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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že se 1. 9. 

konalo v PAD 
zasedání zastupitelstva městyse. 
Přítomno bylo 11 zastupitelů, omluveni 
byli paní zastupitelka ing, Čermáková, 
zastupitelé pan Smetana, Šafner a Kos. 
Jednání zastupitelstva sledovalo 24 
občanů. Z jednání byl panem 
Kratochvílem pořízen audiozáznam. 
Samozřejmě není možné tady popisovat 
všechny body programu, na ty pro vás 
důležité máme Zlonický zpravodaj. Já se 
s vámi zase podělím pouze o příspěvky, 
které mě zaujaly jako občanku.  
►… Stále se probírá dopravní značení ve 
Zlonicích. Zastupitel Kratochvíl předložil 
před časem k úvaze svůj projekt řešení. 
V červnu byla provedena odborníkem 
analýza značení ve Zlonicích a 
přidružených obcích. Protože zatím 
nedošlo k dohodě, plánuje vedení obce 
veřejné projednání situace, na kterém 
bude přítomen odborník a za účasti 
občanů snad dojde ke konečnému řešení 

►… VYŠÍNEK  - rozproudila se diskuse o 

problému městnání odpadní vody u 
rybníka. Zůstává tam stojatá voda, která 
zapáchá a obyvatelům Vyšínku se to 
samozřejmě nelíbí a požadují řešení. 
Diskutoval pan Richter, Kořán, paní 
Karafiátová. Závěr: pan starosta zjistí 
situaci a projedná s občany další postup 
k odstranění problému. Osadní výbor byl 
pochválen za červencovou akci, která se 
povedla, všem se program líbil. Došlo ke 
změně ve složení Osadního výboru -   
pan Pospíšil, který nemůže pracovat ve 

výboru z časových důvodů, bude 
nahrazen paní Martinou Cajthamlovou. 
Pan Richter požaduje zlikvidování 
travnatých porostů na chodnících. 
Zástupci Osadního výboru požadovali 
další peníze na terénní úpravy a oplocení 
sportoviště. Bohužel další příděl peněz 
nebude, protože zatím nevyčerpali 
částku, kterou už dostali. Bylo by třeba, 
aby se obyvatelé domluvili a některé 
terénní úpravy si udělali sami. Tak jako 
tomu bylo v minulosti ve Tmáni 
(Sdružení občanů Tmáně tam 
vybudovalo hřiště z divoké skládky), v 
Břešťanech věnovali také svůj volný čas a 
práci, aby bylo hřiště takové, jaké je 
dnes. Ve Zlonicích podobným způsobem 
vzniklo občanským sdružením A co děti 
dětské hřiště za obchodním domem. 
Hlavní myšlenkou Osadních výborů je, 
aby se občané domluvili a společně 
přiložili ruku k dílu a vybudovali si místo, 
kde se budou rádi scházet, pořádat si 
akce a kde si pohrají jejich děti. To vše 
jim pan starosta vysvětlil. Pan Kořán na 
závěr vznesl návrh -  zda by mohli letos 
alespoň oplotit část sportoviště u silnice, 
aby nedošlo k úrazům dětí. Tolik Vyšínek.  

►… Další informace o akcích městyse už 

jsou určitě v říjnovém Zlonickém 
zpravodaji, proto by bylo zbytečné 
rozepisovat se o nich v Šanci.  

►… Co říci na závěr – celkově se mi 

zasedání líbilo, připomínky byly 
konkrétní, zastupitelé se, až na malé 
výjimky, rozumně domluvili. Jenom bych 
já (a podle reakce občanů, kteří seděli 
poblíž, nejen já) uvítala, aby se příště 
neplýtvalo časem na malichernosti, které 
podle mne občany až tak netrápí. Abych 
upřesnila, někteří zastupitelé navrhují, 
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aby seděli při zasedání zastupitelstva 
čelem k občanům. Mně osobně 
například vůbec nevadí, že sedí 
zastupitelé ke mně zády, bylo to tak vždy 
a nikdo si nikdy nestěžoval. Jediné, co mi 
vadí, jsou situace, kdy někteří zastupitelé 
mluví potichu a nesrozumitelně. Za 
samozřejmost ovšem považuji, že pokud 
odpovídají na konkrétní dotaz občanů, 
otočí se k nim čelem, ale jinak já osobně 
nemám s jejich zády žádný problém. 
Myslím, že je potřeba na zastupitelstvu 
projednávat podstatně důležitější body 
programu, které přítomné občany určitě 
zajímají více. Na závěr bych chtěla 
pozvat vás všechny, přijďte se podívat na 
zasedání zastupitelstva, v žádném 
případě to není nuda, dozvíte se 
konkrétní věci z vedení městyse, plány 
do budoucna a někdy se i docela 
pobavíte. 
 
