednoduše 
nedopustili. Navíc dřív nebo později se 
dítě začlení do kolektivu, nastoupí do 
školky, do školy, a pokud bude chtít 
přežít, pochopí, že ne vždy se svět točí 
jenom kolem něj. Takže tenhle argument 
neberu. Nicméně souhlasím s tím, že mít 
jen jedno dítě je sobecké! Ovšem z 
poněkud jiného důvodu – jednou totiž 
bude na těžké životní situace samo! 
Nechci tady lobovat za zvyšování 
porodnosti. Jen chci říci, že pokud máte 
chuť, sílu, odvahu a možnosti mít víc než 
jedno dítě, mějte je. A vychovejte své 
děti k tomu, že jsou tým, že tu budou 
vždy jeden pro druhého. Je to jeden z 
důležitých darů, jaký jim můžete do 
života dát, a uvidíte, že vám za to jednou 
poděkují. Jako já děkuji svým rodičům… 
Jenomže, jak jinak, samozřejmě pozdě. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK??? 
/LENKA FIALOVÁ/ 
 

Na moji otázku odpovídaly děti z 1. a 
2.třídy. A zdá se, že v tom mají jasno 
Adam: Je neviditelnej, ale má dlouhý bílý 
fousy. Je menší než můj táta. Je mladej. 
A je kouzelnej, umí všechno vykouzlit… 
Matouš: Ježíšek je malý miminko, který 
má na sobě červený kabátek a přes něj 
bílý kožíšek. Umí lítat kouzlem. A pro 
dárky si lítá do oblak... 
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Yula: Ježíšek je takový dědeček, má 
vousy. Má pytel, ve kterém má dárky a 
roznáší je po domech o Vánocích dětem i 
rodičům. Chodí v teplém. Je úplně 
hodný… 
David: Ježíšek vypadá jako sněhulák, má 
křídla a je zelený. Má modrý klobouk a 
vlasy má hnědé… 
Jája: Vypadá jako Santa Claus, ale má 
velkej černej pytel s barevnýma 
dárečkama. Má černej kožíšek a černý 
fousy, černou bambuli a černohnědý 
boty. Pak má kouzelný lektvar, protože 
když někdo zapomene otevřít okno, 
vypije ten lektvar a projde vším. A pak 
má ještě lektvar neviditelnosti, protože 
když jsou děti na balkóně, aby ho 
neviděly…. 
Tom: Ježíšek lítá na svých saních a vždy 
vykouzlí, aby byl malý, aby mohl prolézt 
komínem. Potom zacinká, aby věděl, že 
doma nikdo není. A potom rozdá dárky 
pod stromeček… 
 
 
 

JAK VELKORYSE ROZFOFROVAT       
PENÍZE 
/IVO ŠMOLDAS/ 

     „Dlouho se ze mne 
žena, dcera i synek 
pod různými 
záminkami pokoušeli 
lstivě vytáhnout, co bych rád pod 
stromeček. Teď už změnili taktiku a 
řečenou otázku mi kladou zcela 
přímočaře bez servítků. Zjevně nemají 
nejmenší potuchu, co by mi nadělili. 
Pokaždé jim vlídně odpovím, že o věci 
popřemýšlím a slíbím, že dám vědět. 
Jenže marná snaha. Ať přemýšlím, jak 

