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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTYSE 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
Ve čtvrtek 14. prosince se 
sešli zastupitelé městyse k 
poslednímu zasedání v roce 
2017. Přítomno bylo 13 zastupitelů, 
omluveni byli zastupitelé Kratochvíl a 
Šafner. Jednání se zúčastnilo 15 občanů.  
Program zasedání sledovali redaktoři 
Kladenského deníku, kteří přijeli na 
pozvání jednoho zastupitele. Z celého 
zasedání si pořídili audiozáznam a 
několik fotografií. Z programu jsem pro 
vás vybrala pouze několik postřehů, 
protože všechny důležité body si můžete 
přečíst ve Zlonickém zpravodaji nebo na 
stránkách městyse. Určitě vás budou 
zajímat poplatky, které zaplatíte v příštím 
roce. Cena místního poplatku za svoz 
odpadů zůstává stejná jako v minulém 
roce. Pouze byla obecně závazná 
vyhláška doplněna o bod – nákup 
popelnice si hradí každý sám.  Poplatek 
za vodné bude 47,092 za kubický metr, 
stočné 39,698 za metr kubický. 
Dohromady vodné + stočné bude od 
března 2018 do konce února 2019 za 
cenu 86, 79 Kč a tato cena je konečná, 
včetně DPH. Jednotlivé spolky obdrží od 
městyse pro rok 2018 částky ve výši 
maximálně 50 % nákladů z roku 2017. 
Jmenovitě Sokol 180.000,-Kč, fotbal 
205.000,-Kč, hokej 141.000,-Kč, Občané 
Tmáně 35.000,-Kč, A co děti 22.000,- Kč, 
Baby klub Korálek 15.000,-Kč, Vlasti-
vědný kroužek 60.000,-Kč, Železniční 
muzeum Lisovice 60.000,-Kč, ZKO Zlonice 
(kynologové) 50.000,-Kč, TATRAN Zlonice 
(futsal) 20.000,-Kč a šachový klub Zlonice 
5000,-Kč.    

SK Zlonice dostane sice 205 tisíc, ale 
dalších 45 tis. Kč jim připadne z Vesnice 
roku na úhradu soustředění pro mládež, 
to je podobné jako s A co děti - těm se z 
této dotace zaplatí herní prvky na hřiště.  
Zastupitel Čížek st. vznesl dotaz, zda by 
městys nemohl Sokolu poskytnout další 
částku vzhledem ke stavu budovy 
sokolovny. Jednání byl přítomen starosta 
Sokola Jan Posselt a informoval 
zastupitele o neutěšeném stavu budovy, 
hlavně WC, která je nutné opravit nejen 
pro cvičence Sokola, ale také pro 
pořádání akcí. Zastupitel Tůma 
připomněl, že přidělování příspěvků se 
řídí přesně danými pravidly, která navrhla 
opozice před přibližně dvěma lety, a 
proto navrhuje, aby, pokud zastupitelé 
souhlasí, byl příspěvek poskytnut 
jmenovitě na konkrétní opravu. 
Zastupitelé na základě těchto připomínek 
odsouhlasili finanční výpomoc v částce 
50.000,- Kč, která bude použita na 
konkrétní účel.  Už jsem se zmínila o 
nutnosti demolice objektu ve Dvořákově 
ulici (bývalý obchod Zelenina Mareš). 
Výrok statika je jednoznačný – co 
nejdříve objekt odstranit. Obec proto na 
demolici požádá o dotaci u MMR ve výši 
až 80 % uznatelných nákladů. Výhledově, 
ale to je zatím daleká budoucnost, bude 
vybudováno místo tohoto objektu 
komunitní centrum.  Paní Karafiátová z 
Vyšínku požádala městys o odkoupení 
pozemků. Rada městyse prodej 
nedoporučila. Zastupitelstvo zatím 
projednání odložilo na příští zasedání a 
pověřilo kontrolní výbor, aby provedl 
šetření na místě a na příštím zasedání 
podal zastupitelům zprávu, na jejímž 
základě pak rozhodnou. Hlavním bodem 
programu bylo zodpovězení dotazů 
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zastupitele Čížka st., které uveřejnil na fb 
stránkách Naše Zlonice a ve Zlonickém 
zpravodaji. Jednalo se samozřejmě o 
privatizaci bytů.  Na dotazy odpovídal 
pan starosta a zastupitel Tůma. 
Obyvatelé dvou domů ve Zlonicích si 
vytvořili bytová družstva, čp. 400 – 
(obecňák) a čp. 283 (horní cukrovarský 
dům). Zájem o vytvoření domovních 
družstev projevili ještě další obyvatelé, 
ale zatím se definitivně nerozhodli, proto 
je pan starosta nejmenoval.   Se 
záměrem vytvoření bytového družstva 
pro zbývající obecní domy se přihlásila 
firma Defstav Praha.  Zatím nedošlo k 
žádnému rozhodnutí. I nadále se čeká na 
další nabídky.  Na kanalizaci Břešťany-
Tmáň je schválena dotace ve výši 14.761. 
671,-Kč. Kanalizace je připravena také 
pro Lisovice a Vyšínek s čistírnou 
odpadních vod, která bude v Lisovicích. 
Na závěr ještě – na „špičce“ v ulici Kpt. 
Jaroše, kde je zastávka autobusu od 
Vraného, se bude opravovat chodník a 
bude zde i krytá autobusová zastávka. 
Možná, že by stálo za zmínku, že je 
dokončen další díl chodníku v ulici 
Pejšova (běžte se tam podívat, je fakt 
krásný) a případně se i zmíním o nové 
fasádě na části Základní školy (ve dvoře) 
nebo půdní vestavbě v Mateřské škole. V 
příštím čísle Zlonické šance vám 
nabídneme anketu na téma– Jak jste 
spokojeni s obědy ve školní jídelně? 
Vážení spoluobčané, vybrala jsem z 
celého jednání opravdu minimum. Je 
škoda, že o zasedání zastupitelstva není 
větší zájem z vašich řad.  Pokud byste 
slyšeli, o čem se jedná a případně se 
zeptali, na to, co vás zajímá, předešlo by 
se „zaručeným“ informacím, které se 
mnohdy vůbec nezakládají na pravdě. 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že stromek na 
náměstí už je opět pryč. Vlastně není 
pryč – je zničený. V červnové Zlonické 
šanci jsem doufala, že už se stromku 
vandalové vyhnou a nechají ho vyrůst. 
Mohlo mě napadnout, že hajzlové 
(promiňte mi ten výraz), kteří žijí mezi 
námi, se nezmění, a kdyby byl stromek, 
jaký chtěl, prostě půjdou a za 
všeobecného veselí ho zničí. 