 

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU 
/RADKA KOTĚROVÁ/ 

 
Vážení 
spoluobčané, 
občanské 
sdružení Šance pro slušné před volbami 
slíbilo všem skupinám voličů nejen 
zlepšení podmínek pro žití v našem 
městysu a přilehlých obcích, ale i 
podporu v dalších oblastech života. Nyní, 
rok po volbách, si vám dovolujeme 
předložit, co se nám povedlo více, co 
méně a jak pokračujeme v plnění 
předvolebních slibů.  
     Především děkujeme za spolupráci při 
naplňování volebního programu ČSSD, 

jejíž prioritou je též spokojenost občanů 
a mají podobný volební program.  
Neustále nabízíme byty k vlastní 
rekonstrukci za výhodnějších finančních 
podmínek. Této možnosti zatím využila 
pouze jedna rodina s dětmi, nabídka 
však trvá i do budoucna a věříme, že 
bude zajímavá pro stále větší okruh 
obyvatel. Stávající bytový fond není 
v dobrém stavu, ale postupně se 
snažíme rekonstruovat a opravovat byty, 
které má městys Zlonice ve vlastnictví. 
Velká většina bytů je napojena na 
kanalizaci. 
     Spolupráce s MŠ a ZŠ Zlonice je na 
velmi dobré úrovni, jak předškoláci, tak i 
školáci, mají důstojné a moderní 
prostory. Mateřská škola osadila dětské 
hřiště novými herními prvky, šatny byly 
vybaveny kvalitnějšími šatními bloky. 
1.9.2015 se slavnostně otevírala další 
část  přístavby základní školy. Škola má 
tak po dlouhých letech konečně hotové 
vnitřní prostory a může konkurovat 
jiným školám v regionu. Vybraní žáci II. 
stupně se na podzim zúčastní jazykových 
kursů v zahraničí (Velká Británie, 
Rakousko). Byly zakoupeny moderní 
učební pomůcky. Učitelé mají novou 
sborovnu, žáci třídy a učebnu na 
pracovní činnosti. V této oblasti se nám 
daří získávat potřebné financování 
prostřednictvím dotací. 
     Skvěle fungují téměř všechny spolky, 
které městys Zlonice v jejich činnosti 
podporuje a také se snaží při pořádání 
různých akcí se spolky spolupracovat. 
Sportovní a kulturní vyžití občanů se 
zlepšilo. Každý si jistě najde vhodnou 
aktivitu, která právě jemu vyhovuje, ale 
hlavně – je opravdu z čeho vybírat. 
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Nabídka je bohatá. Podporujeme nejen 
stávající pravidelné akce, ale i ty, které 
se letos konaly poprvé. V tomto roce již 
proběhly Slavnosti městyse, několik 
koncertů v PAD, Memoriál Františka 
Havla. Poprvé se konalo Pouťové 
sokolení.  Každoročně pomáháme i těm 
slabším a bezbrannějším – přispíváme na 
činnost handicapovaným a zdravotně 
postiženým, podporujeme SOS dětské 
vesničky, pořádáme sbírky pro psí útulek 
Bouchalka a Diakonii Broumov.  
     Od října pořádáme Volnočasovou 
univerzitu, kdy v průběhu osmi měsíců 
budou vždy jednou za měsíc probíhat 
praktické aktivity na konkrétní téma. 
Jelikož se jedná o novinku, další zájemci 
zatím přibývají s ostychem, ale věříme, 
že i to se změní. Každý kurs je obsazen a 
v menších skupinách se bude dobře 
pracovat. Byla zrekonstruována 
společenská místnost, která byla v den 
konání 5. Historického dne, v pondělí 
28.9.2015, slavnostně otevřena. Občany 
čekal v tento den velmi zajímavý 
program s prohlídkou běžně 
nedostupných míst.   
     Letošní rok byl i prvním, kdy začaly 
fungovat Osadní výbory. V Břešťanech 
neustále rozšiřují a modernizují dětské 
hřiště, ve Tmáni si pořídili workoutovou 
sestavu. V Lisovicích plánují odvodnit 
komunikaci a ve Vyšínku v létě pořádali 
hudební festiválek, který měl velký 
úspěch. 19.9.2015 se ve Vyšínku konala 
hudební rozlučka s létem a sraz rodáků.  
Vytipovali jsme nejkritičtější komunikace 
a chodníky a započali jsme s jejich 
opravami. Nový chodník je v Máchově 
ulici, v současné době začne výstavba 
nového chodníku v ulici Komenského, 