přemýšlím, na nic, co bych potřeboval, 
nebo třeba jen si přál, ne a ne přijít. 
Příčina může být dvojí. Buď vskutku 
žádná přání ani potřeby nemám a jsem 
tudíž naprosto šťasten, anebo přání a 
potřeby mám, ale nemůžu si na ně ani 
vzpomenout, a jsem tudíž senilní. Že 
bych byl z takového zjištění příliš šťastný, 
to říci nemůžu, takže patrně zbývá jen ta 
senilita. Chtít po mně v téhle situaci 
vědět, jak bych naložil s pustě 
hypotetickým milionem je, jak jistě 
uznáte, krajně nevhodné. Pokud se 
vskutku toužíte poučit, jak velkoryse 
rozfofrovat peníze, aniž byste je měli, 
obraťte se s důvěrou na poslaneckou 
sněmovnu, určitě vám poradí i 
s milionem. Drobné jsou konec konců 
taky peníze.“ 
     „Na Silvestra se pravidelně scházíme 
s partou příjemných lidí, abychom starý 
rok vyprovodili do nebytí, a přivítali rok 
nový. Činíme tak u bohaté tabule, k níž 
každý přispěje něčím chutným. Mým 
příspěvkem na novoroční tabuli bývá 
pochutina, kterou bych nejvýstižněji 
nazval „niterními chlebíčky“. To se 
vezme poctivá veka, rozkrojí se a 
vydlabe, takže vznikne jakási roura. 
Vydlabaná střída se utře s máslem, 
strouhaným sýrem a lžící hořčice. Přidají 
se okurky, kapie, šunkový salám a vejce 
natvrdo, vše nakrájeno na kostičky a 
výsledná hmota se vecpe zpátky do 
dutiny vydlabané veky. Po vychlazení se 
vycpaná roura nakrájí na plátky a 
servíruje. Výhoda je značná – z takového 
chlebíčku nic nepadá, a člověk tudíž do 
nového roku vstupuje nepotřísněn a 
tedy důstojně.“ 
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OTESTUJTE SI SVÉ IQ…. 
 
OTÁZKA č. 1 - testuje schopnost 
komplikovat jednoduché věci. 
JAK UMÍSTÍTE ŽIRAFU DO LEDNICE? 
 
OTÁZKA č. 2 – testuje schopnost 
uvědomit si souvislost všech předchozích 
činností. 
JAK UMÍSTÍTE SLONA DO LEDNICE? 
 
OTÁZKA č. 3 – testuje paměť 
LVÍ KRÁL POŘÁDÁ V DŽUNGLI 
KONFERENCI. ZÚČASTNÍ SE JÍ VŠECHNA 
ZVÍŘATA KROMĚ JEDNOHO. KTERÉHO? 
 
OTÁZKA č. 4 – test ukáže, nakolik jste se 
poučili z předchozích chyb 
MUSÍTE SE DOSTAT NA DRUHÝ BŘEH 
ŘEKY PLNÉ KROKODÝLŮ. JAK TO 
UDĚLÁTE? 

(Řešení naleznete na straně 12) 
 
 
ČEŠTINA JE PROSTĚ DOKONALÁ  
pro předsilvestrovské pobavení 

 
     Po padesátce počínají pánové, 
podobní pohasínajícím plamenům, 
pociťovat první příznaky počínající 
pohromy. Protože pánové přestanou 
postačovat požadavkům poživačných 
paniček, počnou pokukovat po 
pětadvacítkách. Panence postačí 
patřičné pohoštění, případně pán 
poplácá prevíta po prdýlce. Políbí-li pak 
přitažlivá panenka plešatce před 
přihlížejícími páprdy, polichocený prďola 
podstrčí poupěti pětistovku pro pořízení 
parády. Praktické pro pětadvacítku - 
postačující pro páprdu. Posléze pánové 

pozbývají peněz, proto prohlížejí pouze 
pornografické plátky. Pochopitelně 
pánové především preferují pivo. 
Posedávají po putykách, pěstují pivní 
panděro, probírají politiku. Polehávají po 
pohovkách, pokuřují. Příbytkem proniká 
puch. Pánové pořád pošilhávají po 
plotně. Permanentně předrážděné 
paničky připravují pamlsky pro přecpaná 
panděra povalečů. Pak padesátníci 
počínají pozorovat patologické proměny. 
Po přečtení příruček pátrají po příznacích  
pepky, případně přestávají pít. Podvečer 
pupkáči pobíhají po parcích, podobní  
předpotopním příšerám. Poděšení 
představou prokouřených plic, přestávají 
pokuřovat. Příliš pozdě. Potíží postupně 
přibývá.  Propitý pajšl, pokřivená páteř, 
potvora paradentosa, přebujelá 
prostata. Pánové prostudují pravidla 
preventivní péče. Polykají prášky, 
panikaří. Při popisech, provázejících 
pohřby přátel, postupně propadají 
panice. Překvapeni přemýšlí, připravují 
papír, pero pro poslední pořízení. 
Počítají pozůstalé. Prostě průšvih! 
Poslyšte, přátelé padesátníci + ! Proč 
pohekávat pod peřinou, proč plakat pro 
pubertální pošetilosti? Potlačte přízračné 
představy, překonejte pocity příkoří 
páchaného přírodou. Pořád poctivě 
pracujte, potomky podarujte, paní 
prosím pěkně polibte. Přepočítejte 
peníze. Přivezte pivo, portské, praděda, 
punč. Přeleštěte půllitry, panáky, 
příbory, podnosy. Pogrilujte párky, 
připravte paštikovou pomazánku, 
případně podobné pikantní pochutiny. 
Přátelům předhoďte perfektní portorika 
– popijte, pojezte, pokuřte, pokláboste. 
Přemýšlíte proč? Protože potom přijde 
pravidelný půlnoční  přípitek 2016. 
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Tak a teď zkuste něco 
podobného sestavit v 
angličtině! Nebo zná 
někdo z vás jazyk, ve 
kterém by se něco 
podobného dalo vytvořit? Tak vidíte, jak 
jsme výjimeční!! 
 

