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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 
 
Vážení voliči, 
děkujeme vám všem, kteří 
jste vyjádřili svůj názor. Naše 
vítězství ve volbách bereme 
jako ocenění naší práce a 

především jako velkou zodpovědnost pro 
další volební období. V komunálních 
volbách 2014 v Břešťanech, Lisovicích, 
Tmáni, Vyšínku a Zlonicích zvítězila 
slušnost. Dali jste šanci Šanci.  

 
Dlužíme vám ale vysvětlení okolností, 
které vedly k odhlasování konečné 
podoby vedení městyse, vzešlého z 
koaličních jednání ŠPS a ČSSD. Proč bylo 
koaliční jednání nutné? Jak všichni víte, 
rozložení „sil“ v zastupitelstvu je  po 
volbách následující: ŠPS, třebaže vítěz 
voleb, má v zastupitelstvu 6 členů z 15, 
ČSSD 4  členy, ODS 4 členy, KSČM 1 
člena. Z tohoto konečného výsledku 
vyplynul  pro Šanci jediný možný závěr.  
Vytvoření koalice. Poměr   6 : 9, je 
vzhledem k výsledkům voleb 
problematický, protože zastupitelům 
Šance by se při hlasování  nedařilo 
prosazovat plnění svého volebního 
programu. Neměli by nadpoloviční 
většinu (alespoň 8 hlasů). Proto jsme 
hledali vhodného koaličního partnera. 
Ano, vstoupíme do koaličního jednání - 
s kým? Samozřejmě s druhou vítěznou 
stranou což je ČSSD – jiná možnost, 
vzhledem k výsledku voleb, není. Oba 
koaliční partneři mají téměř totožný 
volební program, a pokud chceme, aby 
byla koalice silná, předložíme ČSSD své 
požadavky. Zároveň, a to je podmínka,  

musíme respektovat i požadavky její. Asi 
nejhorší chvíle nastala, když Tomáš 
Smetana oznámil, že bohužel nemůže 
nastoupit na pozici starosty. (jeho 
vyjádření jste si mohli poslechnout na 
facebookových stránkách Šance). Celý 
připravený scénář se zhroutil a začalo 
čtrnáctidenní  vyjednávání. Za ŠPS 
jednalo 6 lidí (Tůma, Smetana, Kotěrová, 
Dornicová, Čech, Šafner). Musím 
upozornit, že tito lidé pouze předkládali 
konečná ujednání a návrhy, odhlasované 
vždy nadpoloviční většinou členů ŠPS.  
Jak už to chodí při obdobných jednáních, 
diskutovalo se a probíraly se jednotlivé 
varianty. Návrh ŠPS: Tomáš Čech 
starosta, Antonín Chochola 
místostarosta – neprošel.   Další 
možnost  byla: Antonín Chochola 
starosta a 4 členové rady ze ŠPS 
(místostarostka Kotěrová a radní 
Smetana, Tůma, Čech.) Tato varianta se 
dlouho „držela“ (seznámili jsme vás s ní 
na facebookových stránkách ŠPS). Pokud 
bychom ale trvali na tomto seskupení, 
kterému nebyla ČSSD nakloněna, mohla 
nastat situace vytvoření  úplně jiné 
koaliční dohody. V úvahu přicházely ještě 
tyto varianty:  ŠPS + ODS, ODS + ČSSD + 
KSČM. Definitivním rozhodnutím bylo 
vytvoření koalice ŠPS + ČSSD, protože 
jsme našli nejvíce shodných bodů v obou 
volebních programech. Konečnou 
dohodou byl  poměr v radě 3:2, 
abychom zajistili pevnou koalici. Finální 
varianta, kterou jsme předložili na 
ustavujícím zasedání, byla taková: 
Chochola - starosta, Kotěrová - 
místostarostka, radní - Smetana, Tůma, 
Pagač (vzhledem k vysokému počtu 
hlasů, které získal ve volbách). Vážení 
čtenáři Zlonické šance, toto vysvětlení 



prosinec 2014                    Ročník III., číslo 6, vydáno dne 27.11.2014                                  3                                                 

jsme uvedli proto, že už jsme slyšeli 
názory občanů o podvedených voličích a 
nesplněných předvolebních slibech, že 
v případě vítězství Šance dojde ke změně 
ve vedení obce. Ano, vy, kteří jste si 
změnu přáli, máte pravdu. Tomáše 
Smetanu si v čele obce dokázalo 
představit mnoho z vás, proto získal 
nejvíce hlasů ze všech kandidátů.  
Důvody, které ho vedly k nepřijetí 
navrhovaného postu, jsme již zmínili.  
 
 
 
 
 
 
Vážení občané Zlonic a přidružených 
obcí, každý má dnes možnost se 
svobodně vyjadřovat. V poslední době se 
objevuje řada článků, které komentují 
povolební situaci. Členové Šance pro 
slušné by se rádi k tvrzení autorů těchto 
článků vyjádřili, ale společně jsme 
usoudili, že se budeme nadále držet 
našeho kodexu slušnosti, který v Šanci 
vždy fungoval. Svou energii nebudeme 
věnovat zbytečným mediálním 
přestřelkám, ale plnění volebního 
programu Šance pro slušné. Myslíme si, 
že je to to nejdůležitější. V souvislosti 
s tím si vás dovolujeme informovat o 
změnách, které přinesl povolební čas. 
Pan ing. Tomáš Čech se rozhodl, že se 
více nebude podílet na činnosti Šance 
pro slušné a my jeho rozhodnutí 
respektujeme.           
 /OBČANSKÉ  SDRUŽENÍ  ŠANCE  PRO  SLUŠNÉ/ 
 
 
 
 

 