byla opravena komunikace v ulici 
Jiráskova. Další budou následovat. 
Sledujeme i vyhlašované výzvy na 
dotace, těch je však bohužel méně, než 
by bylo potřeba. Proto musíme tyto 
rekonstrukce hradit z vlastních 
finančních prostředků. 
     Zvyšuje se i počet občanů, kteří mají 
zájem o zasílání zpráv prostřednictvím 
info kanálu. Pravidelně jsou 
aktualizovány webové stránky, 
modernější podobu získal i Zlonický 
zpravodaj, který je nyní i rozsáhlejší. 
V rámci slíbené transparentnosti 
hospodaření obce jsme zrealizovali 
výstupy z účtů, aby se tak mohli občané 
průběžně seznamovat s vynakládáním 
finančních prostředků. 
     Slabinou je činnost Městské policie, 
která, zejména v letních měsících, 
nefungovala tak, jak bychom si 
představovali. Její činnost byla často ze 
strany obyvatel kritizována. Snažíme se 
sjednat nápravu. Jelikož došlo k výměně 
vedení Městské policie, vstoupíme do 
dalších jednání k optimalizaci jejich 
činnosti. Zatím se nám podařilo zajistit 
noční služby o víkendech, kdy nejvíce 
dochází k rušení nočního klidu. 
     Věříme, že naše dosavadní činnost 
přispěla ke zlepšení života obyvatel 
v našich obcích. Ne vždy jde samozřejmě 
vše hned a k plné spokojenosti všech. 
Čeká nás ještě řada úkolů a výzev. Jsme 
však připraveni našim slibům dostát a 
postupně plnit volební program tak, jak 
jsme ho vám, našim voličům a 
spoluobčanům slíbili. Jsme tu pro Vás… 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS - NEZÁVISLÁ 

ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 

SKLENIČKOVI/ 
 

Na toulkách po 
šumavských 
křížových cestách jsme nenarazili na 
žádný ornitologický objev, ani ptáci v 
tom letošním parném létě nelétali a 
schovávali se ve stínu stromů. Doma na 
nás ale čekal výjimečný skvost... 
Že se ve Zlonicích hojně usadil kalous 
ušatý, to jste si již mohli povšimnout, 
chodíte-li kolem sokolovny, školky nebo 
zámku. Ale sova pálená? Ano, opravdu 
jsme zde letos mohli v podvečerním šeru 
zahlédnout středně velkou sovu s 
dlouhýma nohama, svrchu světle hnědé 
barvy, zespodu velmi světlé až bílé, na 
přední straně hlavy s výrazným srdčitým 
závojem. Jedná se o sovu pálenou.  
Obývá věže kostelů, stodoly a jiné 
hospodářské budovy a v noci vylétá na 
lov do polí a do zahrad. Živí se především 
drobnými savci, v menší míře i malými 
ptáky, žabkami a hmyzem. Hnízdí od 
dubna do srpna, samice snáší 4 - 7 bílých 
vajec přímo na podklad nebo do 
vývržkové drti a zahřívá je celý měsíc, 
než se vylíhnou malé sovičky. O potravu 
se stará samec, mláďata pak krmí 8 
týdnů již oba rodiče. 
Sova pálená je považována za ohrožený 
druh a je zákonem chráněná. 
Neohrožuje ji člověk, ale řada 
civilizačních faktorů, chemizace krajiny, 
nárůst silniční dopravy, uzavírání 
vletových otvorů do věží a půd. 
Ornitologický kvíz: Kolik potřebuje celá 
soví rodinka měsíčně myší? Tipněte si. 

 
Doufám, že se Skleničkovi nebudou 
zlobit, když ještě dodám, co jsem před 
časem o sovách četla: Víte, že řecká 
bohyně moudrosti Athéna je často 
zobrazovaná se sovou?  
I tady může mít původ znázornění sovy 
jako symbolu moudrosti. Sovám pomáhá 
při poslouchání peří. Hlavně na hlavě je 
uspořádáno do tzv. závoje, aby 
usměrňovalo zvuk k ušním otvorům po 
stranách hlavy. Sovy slyší 50 x lépe než 
člověk.  Díky načechranému a měkkému 
peří létají sovy téměř neslyšně. Jemné 
peří mají i na nohou, takže nezpůsobují 
žádný hluk ani při dosednutí na větev. 
Sovy dnes patří mezi nejohroženější a 
nejvíce ubývající ptáky. Znovu upozorňuji 
- všechny naše sovy jsou zákonem 
chráněné. 
….a jak je to s těmi myškami? Tady je 
odpověď.  Soví rodinka se čtyřmi 
mláďaty spořádá měsíčně 100 myší! 

 
 
POKRAČUJEME V ODHALOVÁNÍ 
HISTORICKÝCH KURIOZIT 
 

Kam chodili Pompejané na záchod? 