 
RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/ 

 
Je tu zima, ale 
kdo by si myslel, 
že nemůžeme na 
zahrádce nic 
dělat, ten se mýlí. Máme sice zahrádku 
zazimovanou, ale přesto vám poskytnu 
několik rad. • Zahradní rybníček musíte 
před příchodem mrazů vyčistit. Hnijící 
materiál může ve vodě vyvolat 
nedostatek kyslíku. Voděnku žabí 
(podeňku virginskou), rostoucí 
v rybníčku, nesmíme dát pryč. U 
rostoucího žlutého kosatce nesmíme 
odstřihnout špičky rostoucích výhonků. • 
Pokud je několik dnů silný mráz, musí 
majitel hlubšího rybníčku vysekat do 
ledu díru. Vypusťte trochu vody, aby 
ryby měly dostatek kyslíku. Abyste 
zabránili zamrznutí díry vysekané do 
ledu, postavte do ní kolmo svazek rákosu 
nebo chrastí. Až na kořeny leknínu, které 
nesmí zmrznout, mají ostatní vodní 
rostliny trochu ledu rády. • Cypřiše patří 
k jehličnanům, které na zimu shazují 
jehličí. Je to dobrý materiál do 
kompostu. • Černý rybíz v zimě můžeme 
prostříhávat, aby zůstaly mladé výhonky. 
Snadno je poznáte podle světlejší barvy. 
Když vás zažene zima ze zahrádky domů, 

zkontrolujte své, ve sklepě uložené jiřiny, 
zda je nenapadá plíseň. Pokud ano, je 
jejich stanoviště příliš vlhké.   • Kamélie 
mají nyní poupata, pokud chceme, aby 
rozkvetly později, nesmí teplota 
překročit 15 stupňů celsia. Stačí rosit na 
listy, se zálivkou buďte opatrnější. • 
Brambory, které máme uskladněné, 
bychom měli během zimy jednou 
přehodit. Po tomto zásahu se teplota 
uvnitř hromádky nezvýší a zamezí se tak 
tvorbě klíčků. • V lednu už můžeme 
stříhat ovocné stromy. Větší rány 
musíme ale hned ošetřit štěpařským 
voskem. • Vánoční hvězda vyžaduje 
světlé stanoviště a je vděčná za 
každodenní rosení. Když opadnou 
červeně zbarvené listy, má vánoční 
hvězda období klidu. Ostříhejte ji, a 
dávejte jí minimum vody. Rány, které 
vzniknou po stříhání, pokryjte 
cigaretovým popelem nebo práškem 
z dřevěného uhlí. 
Tak ať se dílo daří, milí 
zahrádkáři.  
Váš Jura 
 
 
 