„OSADNÍ VÝBOR“ – VÝZVA PRO OBČANY 
/MGR. JAN TŮMA/ 
 
Jedním z bodů volebního programu 
ŠpS bylo zřízení obdoby „osadního 
výboru“ složeného ze zástupců 
jednotlivých přidružených obcí. 
Osadní výbor se bude moci 
vyjadřovat k hospodaření a 
investičním akcím, podávat návrhy a 
náměty na zvelebení obcí. Jak bylo 
slíbeno, rozhodne též o využití 
určené finanční částky, která bude 
každé obci vyměřena dle počtu 
obyvatel, s čímž už počítáme 
v rozpočtu pro rok 2015. Nyní 
vyzýváme občany Břešťan, Lisovic, 
Tmáně a Vyšínku, aby doporučili 
zástupce – členy „osadního výboru“. 
Své tipy posílejte na email: 
stroblova@zlonice.cz, či sdělte 
telefonicky na tel. č. 312 591 101 
nebo osobně na úřadě Městyse 
Zlonice u paní Štroblové a to do  
20. prosince 2014. Následně budou 
jednotliví navrhovaní občané 
osloveni, zda s kandidaturou souhlasí 
a pokud se sejde více návrhů, 
proběhne případná volba. Věříme, že 
na této určité samosprávě se obce 
budou rádi podílet.  
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
 /MARIE GERINGOVÁ/ 
 
 
                                                                          

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… jak probíhalo ustavující zasedání 
zastupitelstva 4. listopadu v PAD? 
Nově zvolení zastupitelé se dostavili 
všichni – jmenovitě zastupitelé podle 
počtu hlasů získaných ve volbách: 
Tomáš Smetana, Radka Kotěrová, 
Pavel Pagač, Jan Tůma, Ladislav 
Šafner, Antonín Chochola, Tomáš 
Čech, Rudolf Čížek st., Ilona 
Dornicová, Zdeňka Průšová, Ladislav 
Jirásek, Lenka Slavíková, Milan Kos, 
Rudolf Čížek ml., Vlasta Čermáková. 
Překvapila mě vysoká účast z řad 
občanů. Tentokrát se jich v 
Památníku sešlo kolem čtyřiceti. 
Slavnostní atmosféru umocnil 
v úvodu poslech státní hymny. Po 
vyslovení slibů jednotlivých 
zastupitelů předaných do rukou 
stávajícího starosty Antonína 
Chocholy, došlo k volbě nového 
vedení obce - starosty, místostarosty 
a členů rady. Návrh opozice, aby na 
pozici místostarosty byl v příštím 
volebním období zastupitel uvolněný 
ze současného zaměstnání, nebyl 
podpořen většinou hlasů. Návrh na 
tajnou volbu starosty a místostarosty 
byl většinou hlasů zamítnut. Volba 

byla tedy veřejná. Koalice navrhovala 
na post starosty Antonína Chocholu, 
opozice překvapivě člena ŠPS 
Tomáše Čecha (?). Starostou městyse 
byl veřejnou volbou 9 : 5 hlasům 
zvolen Antonín Chochola (ČSSD). 
Jeden zastupitel se hlasování zdržel. 
Návrh koalice na post místostarosty: 
Radka Kotěrová (ŠPS), návrh opozice 
Rudolf Čížek st. (ODS). Hlasováním 9 
: 5 zvolena Radka Kotěrová - jeden 
zastupitel se zdržel hlasování, Rudolf 
Čížek st. 5 : 8, 2 se hlasování zdrželi. 
Jako členové rady byli navrženi 
v abecedním pořadí tito zastupitelé 
(koalice navrhuje): Pavla Pagače, 
Tomáše Smetanu, Jana Tůmu, 
opozice Tomáše Čecha, Rudolfa Čížka 
st., a Lenku Slavíkovou. Veřejné 
hlasování: Tomáš Čech (ŠPS) 6 : 8 (1 
se zdržel), Rudolf Čížek st. (ODS) 5 : 8 
(dva se zdrželi), Pavel Pagač (ČSSD) 8 
: 3 (4 se zdrželi), Lenka Slavíková 
(ODS) 5 : 7 (3 se zdrželi), Tomáš 
Smetana (ŠPS) 9 : 4 (2 se zdrželi), Jan 
Tůma (ŠPS) 9 : 5 (1 se zdržel). Členy 
rady se hlasováním stali: Tomáš 
Smetana, Jan Tůma a Pavel Pagač. 
Další hlasování se týkalo zvolení 
předsedů výborů – finančního a 
kontrolního. Předsedou finančního 
výboru byl většinou hlasů zvolen 
Pavel Pagač (ČSSD), předsedou 
kontrolního výboru Tomáš Smetana 
(ŠPS). Problém nastal při volbě 
jednotlivých členů výborů. Do 
finančního výboru byli navrženi Ilona 
Dornicová (ŠPS), Lenka Slavíková 
(ODS), Zdeňka Průšová (ČSSD), 
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Rudolf Čížek st. (ODS). Ještě než 
zastupitelé mohli zvednout ruce 
k hlasování, paní Slavíková a pan 
Čížek odmítli ve výboru pracovat. 
Tatáž situace nastala při složení 
výboru kontrolního. Navrženi byli 
Milan Kos (ODS),  Ladislav Jirásek 
(ČSSD), Rudolf Čížek ml. (ODS), 
Tomáš Čech (ŠPS); všichni opět 
nabízené funkce odmítli. V té chvíli 
to v sále mírně zašumělo. Šest 
zastupitelů odmítá kontrolovat 
vedení a hospodaření obce? Nikdy 
v minulosti k podobné situaci 
nedošlo. Vždycky strany, které stály 
v opozici, chtěly mít možnost 
kontroly.  Jak může vedení obce 
fungovat bez kontroly členů opozice? 
Slovo zastupitel přece něco znamená 
– zastupitelům dali voliči důvěru a 
tím pádem počítají s tím, že je tito 
lidé budou zastupovat. Před několika 
minutami jsme si vyslechli slib a 
najednou tato reakce? Složení 
jednotlivých výborů se proto odložilo 
do příštího zasedání zastupitelstva.  
Dále zastupitelstvo odhlasovalo výši 
odměn pro neuvolněné členy dle 
přílohy č.1 nařízení vlády č.37/ 2003 
sbírky. Další bod programu - ze 
zákona má právo používat znak 
městyse má ze zákona starosta a 
místostarosta. Jako další byl pověřen 
používáním znaku městyse Mgr. .Jan 
Tůma, vzhledem k zastupování  obce 
při konání svatebních obřadů v PAD. 
V závěru zasedání se ještě projednalo 
několik bodů, které bylo potřeba 
urychleně zastupiteli odhlasovat. Do 

diskuse se nepřihlásil nikdo, takže 
ustavující zasedání skončilo.  
 