►… že naopak letošní svítící vánoční 
strom je nejkrásnější ze všech, které kdy 
Zlonice zažily. Není to jenom můj názor, 
stačí se podívat na FB... Spousta lidí si 
prodlužuje večerní cestu ze zaměstnání 
přes zlonické náměstí jenom proto, aby 
náš strom viděla.  Dokonce jsem slyšela, 
že prý máme nejhezčí strom na okrese. 
►… že 13. prosince zazněly koledy, v akci 
Česko zpívá koledy, i ve Zlonicích. Sešli 
jsme se opět jako každoročně v parčíku u 
Památníku. Zpívali nejen dospělí, ale i 
děti, které nám v závěru spolu s paní 
učitelkou Štruplovou a s panem 
ředitelem Tůmou zazpívaly dvě krásné 
písně z českých pohádek. Zpěv koled 
doprovázela na klávesy paní učitelka ZUŠ 
M.Dragounová. Byl připraven horký čaj a 
občerstvení. Prostě zase jedna z hojně 
navštěvovaných zlonických akcí. Tak za 
rok opět na shledanou u koled. 



Prosinec 2017                     Ročník VI., číslo 6., vydáno dne 19.12.2017                              4                                                 

►… že na rodném domě Eduarda Ingriše 
v Husově ulici už není pamětní deska. 
Majitel si nepřeje, aby byla deska 
umístěna na jeho soukromém majetku, a 
proto ji pracovníci městyse museli 
odstranit. O jejím dalším osudu se teprve 
musí rozhodnout.  
►… že jsem byla požádána, abych 
poděkovala pracovníkům městyse za 
upravený chodníček od knihovny do 
bytovek. Zvlášť maminky s kočárky 
opravu ocenily, protože s kočárkem se po 
původním chodníku nedalo prakticky 
projet. 
►… že stav na kontech sbírky na zvony je 
– u Komerční banky 20 599Kč u České 
spořitelny 356 500Kč.  
►… že anketa na stránkách obce 
ohledně setrvání městské policie ve 
Zlonicích vypadá takto – ANO nepřetržitý 
provoz 13,2 %, ANO stávající provoz 64,5 
%, Ne 18,3 %, zajištění bezpečnosti jinou 
agenturou 2,7 %.  Do uzávěrky časopisu 
hlasovalo 2013 občanů. 
►… že to, aby chodci dbali na svou 
bezpečnost, doporučuje nejen zdravý 
rozum. Novela zákona o silničním 
provozu od loňska jasně stanovuje, že 
reflexní prvek jsou chodci povinni 
použít, pokud se za snížené viditelnosti 
pohybují mimo obec po krajnici nebo 
okraji vozovky, a to v místě, kde není 
veřejné osvětlení. Sami policisté pak 
doporučují mít u sebe reflexní prvky 
neustále. Nejen v noci mimo obec, klidně 
i za denního světla a ve městě. Myslí na 
to ostatně i výrobci bund, čepic nebo 
třeba tašek. Mnoho nových 
modelů má již pásky 
s reflexním účinkem ve svém 
designu. 