O VÁNOCÍCH 
/JAN WERICH/ 

„Já bych chtěl být 
Ježíšek. Já myslím, 
že nikoho z věřících 
neurazím, to bych 
nechtěl, ale já bych 
chtěl být Ježíšek. Měl bych hezkou 
maminku, hodnýho tatínka tesaře, no a 
pak by mi vrtalo hlavou, co to je 
impérium, co to je útlak, co to je drzost 
římská a co to je patolízalství, a tak bych 
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proti tomu mluvil a lidi by mě 
poslouchali a někteří by nadávali a křičeli 
by na mě a házeli po mně kamením, já 
bych si toho nevšímal a říkal bych si, co si 
myslím, a dostal bych spoustu lidí na 
svou stranu, no a pak by mě museli 
ukřižovat. 
      Silní vždycky musejí někoho 
ukřižovat. Poněvadž by nebyli silní, to je 
jednoduchá věc. To by byli lidi, jako jsme 
my. A copak my neukřižujeme jeden 
druhého, neukřižujeme denně jeden 
druhého? Copak my nemetáme los o 
svršky svoje? My si nenasazujeme trnové 
koruny? 
To je vlastně taková úvaha ne vánoční, 
spíš celoroční. O Vánocích aspoň na 
chvilku je pokoj. Víte, ono se nemá 
zabíjet, ono se nemá vraždit tyhle dva 
dny, protože to se narodil Syn člověka. 
Jak na něj volali Židé. Kdo je ten Syn 
člověka? No, divili se, poněvadž už 
tenkrát bylo málo synů člověka. Byli 
synové úředníků a funkcionářů a 
milionářů, ale málo synů člověka. 
A Vánoce mají jednu výhodu, že se 
chováme aspoň dva dny slušně.“ 
„ Co se týče mého optimismu, který Vám 
dělá dobře, to není ani tak dar od 
Pánaboha, ani dědictví po předcích, spíš 
nutnost. A kam bychom bez něj přišli? 
Svět nebyl nikdy jiný, než jaký je teď. 
Chamtivý i štědrý, statečný i zbabělý, 
krutý i laskavý, blbý i chytrý. A mezi tím 
byste chtěli žít jen tak, bez smíchu? 
 
Nezbývá nám, než si spolu připít: 
NA ŽIVOT A NA SRANDU.“ 

 
 
 

NEJ, NEJ, NEJ… 
tentokrát s vůní jehličí 
 
I kouzlo Vánoc lze přenést 
do obřích nebo naopak 
miniaturních rozměrů. A to 
nejen, co se týče nálady či 
atmosféry. Leccos o tom vědí 
v Pelhřimově – městě rekordů, kde sídlí 
Muzeum kuriozit, v němž narazíte na 
opravdu netradiční vánoční počiny lidí, 
kteří jsou mistry svého oboru anebo 
mistry recese. Prohlédnout si zde 
můžete nejdelší vánoční prskavku, obří 
svíčku, nejmenší betlém a řadu dalších 
překvapujících počinů českých lidí. Ale 
v České knize rekordů najdete i další 
vánoční podivuhodnosti, např. Nejmenší 
betlém vyřezávaný ze dřeva. 
Ing. Miloš Němec z Třemošnice vytvořil 
běžnou řezbářskou technikou a za 
použití obyčejných nástrojů, jako je 
třeba nožík nebo rydlo, tradiční betlém 
s motivem svaté rodiny, který je ovšem 
tak malinký, že nebylo těžké ho umístit 
do skořápky lískového oříšku. Ona 
neobvykle malá schránka betlému má na 
výšku 26 mm a nejvyšší postava svatého 
Josefa měří 12 mm. Nejmenší 
vyřezávaný betlém v ČR zhotovený 
z lipového dřeva je k vidění v expozici 
Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. 
Autor na něm pracoval v konečné fázi 
pouhé 4 hodiny, ale plány a příprava 
zabraly týdny a týdny rozmýšlení a 
nákresů. 
Betlém s největším počtem figurek 
z kukuřičného šustí 
Jeho autorkou je Helena Malinjaková 
z Karlových Varů. Betlém čítající 
105 lidských a 13 zvířecích postav, tedy 
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celkem 118 figur, byl inspirován 
modelem stavby Karlova mostu. Většina 
postav proto představuje dobové 
řemeslníky pracující na této unikátní 
stavbě. Figurky zhotovené z kukuřičného 
šustí jsou mnohdy opatřeny doplňky a 
pracovními nástroji vyrobené z dalších 
přírodních materiálů.  
Nejdelší papírový řetěz nainstalovaný 
na vánočním stromě. 
Magistrát hlavního města Prahy v rámci 
projektu za čistější a krásnější Prahu 
nechal ozdobit vánoční smrk ve 
Stromovce papírovým řetězem o délce 
2, 565 kilometru, který z proužků papíru 
slepily děti z mateřských a základních 
škol v Praze a Středočeském kraji. 
Nejvíc ozdobených vánočních 
stromečků na jednom místě. 
Při vánoční akci v ZOO Dvůr Králové 
ozdobilo 4 910 dětí ze 131 mateřských a 
základních škol vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami 441 vánočních stromečků, 
které pak zdobily celou ZOO. Každá třída, 
která k vytvoření rekordu přispěla, měla 
pak za odměnu prohlídku ZOO zdarma. 
 