►… Během uplynulých dvanácti let 
výsledky čtyř voleb do zastupitelstva 
městyse Zlonice ukazují, že vítězná 
strana nikdy neměla nadpoloviční 
většinu hlasů v zastupitelstvu. Z toho 
vyplývá, že vždy musela být 
vytvořena koalice k prosazení 
volebního programu vítězné strany. 
Přesně stejná situace nastala i letos, 
pouze se výrazně pomíchaly pozice 
stran.  
 
PŘEHLED VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ OD 
ROKU 2002: 
 

 
PODÍL STRAN V ZASTUPITELSTVECH: 

 ČSSD ODS KSČM NEZ. ŠPS 

2002 4 4 4 3  

2006 5 5 3 2  

2010 4 7 3  1 

2014 4 4 1  6 

 ČSSD ODS KSČM NEZ. ŠPS 

2002 2934 2791 2475 1944  

2006 3242 3581 1926 1666  

2010 2830 3984 1775  1112 

2014 2821 2439 1161  3831 
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K úplnému přehledu ještě připojuji 
účast voličů v komunálních volbách 
od roku 2002: 
 
2002  - 43,82 %, 2006 - 45,53 %,    
2010  - 42,35 %, 2014  - 44,14 %.  

Tolik statistické údaje.   
 
►… že jsem si nedávno přečetla 
rozhovor s hercem Petrem 
Nárožným, který odpovídal na různé 
otázky. Jedna odpověď v souvislosti 
s volbami a politikou vůbec, mě 
zvlášť zaujala. Otázka: „Kdybychom 
vešli do české hospody, slyšíme, že 
politika je svinstvo. Co byste na tento 
názor odpověděl?“ „Že to je jeden 
z nejhorších omylů mnoha lidí. Rád 
bych zdůraznil, že mnoha slušných 
lidí. Všechno to, co lidem připadá 
nekorektní, záludné, předem 
domluvené, nespravedlivé, silou 
protlačené a já nevím, co ještě, to 
jsou prosím běžné nástroje politiky – 
po staletí stejné. Ono to v politice 
jinak nejde, ale my bychom pořád 
chtěli, aby kurva byla poctivá.“    Na 
mě trochu silná slova, ale pravdivá. 
 
►… že mě zaujal dost zajímavý 
dokument o hospodaření 
jednotlivých měst a obcí v ČR. 
Posílám odkaz na tento dokument. 
Můžete v něm zjistit, jak se 
hospodařilo s penězi obce ve 
Zlonicích  od roku 2000 až do roku 
2013. 
http://www.rozpocetobce.cz/sezna
m-obci?pismeno=A 

 
►… 31. 10. skončilo hlasování 
v soutěži O nejkrásnější obec. 
Konečné pořadí obcí: 1. Pištín 17 156 
hlasů, 2. ZLONICE 12 562 hlesů, 3. 
Zděchov 10 235 hlasů. Zlonice obdrží 
za druhé místo dárkový balíček, 
celostátní propagaci na portálu 
www.czregion.cz, grafický banner, 
propagační materiály a diplom. 
Děkujeme všem, kteří posílali hlasy 
našemu městysi. 
 
►… že v rámci představení 
vánočního schématu se Česká 
televize pochlubila tím, že o svátcích 
odvysílá zajímavý životopisný snímek 
Americké dopisy, popisující jednu z 
nejplodnějších etap života českého 
skladatele Antonína Dvořáka. Část 
filmu se natáčela i ve zlonické 
Varhaníkovně.  
 

 

DOST O POLITICE, A 

PROTOŽE SE ŘÍKÁ, ŽE 

ZDRAVÍ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, 
NABÍZÍM VÁM NA PAVLAČI 

NĚKOLIK RAD PROTI 

ZIMNÍM NEDUHŮM. 
 

Předtím, než vyjdete do zimy, 
potřete si ruce a rty olivovým 
olejem. Funguje také obyčejné máslo 
či margarín, ale na rozdíl od 
olivového oleje se tak dobře 
nevsáknou. Čokoláda na krk: Pokud 
vás škrábe v krku, zkuste čokoládu. 
Theobromine, který obsahuje kakao, 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Erozpocetobce%2Ecz%2Fseznam%2Dobci%3Fpismeno%3DA
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Erozpocetobce%2Ecz%2Fseznam%2Dobci%3Fpismeno%3DA
http://www.czregion.cz/
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totiž potlačuje nervové senzory a tím 
mírní bolest v krku.  Vlhké ponožky 
proti rýmě: První pomoc na ucpaný 
nos? Zkuste své nohy nejprve ponořit 
do horké vody, potom namočte pár 
ponožek do studené vody, 
vyždímejte je a dejte si je na nohy. 
Přes ně si oblečte ještě pár čistých a 
suchých ponožek a šup do postele. 
Vlhké ponožky zlepší krevní oběh, 
což pomůže i vašemu ucpanému 
nosu. Likviduje bolest v krku: 
Někteří odborníci doporučují kloktat 
whisky s vodou. To by bylo ale 
zbytečné plýtvání. Úplně nejlepší je 
whisku vypít, ale… Bude lepší, když si 
připravíte ozdravný nápoj - 
vymačkejte půlku citronu, přidejte 
trochu horké vody, lžíci whisky a 
lžičku medu. Pokud nepijete alkohol, 
kloktejte slanou vodu. Posiluje 
imunitu: Kdykoliv cítíte, že na vás 
»něco leze«, přiložte láhev s horkou 
vodou k vašemu hrudníku. Přesně 
pod hrudní kostí se nachází brzlík, 
který vytváří T- lymfocyty, buňky, jež 
jsou základem obranných funkcí 
organismu. Teplem jejich činnost 
posílíte. Zmírňuje příznaky 
nachlazení: Při nachlazení pijte nejen 
dostatek tekutin, ale dopřejte si i dva 
talíře kuřecí polévky denně. Většinu 
infekcí dýchacího ústrojí způsobuje 
produkce bílých krvinek, kterým se 
říká neurophily, ty zvyšují produkci 
hlenu. Kuřecí polévka zabraňuje 
tvorbě neurophilů. Zahřeje studené 
nohy: Jeden z nejjednodušších 
způsobů, jak se zbavit studených 

nohou je masáž válečkem. Jezděte 
jím po chodidlech po dobu 3 minut. 
Váleček má ještě jeden blahodárný 
vliv. Pomůže vám natáhnout šlachy, 
takže se vám bude snáze chodit po 
vánočních nákupech.  
 