V minulém čísle 
Zlonické šance 
jsme pátrali po 
historických 
kuriozitách a 
zastavili jsme se 
ve Francii. V tomto čísle časopisu se 
podíváme, jak se s problémem toalet 
vypořádali v Itálii. Dobové prameny 
vypovídají, že v Pompejích měl každý 
dům svůj vlastní záchod. Archeologové 
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našli toaletu jen ve 43 % pompejských 
domů. Kam ale chodili na záchod 
zbývající obyvatelé? Antická města 
Pompeje, Herculaneum, Stabiae a 
Oplontis byla zničena obrovskou erupcí 
Vesuvu 24. srpna roku 79 n.l. a upadla 
do zapomnění. Teprve v roce 1738 bylo 
pod mocnými vrstvami sopečného 
popela náhodou objeveno Herculaneum 
a o deset let později byly už v rámci 
cílených vykopávek objeveny i Pompeje. 
Města zasažená přívalem horkých plynů 
a sopečného popela se proměnila v 
„časovou konzervu“ a archeologům 
nabízejí pohled do každodenního života 
obyvatel římského impéria. Vědci mohou 
konfrontovat informace načerpané 
z historických literárních pramenů 
s hmatatelnými důkazy, jež se dochovaly 
přes propast dvou tisíciletí. Někdy si 
nálezy a historická svědectví odporují. 
„Každý dům měl svou toaletu,“ tvrdili ve 
svých dílech antičtí autoři, kteří Pompeje 
navštívili. Vědci to brali jako fakt. Kate 
Truslerová z University of Missouri ale 
během šesti let průzkumu Pompejí 
v mnoha domech záchody nenašla. První 
„záchodová inventura“ skončila 
překvapivou bilancí. Toaletami bylo 
vybaveno jen 43 % pompejských domů. 
Kam chodili obyvatelé zbývajících budov 
na záchod? Kate Truslerová si všimla, že 
prakticky ve všech domech zůstaly roury, 
které vypadají, jako kdyby sloužily 
k odvodu odpadu z domů. Zároveň si 
uvědomila, že se budovy sice zachovaly 
pod vrstvami popela ve velmi dobrém 
stavu, ale mnohé přišly při výbuchu 
o horní patra. Nemohly vést odpadní 
roury z terakoty do ztracených 
horních pater? Detailnější pohled na 

budovy v tzv. Oblasti 6 podezření 
potvrdil. Především u nejstarších budov 
chyběly záchody v přízemí. V každé 
z 286 prověřených budov se ale 
nacházely odpadní roury, které vedly do 
vyšších pater. Ve 23 budovách, kde se 
zachovalo aspoň zčásti druhé podlaží, 
vedly tyto roury k toaletám. Podezření, 
že obyvatelé Pompejí chodili na záchody, 
které byly ve vyšších podlažích domů, 
potvrdil i detailnější výzkum vnitřku 
odpadních trubek. I s odstupem bezmála 
dvou tisíc roků jsou v nich patrné stopy 
po výkalech, a dokonce se tu našly 
i zbytky střevních cizopasníků. Není tedy 
pochyb o tom, k čemu trubky sloužily a 
co jimi v dobách největší slávy 
Pompejí teklo. 

  

 AŽ JE JEDNOU POTKÁTE… 
/LENKA FIALOVÁ/ 

Kvůli rozhovoru do říjnového čísla jsem 
oslovila člověka, kterého většina z vás 
jistě zná. Má ve Zlonicích autoservis, na 
nedostatek práce si nemůže stěžovat, je 
ženatý, má dceru. A přesto ve volných 
chvílích neleží u televize, ale zachraňuje 
životy, majetky a pomáhá, kde je 
potřeba. Je totiž velitelem dobrovolných 
hasičů a jmenuje se Ladislav Jirásek. 
 
1) Něco na úvod 
Základní školu jsem, asi jako každý 
Zloničák, absolvoval tady. Po osmé třídě 
jsem se šel učit jako automechanik na 
Střední odborné učiliště dopravní do 
Berouna, po vyučení jsem byl 
zaměstnancem Tatry Kopřivnice, závod 
Slaný, který pak převzala společnost A 
SERVIS, kde jsem pracoval 7 let. A od té 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eruption_of_Mount_Vesuvius_in_AD_79
http://en.wikipedia.org/wiki/Eruption_of_Mount_Vesuvius_in_AD_79
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plinius_mlad%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terakota
http://www.cls.cz/dokumenty2/os/t247.rtf
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doby provozuji autoservis ve Zlonicích. 
2) Jaký je tvůj vztah ke Zlonicím?  
Ve Zlonicích jsem se před 40 lety narodil 
a až na 3 roky, kdy jsem se učil 
v Berouně jako automechanik, jsem zde 
stále a rád. 
3) V kolika letech ses dostal k hasičům?  
V 18 letech. Jako dítě jsem u hasičů 
nebyl, v té době mladí hasiči ve Zlonicích 
nefungovali. 
4) Jak ses stal velitelem dobrovolných 
hasičů? 
Nastoupil jsem jako řidič-strojník, pak 
jsem se stal velitelem družstva, poté 
zástupcem velitele a od roku 2009 jsem 
velitelem jednotky. 
 5) Co obnáší být velitelem?  
Spousty starostí se zajištěním chodu 
jednotky, školení, kurzy, různé 
papírování a v neposlední řadě velení 
jednotky při zásazích. Nejsou to jen 
klasické zásahy, ale třeba i při déle 
trvajícím zásahu profesionální jednotky 
ze stanice Slaný jedeme do Slaného a 
držíme pohotovost místo nich, kdyby 
došlo k další události. Někteří lidé si 
myslí, že jsme za to placeni, ale vše 
děláme zcela zdarma! Co na to rodina? 
Rodinu mám naštěstí velice tolerantní... 
6) Jaká byla největší akce zlonických 
hasičů?  
Největší akce? Asi likvidace následků 
povodní v roce 2002. Na povodních jsme 
strávili asi týden, různě jsme pomáhali 
vyklízet domy zasažené povodní, čerpali 
jsme z nich vodu. A z požárů to byl 
v letošním parném létě požár lesa 
v Chráštanech na Rakovnicku. 
 7) Jezdíte na nějaké soutěže?  
Na soutěže v požárním sportu jsme 
jezdili, když nám bylo tak 25. Pak jsme 