KURIOZITY ZE SVĚTA NEJ… 
Začneme u vánočky – tu úplně největší 
na světě upekli v prosinci 2000 v Kanadě. 
Obří kus pečiva vážil přesně 2502,4 kg, 
byl 21,95 metrů dlouhý, na šířku měl 
45,72 cm a na výšku 33,02 cm. Hned 
v tom samém měsíci však kolosální 
vánočka náš svět opustila - pochutnalo si 
na ní 3500 hostů. 
Největší adventní věnec, který kdy 
vznikl, měřil v průměru pět a tři čtvrtě 
metrů a vyrobil ho z plastových kelímků 
Mexičan Sergio Rodriguez Villareal. Kdo 
by chtěl mít doma opravdu nejvyšší 
vánoční stromeček, musel by probourat 

pár pater. Rozhodně nic do 
panelákového bytu. Ten dosud nej měřil 
na výšku 67,36 m. Byla to douglasská 
jedle. Vztyčili a ozdobili ji v Northgate 
Shopping Centre v americkém Seattlu v 
roce 1950. Stromek se převážel 32 
kilometrů a celé dva dny trvala příprava 
ulic, kterými měl tenhle nadměrný 
náklad projíždět. Pro tisíce světélek, 
kterými se strom po ozdobení rozzářil, 
vyráběl energii samostatný agregát. 
Zajímavý průzkum provedla ve velké 
Británii společnost Travelodge: Zjistila, že 
nejobávanějším návštěvníkem během 
vánočních svátků je tchyně. Návštěvy 
matky své partnerky či svého partnera se 
děsí jeden z pěti dospělých. Na dalších 
místech nejneoblíbenějších hostů jsou 
ostatní příbuzní. 
 
10 nejobávanějších návštěv: 

 
Tchyně - zůstávají neúměrně dlouho. 
Tetičky - považují dům za hotel. 
Bratři a tchánové - přicházejí neupravení 
a špinaví. 
Sestry - kupují příšerné dárky. 
Babičky - kritizují štědrovečerní večeři. 
Matky - pomlouvají neuklizený dům. 
Strýčkové - jsou příliš hluční. 
Dědové a nevlastní matky - vypijí příliš 
mnoho alkoholu. 
Synovci, neteře, vnoučata a bratranci - 
nechávají po sobě neuvěřitelný 
nepořádek.  
A jak to bude letos u vás??  
Pozvete na Vánoce rodinu? 
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KALENDÁRIUM 
8. 12., 17:00 Volnočasová 

univerzita – Vánoční 
rukodělky, společenská 
místnost Zlonice 
9. 12., 18:00 Česko zpívá koledy, parčík 
mezi Památníkem a ZŠ ve Zlonicích 
11. 12., 16:00 Coca-cola vánoční kamion, 

náměstí TGM, Slaný 
12. 12., 19:00 Vánoční koncert Evy 

Urbanové, divadlo Slaný 
13. 12., 14:00 a 17:00 Pohádka Byl jednou 

jeden král, ZŠ Zlonice 
18. 12., 17:00 Vánoční koncert ZŠ a ZUŠ, 
Památník Antonína Dvořáka 
19. 12., 18:00 Vánoční koncert Léta letoucí, 

klášter Nejsvětější Trojice ve Slaném 

20. 12., 15:00 Vánoční koncert Léta letoucí, 

kostel sv. Šimona a Judy v Dolíně u  Slaného 

23. 12., 16:00-17:00 Betlémské světlo, 
Památník Antonína Dvořáka 
24. 12., 14:00 Zastavení u jesliček, Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie 
31. 12., 18:00 Ohňostroj v Královicích 
1. 1. 2016, 17:00 Novoroční ohňostroj, 

Zlonice 
1. 1., 2016, 18:00 Novoroční ohňostroj, 

Slaný 
Vranští pěvci – koncerty se zimní 
náladou – 12.12., 17:00 Vraný 
                - 14.12., 18:00 Páleč 
                - 15.12., 18:00 Dolín 
                - 18.12., 18:00 Lukov 

 
OKÉNKO DO PŘÍRODY   
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

                                                          
                                                                   

 

 

 

ROZEZNÁTE VRÁNU, HAVRANA,  
KRKAVCE A KAVKU? 
Jak od sebe bezpečně rozeznat černé 
ptáky? 
Vrána obecná má dva poddruhy - šedá a 
černá, peří je matné a od ostatních 
černých ptáků se dobře rozpozná podle 
černého zobáku a nahých nožek.  
 