 

KNIHOVNIČKA 
Bude sloužit 
veřejnosti,  aneb 
nedopusťte, aby 
skončily ve sběru 

(JANA TŮMOVÁ) 
 
Na chodbě zdravotního střediska ve 
Zlonicích byla sdružením Šance pro 
slušné nainstalována veřejně 
přístupná knihovnička. Můžete si tu 
bezplatně vypůjčit knihy, přečíst si je 
na místě, nebo si je vzít i k přečtení 
domů. Do knihovničky však také 
umisťujte knihy, které již ve vaší 
domácnosti nemají místo. Přijďte si 
prohlédnout novou knihovničku, 
přineste vyřazenou knihu a vyberte si 
četbu, která Vás zaujme. Instalací 
knihovničky chceme oživit veřejný 
prostor a tradici čtení papírových 
knih.  
 

PATŘÍ K NÁM … 
/MARIE   GERINGOVÁ/   

Břešťany, Tmáň, 
Vyšínek, Lisovice 

Pro pobavení mladých a pro vzpomínky 
pamětníků jsem zapátrala v historii a 
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objevila zajímavé zápisy o 
malotřídních školách.  
 
/převzato z internetových stránek/ 

MALOTŘÍDKA TMÁŇ 

První zmínka o tmáňských žácích 
v hobšovické škole je z r. 1878 a týká se 
jejich špatné docházky. Průměrně 32 
žáků ze Tmáně mělo docházet na výuku, 
z toho osm žáků nedocházelo vůbec! 
Školní rada v Hobšovicích trestala 
nedbalé rodiče prostřednictvím 
Obecního úřadu ve Tmáni. Nepomohly 

pokuty či v případě 
nemajetných rodičů 
vězení ve tmáňské 
šatlavě u starosty. 

Málo účinná byla také úleva z výuky 
v červnu a září, kdy děti pomáhaly 
rodičům v hospodářství. Tmáňští usedlíci 
se postihům bránili, zdůvodňovali své 
přestupky špatnou a dlouhou cestou 
dětí, zvláště v útlém věku a v zimě. Obec 
Tmáň žádala úředně přeškolit tmáňské 
dítky do školy ve Zlonicích, ale vše 
zůstalo při starém. Až roku 1898 Okresní 
školní rada ve Slaném povoluje obci 
zřízení samostatné dvojtřídní školy, ale 
vlastním nákladem. Během stavby 
budovy školy byla v provozu od 1. 12. 
1901 prozatímní učebna v domě starosty 
Josefa Hofmana v čp. 12. Stavba 
jednopatrové školy podle projektu ing. 
Karla Neumana ze Slaného začala 1. 4. 
1902. Stavbu provedla firma Faigl ze 
Zlonic za 19 týdnů celkovým nákladem 
60 524,89 korun rakouských. V srpnu, při 
posvícení na sv. Bartoloměje, byla 
vysvěcena farářem Vilémem Havlákem 
z Hobšovic. Školu začalo navštěvovat 24 
hochů a 27 dívek – pro srovnání: obec 

tehdy měla 271 obyvatel. V dalších 
letech začal klesat počet žáků. Podle 
záznamů v druhé školní kronice z let 
1952-1962, která je uložena v archivu ve 
Slaném, počty žáků poklesly na 22-27 a 
v posledním roce jen 17. Ve školním roce 
1952-1953 byly dodány moderní lavice. 
V dalším roce došlo k velkému pohybu 
v počtu žáků – 15 se přistěhovalo, 16 
odstěhovalo. V tomto roce bylo 
zameškáno neuvěřitelných 2567 hodin, 
prý někteří rodiče v tom děti i 
podporovali. Začátek školního roku 1955 
byl poznamenán nouzovým vyučováním 
v místní knihovně, protože ve škole byli 
ubytováni česači chmele. Matky uklidily 
školu desátého září a třináctého září se 
už normálně učilo. V tomto roce se 
uskutečnil velký výlet, protože se spojili 
žáci Tmáně,  Beřovic a Pálče. Byli 
v Mělníku a Terezíně, na Kokoříně a 
Máchově jezeře. V dalším roce bylo 
pochodové cvičení spojeno s koupáním v 
lázních  Mšené. O prázdninách byly ve 
škole zřízeny splachovací záchody, šatna 
a umývárna, v bytě ředitele koupelna. 