byli párkrát na soutěži ve vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel (mistrovství 
republiky), nejlepší umístění bylo 4 
místo.  
8) Při čem všem asistujete?  
Asistovali jsme při natáčení videoklipu, 
při pořádání hudebního festivalu a 
různých podobných akcích, kde jsou 
potřeba jednotky požární ochrany. 
9) Koníčky? 
Hasiči, myslivost. 
10) Máš nějaké životní motto?  
Ne… 
  
Rychlodotazník: 
Oblíbené jídlo: svíčková 
Oblíbené pití: dobré pivo 
Oblíbená barva: mám rád všechny 
Ctnosti: to musí posoudit druzí 
Neřesti: to musí posoudit druzí 
 
Je jasné, že Láďa si na řeči nepotrpí. Ani 
to není třeba, mluví za něj to, co dělá…a 
rád. 
 

ZÁHADA MUŽSKÝCH POHLEDŮ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Léto je definitivně za námi. Tím, že nás 
letos postihla tropická vedra, musely 
jsme my ženy oblékat minimum oděvů a 
tím jsme mužům nabízely příjemnou 
podívanou. Některé z nás to rozčiluje, 
jiným to naopak dělá dobře. Prostě při 
setkání s ženou, ať chtějí nebo ne, 
sjedou mužům oči automaticky na jediné 
místo – do výstřihu, do žlábku mezi 
ňadry. I když žijeme v 21. století, stejně 
v nás dřímá příroda a pravěké pudy. Za 
to, že muži ženám neustále civí na ňadra, 
mohou dávné instinkty lovců mamutů. 
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Ve chvíli, kdy dotyčná vystaví své ženské 
zbraně, těkají očima nejen muži, ale 
často i ženy. Samozřejmě každá skupina 
za jiným účelem. Muži se jednoduše 
kochají, ženy sledují, jak je na tom 
konkurence. Podle vědeckých studií je 
velikost ženského poprsí u mužů základní 
téma. Většina mužů všech věkových 
kategorií se tomu pohledu prostě 
neubrání. O co víc je odhaleno, o to víc 
muži civí. Nakonec to i bez obalu 
přiznávají. Svou roli určitě hraje i čistě 
biologický původ, krásné vzpomínky na 
dětství a to, že jde o symbol plodnosti. 
Někteří muži dokonce podpoří /často i 
finančně/ svou partnerku, aby si svá prsa 
nechala zvětšit. Jednoznačně proti je jen 
20 % mužů. A stejný počet mužů 
samozřejmě preferuje ňadra přírodní. Na 
slabost ostatních mužů reagují okamžitě 
některé ženy, kterým příroda 
„nenadělila“ plný dekolt, plastickou 
operací. Zvláštní je, že je to často trápí 
bez ohledu na názor partnera. Někdy se 
dokonce stane, že takovou ženu kvůli 
nechtěným silikonům manžel opustí. 
Zvětšené poprsí sice sebevědomí ženám 
zvedne, ale že se jejich muži nebudou 
koukat do výstřihu jiných žen, to jim 
žádná plastika nezaručí. Tak už to prostě 
na světě chodí. Svůdný dekolt je 
odjakživa jednou ze spolehlivých 
ženských zbraní.  

A čím uzavřít tuto debatu? Milé dámy, 
muže, které zajímají jen prsa a stehna, 
posílejte do KFC. 