Havran polní je vráně hodně podobný, 
liší se však lesklou barvou peří, olysaným 
světlým zobákem a kalhotkami na 
pařátech (to 
jsou odstávající 
pírka na 
končetinách). 
Rozeznáme je i 
podle 
společenství, vrána je samotářka a na 
zemi vydrží jen chvilku, havrani žijí ve 
velkých hejnech a na zemi rádi dlouho 
běhají a hledají potravu. 
 
Krkavce velkého od obou druhů černých 
ptáků rozeznáme podle velikosti, 
výrazného černého zobáku a na hrdle 
kovově lesklého peří. Je to velice opatrný 
pták samotář. 
Věděli jste, že 
právě v 
krkavce se 
proměňoval 
kouzelník 
Rumburak v seriálu o Arabele? Krkavec 
je inteligentní pták, který dokáže 
napodobit lidský hlas. U nás je zákonem 
chráněný, jeho hlavní hnízdiště je 
Šumava, ale můžete se s ním setkat i v 
našem kraji, hostuje v oblasti 
Hobšovického rybníka v chráněném 
krajinném pásmu. 
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Kavka obecná je nejmenší krkavcovitý 
pták, její peří je do stříbrošeda a její oko 
je, na rozdíl od ostatních černých ptáků, 
bílé až stříbrné. Zobák má podstatně 
tenčí než havran a vrána.  Kavky žijí v 
trvalém páru, jsou velice krotké a 
můžete je 
spatřit ve 
společenství 
s havrany 
při hledání 
potravy, 
nebo s holuby v městských parcích. I 
kavka je označována, vlivem revitalizace 
domů a úbytkem hnízdišť, za ohrožený 
druh. 
 
 

JAK PŘES VÁNOCE NEPŘIBRAT? 
/NÁŠ VÝŽIVOVÝ PORADCE/ 
 

Už za pár dní tady budou vánoční svátky. 
Na většinu z nás budou na stole čekat 
dobroty, jako je cukroví, bramborový 
salát, smažená ryba, vánočka, chlebíčky, 
jednohubky...   Určitě tomu ani vy 
neodoláte. Ale co dělat, abyste nepřibrali 
několik zbytečných kilogramů? Určitě si 
nebudete chtít něco odepřít, protože to 
lahodné cukroví je na stole jen jednou v 
roce a bez mlsání by to nebyly ty pravé 
Vánoce. 
I kdybyste si řekli, 
že mlsat tedy 
nebudete, 
lákadlům se 
nevyhnete. Čekají 
na vás prostě všude - doma, u 
příbuzných, u známých, v práci... Každý 
dělá jiný druh cukroví a zajisté byste rádi 
ochutnali a porovnali, kdo má nejlepší 
kousky. Nemusíte se u zkoušení 