Škola byla uzavřena pro 
nedostatek dětí v r. 1963.  
Zbylé děti začaly chodit 
do základní školy ve 
Zlonicích. 
V okolí Zlonic nebyla 
malotřídka jen ve Tmáni, 

ale i ve Dřínově, Beřovicích a Budenicích. 
O poslední jmenované se pokusím 
dohledat informace od pamětníků. Nikde 
totiž neexistuje žádný zápis. 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS - NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA SKLENIČKOVI/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Létající drahokam na Zlonickém 
potoce 
Zdalipak víte, kterému ptáčkovi se 
říká "létající drahokam"? Jedná se o 
ledňáčka říčního, kterému se tak říká 
pro jeho smaragdově zelenomodré a 
oranžovohnědé zbarvení a rychlý let. 
Není ale zajímavý jen svým 
zbarvením, způsobem života, ale i 
výrazným hlasem při letu. Zjara 
ledňáčci začnou hledat vhodné místo 
k hnízdění. Jsou to kolmé hlinité 
břehy, do kterých vyhrabou až metr 
dlouhou noru, zakončenou hnízdní 
komůrkou, do které samička snese 4 
- 6 vajíček, z kterých se po 20ti dnech 
při střídání obou rodičů na hnízdě 
vylíhnou mladí ledňáčci. Jejich hlavní 
potravou jsou drobné rybičky, které 
loví čekáním nad hladinou nebo 
pátracím letem při hladině. Věděli 
jste, že když nese ledňáček v zobáčku 
rybku hlavou k sobě, je to jeho 
potrava, když ji nese obráceně, nese 
ji svým mláďatům k noře, kde se 
mláďata posouvají ke kraji, protože 
rodiče se v tmavé noře špatně 
orientují? Mají prostě svůj řád, 

nasycené mládě se posouvá do 
hnízdní komůrky a hladové na okraj 
nory. Po 25ti dnech opouští mláďata 
hnízdiště a vydávají se se svými rodiči 
na první lov. Špatným obdobím pro 
ledňáčky je zima, kdy zamrzají 
stojaté vody a stahují se k posledním 
tekoucím vodám. Proto někteří 
ledňáčkové odlétají na zimu do 
jihozápadní Evropy. My jsme na 
Zlonickém potoce zaznamenali 
ledňáčka před 15ti lety, v roce 2005 
se nám podařilo zachytit na video i 
jejich hnízdění. Ledňáček se na náš 
potok vrací každý rok, má tu dobré 
podmínky pro lov. Chcete-li se 
podívat na našeho zlonického 
ledňáčka, tady máte odkaz na 
youtube. http://youtu.be/UViIg2-
gi70 
 

 
KVÍZ 
 (LENKA FIALOVÁ)                                                                                

 

Protože se nám Vánoce přiblížily 
téměř na dohled a protože letošní 
rok byl plný důležitých rozhodnutí 
(stejně jako každý jiný), připravila 
jsem pro vás kvíz, který vás má jen a 
jen pobavit...  
Ne v každé zemi se slaví Vánoce 
24.12., ale v každém koutě světa 
dostávají děti dárky v období od 
6.12.do 6.1. 
A kdo jim nosí dárky v zemích nepříliš 
i velmi vzdálených si můžete tipnout 
v následujícím kvízu. Hodně štěstí… 

http://youtu.be/UViIg2-gi70
http://youtu.be/UViIg2-gi70
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1) Santa Claus  a) Argentina 
2) Pere Noel  b) Brazílie 
3) Děd Moroz  c) Francie 
4) Dobrý duch Hoteisho    d) Čína 
5) čarodějnice Befana e) Řecko 
6) Papai Noel  f) USA 
7) Magi   g) Rusko 
8) Julenissen  h) Finsko 
9) Sinterklaas  ch) Norsko 
10) Dun Che Lao Ren i) Itálie 
11) Christkind 
      Wihnachtsman j) Japonsko 
12) Joulu Pukki  k) Nizozemí 
13) Santa Basil  l) Německo 

Správné odpovědi najdete na 
poslední stránce Šance. 

 
NEVĚŘTE VŠEMU, CO SE PÍŠE aneb 
TŘIKRÁT JSME SE SPLETLI 
 (LENKA FIALOVÁ) 
            

V nové rubrice vám 
nabízíme možnost 
zopakovat si něco 
málo z historie a 
současně vyhrát 
drobný dárek. 

V článku jsou tři chybné údaje. Pokud 
je najdete, napište je na náš web: 
www.sanceproslusne.cz nebo třeba 
jen na papír, který hodíte do 
schránky na adrese Dvořákova 425. 
Nezapomeňte uvést své jméno. 
Pokud se sejde více správných 
odpovědí, vylosujeme jednoho 
výherce. Jeho jméno (a správné 
odpovědi) zveřejníme v příštím čísle 

Šance a samozřejmě ho 
nezapomeneme odměnit . 
 

Emil Holub (1847-1902) vyrazil na 
cesty celkem šestkrát a výlety do 
Afriky a Jižní Ameriky si pořádně 
protáhl.  Dohromady strávil na 
černém kontinentu dlouhých 13 let! 
Ze svých cest přivezl tolik suvenýrů, 
že jimi zaplnil většinu etnografických 
muzeí po celé Evropě. Mladý Emil se 
toužil stát archeologem, ale nakonec 
se stal učitelem.  Srdce ho ale táhlo 
tam, kde na mapách stálo jen „Hic 
sunt leones – Zde žijí lvi“. A protože 
byl Emil založením dobrodruh, 
neodolal a do rovníkové Afriky se 
vydal… Během své první výpravy 
proti proudu řeky Zambezi se dostal 
mezi krvelačné členy kmene 
Maškulumbů. Ale nebojte, všechno 
dobře dopadlo a mladý cestovatel si 
mezi masožravci dokonce našel 
kamarády. Jeho cestování džunglí 
nebylo ani klidné, ani snadné, ani 
bezpečné. Jen pro ilustraci - byl 
napaden levhartem, kousl ho 
jedovatý had, onemocněl malárií. 
Jeho život často doslova visel na 
vlásku, ale touha po dobrodružství a 
potřeba poznávat dosud nepoznané 
byly silnější. Stále neúnavně mapoval 
terén a domů posílal balíčky na 
přilepšenou. Emil Holub inspiroval 
celou řadu cestovatelů, údajně i 
Charlese Darwina… 

 

http://www.sanceproslusne.cz/
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ŘEKNI MI, CO JÍŠ, A JÁ TI ŘEKNU, 
ODKUD 

JSI  
 (LENKA 

FIALOVÁ) 

 

 
Myslíte si, že o Vánocích hodně jíte? 
Možná změníte názor, až si přečtete, 
jaké hody si dopřávají Francouzi. 
Nemáte rádi kapra? Možná byste ho 
mohli nahradit nějakým tradičním 
vánočním pokrmem Španělů, Poláků 
nebo Angličanů… Každopádně musím 
přiznat, že některé kombinace jsou 
pro mě naprosto nepochopitelné a 
rozhodně bych je nechtěla ochutnat. 
Ale nad jinými se mi sbíhají sliny, 
když o nich jen píšu…  
 