►… že po více než pětatřiceti letech 
slibů, bude konečně zahájena stavba 
obchvatu Slaného. Jistě vás překvapilo, 
co se děje u Slaného na „rovinách“ nebo 
po cestě do Vítova přes Beřovice. 
Pokácené stromy, vyřezané křoviny – to 
vše už souvisí s budováním obchvatu 
Slaného. Vytvořena bude doslova 
vymodlená přeložka silnice I/16, která 
uleví obcím zejména od kamionové 
dopravy. Prakticky už se začalo. Vše bude 
pochopitelně nejvíce záležet na počasí, 
které může stavbu pozdržet. Podle 
původních výpočtů měla být stavby přes 
miliardu korun, vítězná společnost 
Strabag ale zakázku vysoutěžila za 
747 milionů korun bez DPH. Obchvat má 
být hotový do roku 2020. 
►… že tohle je zajímavé zjištění… 
vědecky podložené. Už jste někdy 
přišli do místnosti za určitým účelem a 
okamžitě zapomněli proč? Vypadá to, že 
za to mohou – dveře! Když se vrátíte 
zpět, většinou si vzpomenete, co jste 
chtěli... Psychologové z University Notre 
Dame (stát Indiana, USA) objevili, že 
projití dveřmi způsobí v mysli proces, 
který nazývají “ohraničení události”. Ten 
oddělí od sebe dvě skupiny myšlenek. 
Náš mozek uloží myšlenky, které jsme 
měli v jedné místnosti, a připraví 
nepopsanou stránku pro myšlenky v 
novém prostředí.   
Tak to se mi vážně ulevilo! Zděsila jsem 
se, že se o mne pokouší obávaná nemoc 
stáří a ony za to můžou … dveře. 
►… že pokud jste dovršili šedesátku, 
měli byste to pěkně zapít. Samozřejmě s 
rozumem! Nebo máte-li doma seniora, 
který denně přiměřeně popíjí nějakou 
lihovinu, nezazlívejte mu to, dělá pro své 
zdraví to nejlepší, co může, Po dovršení 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91853&idc=5296232&ids=14721&idp=88687&url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D17992329#_blank
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šedesátky jako by docházelo k zásadní 
změně: alkohol se z nepřítele mění ve 
spojence. Ovšem jen u těch lidí, kterým 
v požívání ,,ohnivé vody" nebrání nějaké 
choroby. Zdravému člověku začíná 
každodenní panák kořalky či jejich 
ekvivalent ve víně a pivu velmi svědčit. 
Na univerzitě v americkém Texasu snesli 
až překvapivě mnoho důkazů, 
dokládajících toto tvrzení. Mírné dávky 
alkoholu u zdravého jedince podporují 
práci srdce a vůbec oběhové soustavy, 
zřejmě fungují i jako prevence 
Alzheimerovy choroby a možná dokonce 
stařecké cukrovky. Úplnou novinkou pak 
je poznatek, že alkohol v pokročilém 
věku oddaluje vznik demence a posiluje 
paměť! „Lehká konzumace alkoholu také 
prokazatelně zlepšuje epizodickou 
paměť," říká autor studie Brian Downer. 
Ještě jeden názor českého odborníka 
Doc. MUDr. Miloše Táborského, 
přednosty kardiocentra nemocnice Na 
Homolce. „Nárazové vánoční a 
silvestrovské pití alkoholu je nejne-
vhodnějším způsobem konzumace. 
Naopak kontrolovaná, nenárazová 
konzumace přiměřeného množství 
kvalitního alkoholického nápoje působí 
jako prevence na cévně srdeční systém 
velmi příznivě. Umírnění konzumenti 
alkoholu jsou na tom, co se týče ochrany 
kardiovaskulárního systému lépe, než 
abstinenti.“ Z Pavlače proto všem 
seniorům, ale samozřejmě i všem 
ostatním čtenářům Zlonické šance 
doporučuji – o půlnoci na Silvestra 
zvedněte číše a připijte si „Na zdraví“ do 
nového roku 2018.    