omezovat, protože nemusíte vůbec 
přibrat, stačí vědět, co proto můžete 
udělat. Existuje mnoho tipů, 
jak nepřibrat o Vánocích. 
Zapamatujte si několik pravidel, díky 
kterým nepřiberete přes Vánoce víc než 
0,5 kg. Ve výsledku nemusíte přibrat ani 
to, záleží jen na tom, kolik sníte cukroví a 
jestli budete mít nějakou pohybovou 
aktivitu. Nepřecpávejte se, Vánoce jsou 
tady přece každý rok, není proto nutné 
sníst všechno, co kolem sebe uvidíte. Od 
každého druhu cukroví snězte 
maximálně 1 kousek denně. Pokud máte 
nějaký pohyb, dejte si těch kousků klidně 
více. Snažte se péct dietní vánoční 
cukroví nebo to nepřehánějte s 
množstvím.     Pokud budete mít na 
slavnostní večeři smaženou rybu, otřete 
ji pořádně od oleje… nebo raději 
udělejte pečenou rybu.    Dejte si do 
bramborového salátu místo majonézy 
jogurt, nebo tam přidejte jogurt i 
majonézu v poměru 1:1. Chlebíčky či 
jednohubky jezte, jen když budete mít 
hlad. Jíst je jen z nudy, není nejlepším 
řešením.     Vhodné je též omezit přes 
Vánoce alkohol, hlavně se to týká 
sladkého vaječného koňaku, který je plný 
kalorií.      Choďte často na procházky a 
sportujte. Běžte každý den rychlou chůzí 
na procházku alespoň na 30 minut, 
spálíte tím dost kalorií. Rozhodně ale 
nebude ku prospěchu, když si budete 
odpírat cukroví, salát nebo vánočku, 
protože proč to potom všechno 
připravujeme? Když nebudete 
ochutnávat, určitě při další vhodné 
příležitosti nevydržíte a sníte mnohem 
více jídla, než kdybyste si vzali pár 
kousků denně. Samozřejmě, když to s 
jídlem nebudete přehánět, tak ani moc 

http://sjidelnicek.cz/dietni-vanocni-cukrovi/
http://sjidelnicek.cz/dietni-vanocni-cukrovi/
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kilogramů nepřiberete. Když k tomu 
přidáte i nějaký pohyb, tak na sobě 
možná ani nepoznáte, že byly Vánoce… 

 
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI IQ testu: 
1. Otevřete lednici, vložíte žirafu, 

zavřete lednici. 
2. Otevřete lednici, vyjmete žirafu, 

vložíte slona, zavřete lednici. 
3. Kromě slona, ten je v lednici. 
4. Přeplavete řeku, krokodýli jsou na 

konferenci u lva. 
Podle Andersen Consulting  Worlwite 
průměrně 90% dotázaných pohořelo při 
všech otázkách. Proti tomu děti 
z mateřských škol měly více správných 
odpovědí. Ze zprávy Anderson 

Consulting vyplývá, že většina 
dotázaných nedosahuje IQ 
čtyřletého dítěte. Jak jste 

dopadli vy???? 
 

A JE TU ZAS VÁNOČNÍ ČAS 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Jistě mi dáte za pravdu, že Vánoce jsou 
náporem na city i na nervy. Nejdřív 
rozčarování, že ještě neopadalo listí na 
stromech a už jsou obchody přecpané 
vánočními dekoracemi. Pak doba 
velkorysého plánování, že se letos stihne 
všechno v předstihu a v klidu, ne jako 
vloni, ve zmatku a na poslední chvíli. Pár 
dní iluze, že se to opravdu povede. 
Panika, že se to (opět) nepovedlo. 
Pečení, štědrovečerní přejídání se, 
povalování se u oblíbených pohádek… 
další činnosti si doplníte jistě podle svých 
vánočních zvyklostí. Tuny rozbaleného  
 
 

balícího vánočního papíru. Melancholie. 
Tolik toho vždy od těch Vánoc 
očekáváme. Tolik, že pak je nám 
obyčejnost málo. Skončilo to? Týdny se 
těšíte, pak jeden večer a je to pryč? 
Naaranžované dárky pod stromečkem 
vypadaly tak pěkně a vydrželo to… 
hodinu? Sváteční jídlo snědeno, návštěvy 
se vystřídaly….  a najednou ticho a 
prázdno?.... To všechno je sice pravda, 
ale přesto letos zase uklidíme, 
načančáme byt, zase nakoupíme dárky, 
potraviny, zase po nocích napečeme 
cukroví, schováme ho, aby ho rodina 
nezlikvidovala a zbylo aspoň na 
štědrovečerní stůl. A zase k nám přijdou 
Vánoce, zase zjihneme, poslechneme si 
koledy, sejdeme se s rodinou, přáteli a 
zase si užijeme tu zvláštní 
nezaměnitelnou atmosféru, kterou nám 
přinášejí jenom Vánoce. Tak ať se ty 
letošní Vánoce vydaří vám všem, protože 
bez nich si už zimu ani neumíme 
představit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakční rada Zlonické šance: 
Mgr. Lenka Fialová, Bořek Jareš, Marie 

Geringová, Ing. Jana Tůmová a Radka 

Kotěrová. 
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