Kulinářské umění Francouzů je 
opravdu neotřelé. Mezi tradiční 
pokrmy patří vánoční krůta (la dinde 
de Noel) a tzv. vánoční poleno (le 
buche de Noel). Jedná se o dezert 
polévaný čokoládou ve tvaru polínka, 
ve výjimečných případech se může 
jednat i o zmrzlinu. Jako předkrm 
bývají ústřice, husí játra, žabí 
stehýnka a bílé klobásy. K večeři se 
servíruje le reveillon, což je pokrm 
z ústřic, klobásek, vína a pečené 
šunky. Následuje pečený krocan 
nebo husa plněná jedlými kaštany, 
ořechy nebo lanýžovou pastou. Jako 
dezert přicházejí na řadu čokoládové 
salámy a ananasové řezy. Dále se 
podává také víno a k němu sýry. 

Tradičním půlnočním jídlem je 
takzvaný le reveillon. Jídlo se skládá z 
ústřic, klobásek, vína, pečené šunky, 
salátů, ovoce a sladkostí. Tzv. Kristův 
koláč je pečený a je ozdoben 
cukrovou pěnou tak, aby se podobal 
malému Ježíškovi. 
 
Španělsko - Tady se podává skopové 
maso. K Vánocům patří hlavně ovčí a 
kozí speciality a lahůdky, jakými jsou 
máslové placky, citrónový dort s 
kandovaným ovocem, nebo pečivo s 
piniovými jadérky. V Andalusii se 
pečou už po staletí tortery, to jsou 
tradiční vánoční dezerty. Je to 
například kořeněný mandlový koláč 
s ovocem, olejové a máslové placky 
nebo také omelety. Vaří se pudinky 
a připravuje se paštika svaté 
Kateřiny. 
 
Švédsko -Jí se vařená sušená treska 
v bílé omáčce a podává se šunka 
potřená hořčicí, zapečená do 
brambor a červeného zelí. Hlavním 
jídlem jsou vařené hnědé fazole se 
slaninou zapečené v cibuli. Dezert je 
rýžová kaše politá jahodovou 
merendou. 
 
V Polsku se podává 12 chodů (jako 
12 měsíců v roce). Začíná se borščem 
z červené řepy nebo se zelím 
s houbami, poté ryby - kapr v černé 
omáčce se švestkami nebo mleté rybí 
maso v rosolu. Dále těstové ušky 
a pirožky plněné houbami a zelím. 
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Bývá i krocan, makový závin 
a studená mísa. Pije se grog. 
 
Litva - Součástí vánočních oslav jsou 
samozřejmě i hostiny, na svátečním 
stole nesmí chybět prasečí hlava 
vařená spolu s rozmělněným 
ječmenem. Toto jídlo se nazývá koca 
nebo kikas. Proto se zde někdy 
Štědrý večer nazývá Kuki večer. Další 
místní specialitou je vařený hrách s 
fazolemi a s hromadou klobás. 
Kolečka nakrájených klobás mají 
symbolizovat slunce pro příští rok. V 
současné době se Vánoce slaví již 
více evropským způsobem. Pečou se 
zázvorové sušenky, kupují 
mandarinky a pomeranče a 
stromečky zdobí svítící svíčky. 
 
Dánsko - Tradičním jídlem je rýžový 
pudink, ve kterém je jedna celá 
mandle. Kdo najde ve své porci tuto 
mandli, vyhrává malý dárek. Obvykle 
je to malé marcipánové prasátko. 
Dalším chodem štědrovečerní večeře 
bývá pečený krocan či husa plněná 
jablky a sušenými švestkami 
servírovaná s červeným zelím a 
karamelovými bramborami. Jako 
zákusek se podává něco z 
nepřeberného množství sladkého 
dánského pečiva. 
 
V Argentině se pijí převážně 
chlazené nápoje. Mezi tradiční jídla 
patří pečené selátko nebo pro nás 
exotická pečínka z páva. 
 

Itálie - Na stolech nechybějí krocan 
ani ryba, v poslední době však stále 
častěji Italové podávají těstoviny - 
například s mořskými plody. Ve 
srovnání s našimi, jsou italské 
Vánoce velmi odbyté: vždyť tu ani 
nepečou cukroví. 

 
KOUPIT–NEKOUPIT …… 
ÚSMĚVNÁ INSPIRACE 
PRO PŘEDVÁNOČNÍ 
NÁKUPY 
 

Co byste řekly, milé ženy, kdyby vás 
pod stromečkem čekal některý 
z těchto „příšerných“ dárků? Věřte 
tomu, že některé  příslušnice 
něžného pohlaví tyto dárky skutečně 
pod stromečkem našly! Například 
kapusta rozhodně není oblíbenou 
součástí vánočního jídla. Pro většinu 
lidí ostatně není oblíbenou součástí 
vůbec žádného jídla. Přesto se jistý 
muž rozhodl, že se právě tato typická 
potravina sirotků v 19. století a 
dietou posedlých současníků hodí 
jako vánoční dárek.   

Přívěsek na klíče ve tvaru 
dětského hovínka. 
Pobavené okouzlení 
novými a novými přívěsky na klíče 
obvykle vyprchává kolem sedmého 
roku věku. Každý, kdo něco 
podobného dokáže darovat pod 
stromeček, zřejmě nevyhnutelně v 

tomto období uvízl a jeho vztah 
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pravděpodobně nepřežil ani do 
Silvestra.  

Holicí strojek. Ve velké skupině 1700 
dotázaných žen se možná vyskytlo 
několik takových, kterým by se holicí 
strojek mohl hodit. Ovšem je krajně 
nepravděpodobné, že by je v takovém 
případě potěšil dárek upozorňující na 
jejich chloupky na bradě.  