 
 
 

….a co řekl Murphy? 
 „Jestliže se cítíš dobře, uklidni se, ono 
to přejde.  
„Nikdo neposlouchá, co říkáte, dokud 
neuděláte chybu.“  
….a teď zabrousím maličko 
mezi své nejlepší přátele... 
když je ten Silvestr!!!           
„Kdo něco umí, ten to dělá. 
Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí 
učit... ten to řídí.“  
 

ČESNEKOVÝ SIRUP SILNĚJŠÍ NEŽ 
PENICILIN 

Média neustále přináší zprávy o tom, jak 
se dnes nezodpovědně a ve velkém 
množství používají antibiotika. 
Výsledkem potom bývá vznik kmenů 
baktérií, které jsou odolné vůči 
jakýmkoliv farmaceutickým antibiotikům. 
Léčba i banálních infekcí se tak může 
výrazně zkomplikovat. Je těžké pochopit 
takové nadužívání antibiotik, které mají 
mimo uvedeného rizika vzniku odolných 
baktérií také celou paletu dalších 
nepříznivých účinků na naše zdraví. 
Důvodem je zřejmě na jedné straně 

pohodlnost lidí 
a na straně druhé 
neznalost toho, 
že existují též 
jiná, velmi účinná 

přírodní antibiotika. Sirup 10x účinnější 
než penicilín. Jednou z přírodních látek 
se silným antibakteriálním účinkem je 
česnek. Dnes vám prozradíme recept na 
sirup, který má na bakterie až 10krát 
lepší účinek než běžně používaná 
antibiotika, jako jsou například penicilín, 
ampicilin, tetracyklin a další. Kromě 
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antibakteriálních účinků je také super 
zdravý a dokáže vám nabídnout mnohé 
další zdravotní přínosy. Navíc je jeho 
výroba extrémně jednoduchá a laciná. 
Suroviny na jeho výrobu jsou lehko 
dostupné a též velmi zdravé samy 
o sobě. Určitě ho proto vyzkoušejte. Na 
výrobu silného česnekového sirupu 
budete potřebovat: 
 
8 oloupaných stroužků česneku  
1 šálek (200 ml) jablečného octa  
1 šálek (200 ml) medu 
 
Při přípravě sirupu postupujte 
následovně: 

Pomocí lisu na česnek (nebo v mixeru) 
najemno rozetřete stroužky česneku.  

Česnek vložte do skleněné nebo 
porcelánové misky a přidejte jablečný 
ocet s medem.  

Celé to dobře zamíchejte.  

Směs přelijte do skleněné uzavíratelné 
nádoby a dejte do chladničky na 5 dní.  

Každý den však směs na chvilku 
z chladničky vyndejte a dobře ji 
promíchejte. Po 5 dnech je váš 
antibakteriální sirup hotový.  
 
Sirup můžete užívat v případě výskytu 
nějakého infekčního onemocnění, ale 
také jako prevenci. Konzumuje se tak, 
že 2 čajové lžičky sirupu rozmixujete 
ve sklence vody. Pije se na lačný žaludek 
ráno hned po probuzení. Nezapomínejte 
však na to, že uvedený sirup je extrémně 
silný a proto ho nikdy nekonzumujte 
přímo. Vždy ho zřeďte vodou! 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

 

Život ptáků v zimě 

Ptáci, kteří u nás v zimě zůstávají, nemají 
přežití jednoduché. 
Přes den hledají 
potravu a v noci se 
v chumlu navzájem 
zahřívají. 

     Nejčastějším 
návštěvníkem krmítka je sýkorka koňadra 
a modřinka, vzácně sýkora babka a 
uhelníček, samozřejmě vrabec, brhlík, 
zvonek, dlask a strnad. Na zásyp v 
zahradě, kde je méně hluku a pohybu, 
přilétají hrdličky zahradní, sojka a straka, 
kos, červenky a pestrobarevný hýl. 
     A od kdy a čím ptáky v zimě krmit, 
abychom jim a jejich trávicímu ústrojí 
neublížili? 
Přikrmováním pomůžeme nejvíce v 
době, kdy panují mrazy a především, 
když krajinu pokryje sníh. Ta jim totiž 
schová většinu možných zdrojů potravy – 
semena uschlých trav a plevelů, tlejících 
jablek a ořechů. Spolehlivým zdrojem 
energie pro ptáky je slunečnicové 
semeno, které je hodně tučné. Také 
drcená jádra vlašských a lískových ořechů 
dodají jejich tělu potřebný tuk, kterým se 
chrání před mrazem. Jádra nemusíme 
vylupovat, stačí vlašský ořech rozdělit na 
poloviny, sýkorky si jádra vyzobají. Do 
krmítek můžeme sypat jakákoli semena – 
proso, konopí, mák, lněné semínko a 
řepku. Ideální pro zrnožravé ptáky jsou 
celá obilná zrna, nebo odpad z čističek 
obilí. Kosi a drozdi kvíčaly nepohrdnou 
kousky jablek. Dnes je v obchodech pro 
zvířata dostatečný výběr směsí pro 
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přikrmování jednotlivých druhů ptáků, 
lojové závěsné koule apod. 
     S přikrmováním ptactva bychom měli 
skončit koncem března, kdy jim začíná 
sezona namlouvání a hnízdění. 
     Měli bychom se zmínit i o krmítku, jak 
vlastně má vypadat: na velikosti nezáleží, 
mělo by být prostorné, aby se ke krmení 
dostali i větší ptáci (kosi, dlask..). Na 
krmítku musí být dostatečně velká 
stříška, která chrání potravu před vlhkem 
a sněhem, kolem základny by mělo být 
nízké zábradlí, aby vítr nesmetal zásyp na 
zem, kde by na ptáky číhalo nebezpečí 
(dravci, kočky). Krmítko by i z tohoto 
důvodu mělo být jeden a půl metru nad 
zemí a alespoň dva metry od stromu. 
     A co do krmítka nepatří? Těstoviny, 
slaná strouhanka a žádné zbytky z naší 
kořeněné kuchyně. 
     Pomozme našim ptáčkům zpěváčkům 
přežít zimu, odmění se nám svým 
zpěvem od jara až do podzimu. 
 