 
 
 

JSME NÁROD ODBORNÍKŮ…?? 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Novinová zpráva z roku 1886 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Dočetla jsem novinový článek z roku 
1886. Zvláštní, devatenácté století, 
člověk by řekl doba dávno minulá. Dnes 
jsme pomalu o 130 let dál a samozřejmě 
bychom předpokládali, že jsme dál ve 
všem. Ano, pokrok je pokrok. Ale stále 
mi vrtá hlavou, jestli jsme lepší lidé. 
Starý novinový článek mě nutí 
k zamyšlení. Celý život jsem se denně 
setkávala s dětmi a jejich rodiči. 
V pedagogické škole nás učili, jakým 
způsobem máme jednat s rodiči - s úctou 
a slušně… a hlavně, že naším prvořadým 
úkolem je přesvědčit je, že jsme partneři, 
nikoliv soupeři při výchově jejich dětí. 
Dlouho jsem přemýšlela, co udělala 
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dnešní doba s dětmi a s jejich rodiči. 
Pokud máme nějaký problém, řešíme ho 
s odborníky, ať jsou to lékaři, právníci, 
stavaři, ekonomové, finanční poradci, 
advokáti nebo osvědčení mistři 
řemeslníci. Koho ale napadne, že učitel 
je ve svém oboru také odborník? Ruku 
na srdce, kdo z vás raději vyhledá pomoc 
dětského psychologa, pedagogické 
poradny, než aby nejprve spolupracoval 
s pedagogem? S člověkem, který je 
s vaším dítětem pomalu častěji než vy, a 
dovolím si říci, že možná zná vaše dítě 
lépe i z té druhé strany. Škola není 
jenom o tom, kdo stojí u tabule a kdo 
sedí v lavici, je hlavně o tom, jak jsou 
tyto dvě strany schopny komunikovat. A 
aby to fungovalo, to opravdu není 
legrace. Věřte, že nejsou všichni kantoři 
stejní, tak je to konečně u všech profesí. 
Někdo je vychovatel, jak se říká „od Pána 
Boha“, někdo, a to se také stává, volí 
učitelství jako východisko z nouze. Věřte 
mi, že takoví lidé školu dříve či později 
opustí, protože je děti prostě nezajímají 
a děti to stoprocentně hodně brzy dají 
takovému rádoby učiteli dost razantně 
najevo. Fakt je, že lásku k dětem se 
nikdo nenaučí, tu musí mít v sobě, a 
pokud si vybere učitelskou profesi díky 
lásce k dětem, dám za takového kantora 
ruku do ohně. Těžko potom souhlasit s 
rodičem, který nemá de facto žádnou 
praxi a školu si vyzkoušel jenom 
pohledem z lavice k tabuli (a je jedno 
kolik let v té lavici seděl a v jaké škole). 
Snaží se dost často učitele kritizovat, 
radit jim, co a jak mají dělat, co dělají 
špatně a jak by to on udělal lépe. Nikdy 
nestál čelem k žákům a nikdy neměl 
možnost děti upoutat, zaujmout, vyzvat 

ke spolupráci. Probudit zájem dětí o 
poznávání je nejtěžší věc, kterou umí 
jenom opravdový odborník. Mnohdy 
upřímně míněnou radu, jak postupovat 
při výchovném nebo vzdělávacím 
problému dítěte, berou někteří rodiče 
jako neoprávněné zasahování do svého 
soukromí. A já to na závěr své učitelské 
kariéry sleduji a říkám si, kam se poděla 
ta dřívější úcta k učiteli, co děláme jako 
učitelé špatně, že si nás přestávají vážit 
rodiče, ale bohužel už i děti? Je to naše 
chyba, nebo za to může – a to opravdu 
nerada slyším – současná doba? A tak se 
vrátím k tomu již zmíněnému článku ze 
starých novin a říkám si, bylo by to dnes 
možné, zavírat rodiče za nevhodné 
chování k učiteli? 

 

RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 

/JURA KRTINEC/ 

Léto uteklo jako 
voda. Pole, 
zahrádky, sady i 
my všichni jsme si užily o letošních 
prázdninách spoustu horka a sucha. 
Letošní úroda je pod střechou, ale není 
taková, jakou jsme očekávali. 
Nedostatkem vody trpěla zelenina, 
květiny i stromy a keře. V tropických 
vedrech se často nedalo ani na 
zahrádkách pracovat. Máme tu ale říjen 
a listopad tak si povíme, co je potřeba 
udělat. • Začínáme sklízet ozdobné dýně. 
Nejsou jedlé, hodí se pouze k dekoraci. • 
Fuchsie můžete nyní množit řízkováním. 
Použijeme mladé výhonky bez květů, 
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které odstřihneme pod některým 
kolínkem. Musíme otrhat spodní listy a 
zasadíme do směsi hlíny, písku a 
rašeliny. Dáme na teplé místo a vydatně 
zalíváme.  
• Teď je vhodná doba pro přesazování 
křovin. Nezapomeňte zkrátit vlasové 
kořínky.  
• Kaktusům a tučnolistým květinám 
začíná doba vegetačního klidu. Omezíme 
zálivku na minimum, nehnojíme a 
uložíme do chladné místnosti. • Dříve, 
než si založíte nový trávník, měli byste 
půdu třikrát přerýt na hloubku rýče. 
Chcete-li sít trávu ještě před příchodem 
zimy, měli byste začít začátkem 
listopadu. Pro podporu růstu přikryjte 
plochu plastovou fólií do doby, než se 
objeví první zelené výhonky. V říjnu 
můžeme také pokládat travnatý drn, 
protože do příchodu mrazů vytvoří 
dostatek nových kořenů.  
• Nejlepší doba pro výsadbu dřevin, 
kvetoucích na jaře, je právě říjen, krátce 
po opadání listů (magnólie, zlatý déšť, 
apod.).   
 