Míchačka. Je hodně těžké propadnout 
vášni k míchání malty. No, vlastně 
prakticky nemožné. Nikde už jsem se ale 
nedočetla, jak dotyčný svůj dárek obhájil 
a jak na něj reagovala jeho partnerka.    

Pytel brambor. Tím se v České 
republice obvykle straší 
zlobivé děti na Mikuláše, ale 

ve Velké Británii mohl mít 
takový dárek smysl jen v případě, že se 
dotyčná dvojice seznámila na 
bramborové brigádě. Pak by v sobě mohl 
mít i jistý nádech romantiky. Možná. 

 Pytel kompostu. Existují lidé, 
kteří vyrážejí nakupovat 
dárky na poslední chvíli, a 
pak mají tendenci popadnout 
první věc, která jim přijde pod ruku. 
Ovšem novinkou je existence člověka, 
který na poslední chvíli prohledá vlastní 
dům - a jako dárek nenajde nic lepšího 
než pytel kompostu.  

Balíček soli. Škoda, že 
nebyl darován společně s 
oním pytlem brambor. 
Ale protože tyto dárky 

dali dva muži dvěma různým ženám, 

znamená to, že jedna dostala pytel 
neslané-nemastné plodiny a druhá 
balíček dochucovadla, které může být při 
samotné konzumaci ve vysokých 
dávkách smrtící.  

Tanga. Na dráždivém kousku spodního 
prádla není nic špatného, pokud tedy 
partner dokáže vybrat správnou velikost 
a nemučí partnerku tím, že ji nutí nacpat 
se do nepohodlně malého kousku. 
Nominaci mezi nejhorší dárky si tyto 
konkrétní kalhotky vysloužily tím, že je 
vybrala tchyně z vlastních zásob.  

Gumové rukavice. Ano, gumové 
rukavice. Asi by je ženy měly přijímat s 
úsměvem za to, jak moc jejich partnerovi 
záleží, aby si při domácích pracích 
nezničily ruce. To ovšem mohlo platit tak 
v 50. letech minulého století. Dnes je 
mnohem pravděpodobnější, že místo 
vděku poletí rukavice dárci na hlavu. 
Takže, muži prosím neberte obsah 
těchto řádků jako inspiraci k nákupu 
dárku pro vaši milovanou. Určitě by to 
narušilo vaši domácí štědrovečerní 
pohodu. 

 

 

ZAMYŠLENÍ PŘED VÁNOČNÍMI NÁKUPY. 
HVĚZDA, NEBO „SOCKA“? CO Z TOHO JE 
VAŠE DÍTĚ?  

/názor odborníka/ 

Věci nejsou všechno. Jak zacházet s 
„módními“ touhami dětí? Odbornice 
doporučuje zlatou střední cestu. Dítě by 
určitě nemělo dostat všechno, na co si 
vzpomene – a to ani v případě, že si to 
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můžete dovolit. Stanovte jasná pravidla, 
například finanční limit na čtvrt roku. 
Pokud máte naopak hluboko do kapsy, 
měli byste ukázat pochopení a hledat 
společně s dítětem cesty, jak mu občas 
nějaké přán í splnit. Značkové věci se dají 
výhodně nakoupit ve výprodejích, v 
outletu nebo přes internet. Mluvte s 
dítětem otevřeně o rodinných financích. 
Na 2. stupni ZŠ by už mělo mít 
představu, jaké jsou příjmy a výdaje 
rodiny, kolik stojí nájem nebo jídlo. Získá 
tak představu o tom, jak reálná jeho 
přání jsou. Při každé příležitosti dávejte 
najevo, že vlastnictví věcí není všechno. 
Zkuste nenápadně poukázat na to, že 
bohatá kamarádka nemá zdaleka 
takovou pohodu nebo zážitky jako vaše 
rodina. Ale upřímně: nečekejte, že vaše 
dítě rázem „prohlédne“ a přikloní se ke 
skutečným hodnotám. Možná jednou... 

 

 
MIKULÁŠSKÉ MLSÁNÍ  
 (ING. MICHAELA DVOŘÁČKOVÁ) 

Když jsem byla malá, 
skladovala jsem  
hromady 
mikulášských čokolád 
obvykle až do dalšího Mikuláše 
v zásuvce psacího stolu. Pár týdnů 
před Mikulášem mi je sestra snědla, 
aby mi udělala místo na nové. 
Historie se opakuje a nyní i moje děti 
dostávají od příbuzenstva hromady 
cukrovinek. Zatím jim je schovávám a 
tak nemají ani příležitost si sladkosti 
vzájemně sníst. Jenže přemýšlím, co 
s nimi. Nadělit je bezdomovcům 