ROZHOVOR 
/LENKA FIALOVÁ/ 

Marii Hostounskou alias Mášu znám už 

spoustu let. Je jí všude plno, ráda se 

směje, neustále zkouší nové věci. Kdo 

z vás ji zná, dá mi jistě za pravdu. A 

protože vyzařuje tolik pozitivní energie, 

stala se v předvánočním maratonu 

vhodným adeptem na další rozhovor 

z rubriky Žijí mezi námi…znáte je?  

 

Co se ti vybaví, když řeknu Zlonice?  
Do Zlonic jsme se přestěhovali, když mi 
bylo 10 let. Rodiče řešili bydlení a 
postavili si zde v tu dobu krásný a velký 
dům. Můj domov ale zůstal o několik 
kilometrů dál… v Poštovicích. Zůstala 
tam moje babička, děda, kamarádi a 
dětství… Čas vše pomalu srovnal. Domov 
je tam, kde máme své blízké, které 
máme rádi a kde cítíme, že můžeme 
nalézt své útočiště v době, kdy se 
necítíme uvnitř sebe právě nejlépe. 
Dlouho jsem útočiště hledala právě u 
babičky v rodných Poštovicích… tedy, 
dokud žila. Postupem času jsem si ale 
našla i tady nové kamarády/ky, a to 
nejen ze školy, ale i mimo ni, ať už šlo o 
zábavu, sport či jiné aktivity. Dospělost 
pak s sebou přinesla i stěhování a vlastní 
dům i nový domov pro mou vlastní 
rodinu. Nyní jsem ale opět zpátky v mých 
„rodných“ Zlonicích. Důvod? Asi osud. 
Maminka zemřela a tatínek by tu ve 
velkém domě zůstal sám. Opět se vracím 
„domů“. Začínám znovu … Snad tu bude 
znovu můj „domov“… 

 
Vzdělání...  
Gymnázium (dál jsem protestovala – 
jsem bohužel „vzpurňák“ ;-):-D), později 
dálkově „ekonomka“, dva roky výpočetní 
technika, různé kurzy, semináře, ale 
nejlepší vzdělání mi dal život… a moje tři 
děti (30, dvojčata 25). 
 
Jak ses dostala k podnikání se zdravou 
výživou? 
Nikdy jsem ve své dosavadní práci a 
konání „neusnula na vavřínech“ a 
neřekla si, že teď už budu v klidu. 
Neumím to. Říkám si naopak, co bych 
ještě mohla… 
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Před 3 lety mi zemřela mamka. Zmohla ji 
až čtvrtá mrtvička. Mamka byla vždycky 
bojovnice, nic nevzdávala předem, stále 
měla pro co a koho žít a také se 
rozdávala… plnými hrstmi. Do roka nám 
po velkém trápení odešla na druhou 
stranu naše milovaná fenka Sára a další 
rok diagnostikovali tatínkovi zákeřnou 
nemoc. Bylo toho na něj i na mne už 
nějak moc. Pro mne to byl ale zdvižený 
prst, jak je život křehký a taky krátký na 
to, abychom ho jen tak nechali protéct 
mezi prsty. Jsem v mnohém stejná jako 
moje mamka. Řekla jsem si, že takhle to 
dál nejde, a že když budu silná já, bude i 
táta lépe odolávat, a spolu to dáme… U 
„kulatého stolu“ jsme se rozhodli, že 
nebude žádná operace, žádná chemie a 
zkusíme zabojovat jinou cestou… Dali 
jsme se na veganskou stravu, koupili 
jsme nového psa – holku dogu Barušku 
, aby měl taťka motivaci – musí chodit 
s pejskem ven na procházky a nemá čas 
na „blbiny“ (politiku, zprávy v televizi, že 
je špatné počasí, že ho bolí celé tělo, že 
vůbec existuje nějaká nemoc). Oba 
jsme něco zhubli, cítili se lépe, a to bylo 
dobré znamení. Postupně jsme za 
nějakou dobu přešli ke stravě 
vegetariánské, je to trochu volnější a já 
se už také tolik „nenadřu“ v kuchyni. 
Veganství je totiž velmi náročné 
stravování, jak časově (pro mne po letech 
klasického vaření určitě ), tak finančně. 
Nejdříve jsem hodně nakupovala ve 
Slaném ve Zdravíčku, radila se… Od 
začátku jsem ale začala hledat informace 
a zdroje i na internetu a samozřejmě 
hledala zboží tam, kde ho koupím levněji. 
A v tom je původ myšlenky:  „Když vím, 
kde nakoupit levněji, tak proč toto zboží 
nezpřístupnit i druhým lidem tady u nás, 