 

• Pro předpěstování se cibuloviny sázejí 
v říjnu do hrnců nebo misek. Tulipány a 
hyacinty sázíme tak, aby špičky cibulek 
byly v jedné rovině s povrchem. Totéž 
krokusy a narcisy. Mezi cibulemi nechte 
trochu místa, abyste zabránili hnilobě. 
Hrnce dejte do tmavé místnosti, kde 
nesmí být větší teplota než 12 stupňů. • 
Pokud vám zbyly nezralé plody rajčat, 
otrhejte je a zpracujte. Plody povařte, 
rozemelte, smíchejte s pepřem, solí, 
cibulí a olivovým olejem. Potom nechte 

několik dní uležet. Je to výborná příloha 
k masovým pokrmům. •Do  lehké půdy 
můžeme sázet ošetřený česnek. Pozor – 
nesmíme sázet dřív, dokud venkovní 
teplota neklesne na 9 a méně stupňů. 
Jinak česnek začne klíčit a při mrazech by 
zmrzl. • Stromy a keře můžeme sázet tak 
dlouho, dokud nezamrzne půda. Musíme 
nalít minimálně kbelík vody do 
připravené jámy, kam budeme sázet. • 
Za suchého počasí vytahujeme z hlíny 
hlízy jiřin. Na vzdušném místě je usušte a 
těsně nad hlízami odstřihněte stonky. 
Hlízy uložte nejlépe na suchý písek nebo 
suchou rašelinu. • Mnoho okrasných 
trav nezná ze své domoviny střídání 
deštivého počasí a mrazu. Například 
CORTADELIA SELLOAN se svými 
nádhernými stříbrobílými listy.  Svažte 
její trsy nahoře, takže vnitřek je chráněn 
a nastrkejte kolem několik smrkových 
větví. • Cibule bramboříků musíte teď 
dát do země, abyste se mohli na jaře 
těšit z bujné nádhery květů. • Vřes 
zasaďte v pravý čas, aby kořeny narostly 
ještě před příchodem mrazu, jinak by 
nekvetl. • Je nejvyšší čas uklidit ze 
zahrady kanu, protože nepřežije snížení 
teploty pod 15 stupňů. • Růže přikryjte 
dobře zeminou, slámou nebo chvojím 
z lesa. • Teď přišla vhodná doba pro rytí 
vyklizených ploch na zahradě. Při rytí 
zapracujte rovněž hnůj, ale ne na 
záhony, kde chcete příští rok pěstovat 
cibuli, mrkev a česnek. Pro tyto druhy je 
lepší použít kompost. • Pokud nemrzne, 
můžete si založit nové cesty a terasy. 
• Z trávníku odstraňte spadané listí, na 
zbytku zahrady ho ale nechte, chrání 
trvalky před mrazem.  
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KOŇSKÁ HISTORIE 
 

Velká pardubická 
je nejstarším a 
také nejtěžším 
překážkovým 
dostihem na 
našem kontinentu. 
Vznikla z parforsních honů, při nichž 
jezdci pronásledovali se smečkou psů 
zvěř, a z loveckých jízd přes terénní 
překážky o závod. Jejími přímými 
předchůdci byly překážkové dostihy u 
Chlumce nad Cidlinou roku 1846 a u 
Pardubic v letech 1861 až 1863. O 
založení Velké pardubické se zasloužila 
parforsní společnost v Pardubicích, a to 
především princ Emil Fűrstenberg, hrabě 
Max Ugarta a hrabě Oktavián Kinský, 
kteří roku 1874, z pověření Českého 
závodního spolku, vytyčili dráhu a 
uspořádali Velký překážkový dostih. Ten 
se posléze stal oficiálně 1. ročníkem 
soutěže, která dodnes nejvíce přitahuje 
domácí i zahraniční fanoušky tohoto 
sportu. Dnes se Velká pardubická koná 
vždy druhou říjnovou neděli. Dráha 
tohoto dostihu měří 6900 metrů a má 
celkem 31 překážek, koně ji běží 
přibližně 9 -11 minut. Na startu se 
setkává asi 15 až 20 koní s těmi 
nejlepšími žokeji a žokejkami v sedle 
převážně z České republiky. Název Velká 
pardubická se vžil pro označení celého 
dostihového víkendu (hlavní program se 
koná v neděli, kdy se jede 8 dostihů). 
Posledním a hlavním dostihem je dostih 
pojmenovaný po současném 
sponzorovi Velká pardubická s Českou 
pojišťovnou. Ve Velké pardubické mohou 
startovat pouze šestiletí a starší koně, 

kteří se musí kvalifikovat v jednom ze 
čtyř kvalifikačních dostihů. 