nebo je úplně vyhodit? Na druhou 
stranu mám zase dostatek materiálu 
ke svému zkoumání. Nemusím 
nenápadně stát u regálů v obchodě, 
číst etikety a pak nic nekoupit. Takhle 
mám „studijní materiál“ pěkně po 
ruce a můžu srovnávat a studovat, co 
všechno jsou výrobci schopni 
vydávat za prospěšnou sladkost pro 
děti. Například, zdravá svačinka 
v podobě medvídka má o celou 
polévkovou lžíci (na 100g) cukru víc, 
než běžné sušenky určené pro 
dospělé! Sladkost, jež údajně 
obsahuje sklenici plnou mléka, je 
spíše „sklenice“ plná smetany. Jenže 
je oslazená přibližně 4-5 polévkovými 
lžícemi cukru a obsahuje rostlinný 
tuk neznámého původu a kakaové 
máslo. Tyto „dobroty“ nezachrání ani 
zvýšený podíl vápníku. Takto přijatý 
vápník děti totiž opravdu nevytrhne - 
obzvlášť proto, že nelze říci, zda a 
kolik se ho v těle dostane skutečně 
tam, kam má. Spíš bych řekla, že díky 
přítomnému cukru a celkovému 
působení takových pochutin na 
organismus naopak dochází 
k vyplavení vápníku z kostí. Ale to 
jsou prosím jen moje spekulace. 
Neznám žádnou seriózní studii, která 
by tuto mou hypotézu potvrzovala. 
Ať tak či tak, sladkosti nemůže nikdo 
soudný brát jako zdroj vápníku, i 
kdyby obsahovaly tisíc procent jeho 
denní dávky. Vápník zde má jedinou 
úlohu a to marketingovou. Prostě je 
to snaha o vytvoření image zdravého 
mlsání.  
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Další oblíbenou součástí 
mikulášských balíčků, kromě 
sladkostí, bývá obvykle tropické 
ovoce. Mandarinky, pomeranče, 
banány, kiwi… Je známo, že vitamínu 
C mají ve skutečnosti pramálo. Je to 
díky tomu, že jsou sklízeny nezralé a 
než přijdou na náš stůl či do 
mikulášských balíčků, tak se sníží 
obsah vitamínu C na minimum. A 
kromě toho, jsou to pro nás 
potraviny ochlazující, chcete-li 
osvěžující. A osvěžení na začátku 
prosince v našich zeměpisných 
šířkách netřeba. Takže po konzumaci 
většího množství tohoto ovoce klidně 
můžete u citlivějších jedinců 
pozorovat rýmu, či příznaky 
nachlazení.  
Ale zpátky k svátku sv. Mikuláše. 
Tento svátek má duchovní rozměr 
v obdarovávání, nikoliv v přecpávání 
dětí sladkostmi. Osobně bych 
mikulášské svátky zrušila (alespoň 
v té všeobecně praktikované 
podobě). Nejen proto, že starší dcera 
po setkání s čertem několik nocí ze 
spaní plakala. A to ji nikdo nestrašil, 
čerta jen viděla a ani se k ní 
nepřiblížil. Bylo to venku na ulici, 
protože domů bych je nikdy 
nepustila. Ale i proto, že se tímto 
svátkem někdy děti rozdělují a 
„cejchují“ na „hodné“ a „zlobivé“ 
děti a také kvůli těm hromadám 
zbytečného cukru a tuku. 

 

 

POMOZTE I VY 
(JANA TŮMOVÁ) 
 
Občanské sdružení Šance pro slušné 
ve spolupráci s Úřadem městyse 
Zlonice a psím útulkem Bouchalka 
vyhlašuje již potřetí sbírku 

CHOVATELSKÝCH POTŘEB 

A KRMIVA PRO PSY 
 

Sbírka se uskuteční v pátek  
12. prosince 2014 od 15:00 do 17:00 
a v sobotu 13. prosince 2014 od 9:00 
do 11:00 v zasedací místnosti Úřadu 
městyse Zlonice. 
Přinést můžete psí granule, konzervy, 
pamlsky, nové i použité obojky, 
vodítka, hračky, míčky, hřebeny, 
pipety proti klíšťatům a blechám, 
deky a jiné chovatelské potřeby. 

 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY   
(JANA TŮMOVÁ) 
 
Přijďte si společně s námi ve středu 
10. 12. 2014 od 18:00 zazpívat 
vánoční koledy, které v jednu chvíli 
spojí celou republiku, protože tato 
akce bude ve stejný čas probíhat na 
různých místech České republiky. 
Zpívat budeme v parčíku mezi 
Základní školou a Památníkem 
Antonína Dvořáka ve Zlonicích, kde 
pro vás zároveň zpřístupníme sbírku 
betlémů. Zapomeňte na chvíli na 
předvánoční shon a přidejte se. 
Těšíme se na vás.         
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KALENDÁRIUM 
/JANA TŮMOVÁ/ 

 

30. 11., 14:00 – 17:00 Den 
otevřených dveří s výtvarnými 
dílnami, ZŠ Zlonice, 
30. 11., 17:30 Rozsvícení vánočního 
stromku, nám. Pod Lipami, Zlonice, 
06. 12., 14.00 Mikulášský rej pro 
děti, sokolovna Zlonice, 
06. 12., 20.00 Mikulášská zábava, 
sokolovna Zlonice, 
10. 12., 18:00 Česko zpívá koledy, 
parčík mezi školou a Památníkem A. 
Dvořáka, 
12. 12., 15:00-17:00 Sbírka pro psí 
útulek Bouchalka, zasedací místnost 
úřadu, 
13. 12., 9:00-11:00 Sbírka pro psí 
útulek Bouchalka, zasedací místnost 
úřadu, 
14. 12., 14:00 a 17:00 Pohádka Tři 
veteráni v podání žáků a učitelů ZŠ 
Zlonice, sál ZŠ Zlonice, 
19. 12. 17:00 Koncert ZŠ a ZUŠ ve 
Zlonicích, Památník Antonína 
Dvořáka,  
24. 12., 14.00 Zastavení u jesliček, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Zlonice 
 

 
 
 
 
 

 
SLOVO ZÁVĚREM 
 

Vážení a milí čtenáři, pokud jste naši 
Šanci dočetli až sem, dovolte mi, 
abych se s vámi pro letošní rok 
rozloučila přáním do nového roku. 
Jak pravil klasik: „Život by nám 
poskytl neocenitelnou službu, kdyby 
nás čas od času popadl za límec a 
vyhodil na mráz… Jen tak totiž 
můžeme ocenit pohodlí a drobné 
radosti, které nám život každý den 
chystá…“ Přestože s klasikem 
v zásadě souhlasím, přeji vám, aby 
těch mrazivých dní bylo 
v následujícím roce co nejméně! Aby 
se vám vyhnuly nemoci a velké 
starosti, abyste měli co nejvíce 
důvodů k úsměvu, ne-li rovnou 
k smíchu, a abyste byli na světě 
rádi. Protože jen ten, kdo se cítí 
šťastný, může rozdávat radost a 
štěstí lidem kolem sebe… Krásný, 
veselý a úspěšný rok 2015 vám za 
celou Šanci pro slušné přeje                                                                      
                                        Lenka Fialová 
 

 

Výsledky kvízu: 1-f, 2-c, 3-g, 4-j, 5-i, 6-b, 
7-a, 8-ch, 9-k, 10-d, 11-l, 12-h, 13-e. 
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