kteří také shánějí zdravé potraviny, ať už 
jakéhokoli důvodu. Ve městech jsou lepší 
zdroje, kde ale nakoupit na vesnici? Půl 
roku trvala jen příprava vytvoření e-
shopu na internetu, vyřídit legislativu a k 
tomu ještě přestavba garáže na sklad s 
„tichým souhlasem“ tatínka ;-), protože 
jeho pěkné autíčko muselo z teplé garáže 
pod volný přístřešek . Nesmím 
opomenout podporu a pomoc mých 
synů, tatínka, ale hlavně mého přítele … 
Sama bych to vše nezvládla.  
A nyní? Obchod zdá se funguje, zákazníci 
se vracejí podruhé, potřetí…, zboží 
pozvolna přibývá… (obchod je vlastně má 
jedna z volnočasových aktivit ). Než 
pořídím něco nového, dlouho vybírám, 
protože chci kvalitní potraviny a mou 
prioritou jsou potraviny českého původu, 
a to je jedna z mých zásad, kterých se 
držím. Chci tímto podporovat i 
malovýrobu či rodinné manufaktury z 
Čech a Moravy. Myslím, že máme dost 
svých kvalitních potravin a není nutno 
vše dovážet. Chce to jen trpělivě hledat. 
A já mám čas;-). 
 
Co tě na tvém podnikání baví? Má to 
jen pozitiva nebo i nějaká úskalí?  
Vždy jsem chtěla dělat i něco jiného, než 
je mé zaměstnání, které mi nic „nedává“. 
Není za mnou vidět něco užitečného.  
Dříve jsem byla v obci, kde jsem bydlela 
se svou rodinou, hodně veřejně aktivní. 
Hlavně pro děti, ale i pro dospělé a starší 
spoluobčany. Dávalo mi to i energii. Co 
jsem ve Zlonicích, tak nic. Nyní mám zase 
motivaci – mohu alespoň zúročit svou 
snahu při nakupování kvalitního zboží 
pro rodinu, ale nyní i pro širší veřejnost, a 
nic mne nenutí prodávat nekvalitu za 
drahé peníze, ale naopak. A mám ráda 
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lidi.  
A úskalí? Neznám. Člověk když chce, 
zvládne všechno. Ať to dopadne, jak 
chce, vždy to bude mít nějaký výsledek, 
podle kterého se můžeme řídit dál…  
 
Jaký je tvůj vztah ke sportu? 
Sport = energie. Nikdy bych bez sportu 
nemohla existovat. Už ve škole milovaný 
předmět. Dělala jsem snad všechno, na 
co si vzpomenu. Sport posiluje ducha i 
tělo. Co mne nyní v mém věku všechno 
bolí právě díky sportu, ani nemyslet. Za 
to mi ale dal vůli, sílu a odolnost. Jsem 
taky tak trochu střelec… Když mi po 
operaci kolen řekl ortoped, že to na 
žádné lítání není, přihlásila jsem se např. 
na kickbox. Po čtvrt roce jsem 
nepotřebovala ani ortézy. V zimě je teď 
in snowboard. Tak jsem si ho koupila a 
za deset dní v Alpách i naučila. Chtěla 
jsem…moc. Moje srdcovka jsou ale stále 
lyže. Od mala. Ale taky ještě kolo, in line 
brusle, voda… Jen kdyby to tělo u toho 
tolik nebolelo . Ale jeden můj starý 
známý mi kdysi řekl, že tělo má jít do 
hrobu zhuntovaný, tak se to nějak 
podvědomě asi snažím dodržet  
 

  
 