Zajímavosti kolem Velké pardubické 

Jediným koněm, který ve Velké 
pardubické České pojišťovny zvítězil 
čtyřikrát, je fenomenální ryzák Železník. 
Jako první proběhl cílem v letech 1987, 
1988, 1989 a 1991, vždy v sedle s 
žokejem Josefem Váňou. Celkem stál na 
startu Velké sedmkrát. Byl také prvním 
koněm, který potřeboval k překonání 
6900 metrů dlouhé trati méně než deset 
minut. V roce 1987 zvítězil v čase 
9:56,13.  
Nejúspěšnějším jezdcem  ve Velké 
pardubické je zatím její jediný 
osminásobný vítěz Josef Váňa (koně -
Železník 1987, 1988  1989  1991, 
Vronsky 1997, Tiumen 2009, 
2010, 2011).  
Jedinou ženou, která zvítězila ve Velké 
pardubické, byla Lata Brandisová. 
Úspěchu dosáhla v posledním 
předválečném ročníku v roce 1937 s 
klisnou Normou. 
Anglický jezdec Williamson, který ve 
Velké pardubické zvítězil v letech 1890 a 
1893, je jediným, jehož jméno najdete 
rovněž na listině vítězů Velké národní 
steeplechase v Liverpoolu. 
Rekord tratě překonal v roce 2005 
Maskul časem 9:11,26 minut s žokejem 
Dickem Fuhrmannem v sedle. 
 

Letošní Velká pardubická se pojede 
v neděli 11. října. Josefa Váňu v roli 
žokeje už bohužel neuvidíme. Podle jeho 
vlastních slov není dostatečně fyzicky 
připraven. Ale ujít si ji nenechá – bude 
na hlavní tribuně držet palce svým 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vronsky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tiumen
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svěřencům. Na start už se nepostaví ani 
dva trojnásobní koňští šampioni – 
Tiumen a Orphee des Blins, kteří už si 
užívají zaslouženého koňského 
důchodu… Boj o první místo nemá 
žádného jasného favorita, všechno je 
otevřené…  
Měli jsme doma takovou tradici – sázeli 
jsme desetikorunu na „svého“ koně, a i 
když jsme seděli jen u televize, fandili 
jsme hlasitě a palce drželi pevně! Ať 
vyhrál kdokoli, shodli jsme se, že je 
stejně nejlepší, když se všichni koně i 
jezdci dostanou do cíle v pořádku 

 

KALENDÁRIUM 
 
 
10. 10. Hubertská 

jízda, Královice, 

12. 10., 17:30 Beseda s RNDr. Jiřím 

Grygarem, CSc., společenská místnost 

Zlonice, 

13. 10., 17:00 Volnočasová univerzita – 

Jak se správně nalíčit, 

17. 10., 9:00 Havelský jarmark, 

Masarykovo náměstí ve Slaném, 

20. 10., 17:00 Beseda s Doc. Karlem 

Smyczkem, pořádá knihovna Zlonice. 

30. 10., 16:00 Halloween ve Zlonicích, 

hřiště u sokolovny, 

10. 11., 17:00 Volnočasová univerzita – 

Pletení z pedigu, 

10. 11., 18:00 Beseda s Ondřejem 
Suchým, pořádá knihovna Zlonice 
 
 
 

VÝROČÍ 
 
31.října 1980 
zemřel 
herec, 
dramatik, 
scénárista a 
spisovatel 
Jan Werich.  
Připomeňme 
si alespoň 
něco málo 
z jeho 
moudrosti, která zřejmě nikdy 
nepřestane být aktuální…. 
 
"Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit. Ale 
nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat." 
 
"Kolikrát jsme se už přesvědčili, že kde 
blb, tam je vždy nebezpečno. A aktivní 
blbec - ten je horší než cizí, případně i 
třídní nepřítel." 
 
"Je lepší mluvit s chytrým člověkem o 
něčem hloupém než s hlupákem o 
něčem chytrém." 
 
"Humor je boj s lidskou blbostí. V tom 
boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v 
něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na 
zmýlenou. Ten, koho považujeme za 
blbce, považuje za blbce nás. Jde jen o to 
se navzájem nevyvraždit." 
 
"Bez lidí dobré vůle by byl život jen 

nákladné a nebezpečné dobrodružství." 

 

© ZLONICKOU ŠANCI vydává zapsaný spolek Šance pro slušné z.s. pod ev. číslem MK ČR E 20655 ze 
dne 22. 2. 2012 v nákladu 200 ks.    www.sanceproslusne.cz         e-mail: zlonickasance@seznam.cz            

http://www.sanceproslusne.cz/
mailto:zlonickasance@seznam.cz