Máš vůbec nějaký volný čas?   
Nikdy v životě se mi nestalo, že bych se 
nudila. To slovo neznám. Spíše bych 
potřebovala natahovací dny. Když se 

najde trochu volna, jezdíme po výletech 
po Česku, do divadla či do kina, na 
koncert… Jsem šťastná i za to, že se 
sejdeme doma jako rodina. Tahle doba 
je na udržování vztahů, ať už jakýchkoli, 
velmi složitá. Mám také bezvadné 
kamarádky, vyrážíme společně 
pravidelně už několik let na wellness, 
občas nějaký ten dámský dýchánek na 
počest narození některé z nás….  Dříve 
jsem hodně času strávila v naší okrasné 
zahradě, kde jsem dříve bydlela. Byl to 
můj velký koníček. V současné okrasné 
zahradě nám vládne doga Baruška. No 
comment . Také jsem hodně vyšívala, 
hodně četla… ale není čas… říkám si, že 
až budu v důchodu …  
Nyní: volný čas = obchod .  
Ale bude zase líp  
 
Rychlodotazník: 
Oblíbená barva? -  modrá je dobrá 
Oblíbené jídlo? -  samotný domácí 
bramborový salát bez „přílohy“ ;-) 
 – utloukla bych se po něm  
Oblíbené pití? - Plzeňská 12 a 
„ochutnávání“ nových piv z 
minipivovarů  
Ctnosti? -  těch mám plno 
Neřesti? -  ještě více 
 
Motto?  Přistupuj k druhým vždy s 
úsměvem – za ten pokus vyřídit věci po 
dobrém nic nedáš a mně to za to vždy 
stálo…                                    
Štěstí přeje silným – tak se tak aspoň 
tvářím…  
 
Děkuji za příjemné povídání a přeji 

hodně štěstí a pohody tobě i celé tvé 

rodině…  
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VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA 
POKRAČUJE… 
 
Jak na kváskový chléb  
lektor:  A Novotná 
9. ledna od 17 h 
Chcete se naučit upéct si domácí chléb? 
Jednoduše doma v troubě? Naučím vás 
to. Budeme si povídat o moukách, o 
kvásku, o bylinkách. Ochutnáte domácí 
chléb a odnesete si recept i kvásek. 
Cena 70 Kč. 
 

Sebeobrana Krav Maga 
instruktor: Jan Kolář 
13. února od 17 h 
čas: 120 min  
Obsah semináře:  
V prvním bloku se 
seznámíme se základní 
koncepcí 
sebeobranného 
systému, rozpoznáním 
krizové situace, 
vyzkoušením stresové situace, uměním 
vedení rozhovoru při přepadení, 
taktickým chováním při přepadení. Dále 
si vysvětlíme časové osy útoku, zejména 
preventivní předcházení útoku, jeho 
eskalace, či uklidnění a následné řešení 
krizové situace, tedy i důsledky a 
povinnosti po krizové situaci.  
Druhý blok bude zaměřen na samotný 
pohyb a řešení 
útoku ze strany 
útočníka, nácvik 
jednotlivých 
sebeobranných 
technik, úderů a kopů.  
Třetí blok se bude věnovat chladným a 
střelným zbraním. Základní teorie, 

princip jejich využití, základní obrana, 
následky a zákonné postupy. - nůž - 
tyč/obušek - střelná zbraň - praktické 
využití/zákonné podmínky/zdravověda. 
 

 
NE VŠUDE MAJÍ JEŽÍŠKA 

/MARIE GERINGOVÁ/ 

Ježíška, Santu Klause, Noëla nebo Dědu 
Mráze už známe, ale slyšeli jste někdy o 
La Befaně, Zwarte Pietovi a 
Joulupukkimu? 

La Befana je hodná, ale škaredá 
čarodějnice, která v Itálii rozdává dětem 
dárky 6. ledna v rámci svátku 
Epifanie. Létává na koštěti, do domu 
vlétá komínem. Hodným dětem dává do 
punčoch sladkosti a ovoce, zlým dětem 
uhlí. Pověst říká, že Befana při narození 
Ježíše hledala Betlém, ale protože ho 
nenašla, tak prý hledá dodnes. 
Nejznámější podoba je černý 
klobouk, rudé šaty a střevíce a černý 
dlouhý plášť. Zwarte Piet (česky Černý 
Petr) je společníkem Svatého Mikuláše a 
folklorní postavou Nizozemí. Jeho kostým 
je tvořen stylizovaným maurským 
oděvem a nalíčenou černou tváří a 
výrazným červenými rty. Den Svatého 
Mikuláše je slaven 5. prosince v 
Nizozemsku jako státní svátek. V Belgii je 
slaven 6. prosince. Joulupukki je finská 
mytická postava, nadělující na Vánoce 
dárky. Bydlí v Laponsku. Jeho jméno 
pochází ze dvou slov a to Joulu, které 
znamená Vánoce či slavnost na počest 
zimního slunovratu, a názvu staré finské 
tradice  nuuttipukki , kdy se lidé oblékali 
do kozích kůží.  Finský „Ježíšek“ namísto 
prolézání komínem během vánoční noci 
volí jiný způsob. Joulupukki, kterého již 
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tradičně hraje otec, dědeček či strýc, 
klepe na vchodové dveře během 
štědrovečerní večeře a při vstupu vysloví 
tradiční otázku „Onko täällä kilttejä 
lapsia?” (Jsou zde nějaké hodné děti?). 
Joulupukki má i manželku 
jménem Joulumuori, jejíž jméno 
znamená Stará vánoční dáma. 
 
BABIČKY 

(trocha předvánočního zamyšlení) 
 
Babička… kouzelné 
slovo, které na světě 
vyslovuje spoustu 
dětí. Babičky bývají 
opravdu důležité. 
Jsou to naše druhé 
mámy. Dělají 
nejlepší palačinky, 
vypráví nám 
pohádky, kupují nám 
dárky a rozmazlují nás. Jaké jsou vaše 
babičky – nebo jaké máte vzpomínky na 
vaší babičku?  Babičky jsou našimi 
druhými matkami, udělaly by pro nás 
cokoli a žijí pro nás. Jsme pro ně 
nejlepšími vnoučaty a hýčkají si nás. Při 
každém z našich úspěchů pláčou štěstím 
a chlubí se. U babičky je náš druhý 
domov, kde kdykoli dostaneme najíst, 
napít a je o nás postaráno.  Poslední 
dobou se nechají dohledat diskuze, kde 
vnoučata, a to především dívky, bývají 
hodně podobné svým babičkám z 
matčiny strany. Jsou si podobné v 
chování, v gestech, posuncích, myšlení. 
Je na to totiž vědecké vysvětlení. Ukázalo 
se, že babička ze strany matky hraje 
důležitou roli v našich životech. Nejde 
pouze o klasickou babičku, ale jde 

o člověka, který vnáší do našich životů 
lásku, teplo a péči. Je toho ale i mnohem 
více. Vědci poukazují na to, že jde o 
genetický úkaz, známý fakt, že děti 
nedědí genetický materiál od svých 
rodičů, ale od prarodičů; tak i rodiče 
dostali svou DNA od svých prarodičů. 
Proto se často stává, že naše děti jsou 
jako naši zesnulí příbuzní. Odborníci na 
genetiku také tvrdí, že hodně věcí se 
přenese v genetice na děti od babiček z 
matčiny strany. Sice to vypadá, že tu 
vykládáme řeči o tom, že děti nemohou 
být po babičkách z otcovy strany, ale 
průzkumy genetiky mluví jasně. Přesto je 
ale důležité, abychom si  všichni  - rodiče   
i vnoučata uvědomili sílu babiček 
(samozřejmě obou) a dědečků, protože 
jsou to jedineční lidé v našich životech.  
 

ŽENA… 

Myslím, že ženy jsou bláznivé, když se 
snaží vyrovnat mužům.Jsou mnohem 
lepší a vždycky byly. Cokoliv ženě dáš, 
vždycky to udělá lepším. 
Dáš-li jí spermii, ona ti dá dítě. Dáš-li jí 
dům, dá ti domov. 
Dáš-li jí potraviny, udělá ti jídlo. Dáš-li jí 
úsměv, dá ti své srdce. 
Cokoliv jí dáš, to znásobí a rozšíří. 
Takže pokud se k ní chováš jako vůl, buď 
připraven, že dostaneš kopu hnoje. 
                     (sir William Gerald Golding)                                                                  
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KALENDÁŘ AKCÍ 
 
6. 1., 9:00 - Tříkrálový pochod na Řipec, 

sraz u bývalé radnice, Slaný 
9. 1., 17:00 - 4. kurz VU – Jak na 
kváskový chléb, KC 
25. 1., 19:30 - Vladimír Mišík & ETC, 
Divadlo Slaný 
28. 1., 15:00 - Karneval pro děti, DDM 
Ostrov Slaný 
3. 2., 20:00 - Ples Královského města 
Slaný, MC Grand 
13. 2., 17:00 - 5. kurz VU – Sebeobrana, 
KC 
Do 18. 3. Kouzlo starých loutek, výstava 
Vlastivědné muzeum, Slaný 

 
PÁR MOUDRÝCH SLOV NA ZÁVĚR: 
 
„Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl 
věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s 
větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, 
že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen 
na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, 
kdo jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění 
víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, 
jenom se ti vybarví.“  
                                                 Karel Čapek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2018 vám za celou 
Šanci pro slušné přeje Lenka 
Fialová  
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