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Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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Vážení a milí čtenáři, 
dovolte mi, abych 
mimořádně napsala 
několik slov úvodem. 

V našem časopisu došlo k personálním 
změnám, a proto je logické, že dojde 
ke změnám i v několika rubrikách. 
Některé z těch, které jste si zvykli vídat 
v minulých číslech (např. Sloupek strýčka 
Váni či Chemie na talíři), už bohužel 
neuvidíte. Objeví se ale rubriky nové, 
i když neslibuji, že budou pravidelné. 
Nápadů je mnoho a místa málo. Ale 
doufám, že vás i tak potěší např. KVÍZ 
(proč nepotrénovat mozek?), ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL (vždycky je možné se něco 
nového dozvědět), PATŘÍ K NÁM 
(z historie i současnosti přidružených 
obcí) nebo ZBYTEČNÉ ZAJÍMAVOSTI 
(informace, bez kterých se určitě 
obejdete, ale co kdyby…). Děkuji za 
pochopení a věřím, že si každý z vás 
najde ´svůj´ článek i v trošku nové Šanci… 
 (LENKA FIALOVÁ) 

VOLEBNÍ PROGRAM 
(JAN TŮMA) 

 
TRANSPARENTNÍ ÚČET 

 
Co je to transparentní 

účet? Je to běžný bankovní účet, do 
kterého může nahlížet veřejnost 
prostřednictvím webových stránek na 
internetu. Každý si tak může ověřit, od 
koho a kolik peněz na účet přišlo a kolik 
a komu bylo peněz odesláno. Jejich 
smyslem a podstatou je průhlednost. 
Kdokoli s přístupem k počítači může 
vidět, za co radnice peníze vydává. Jedná 
s vlastně o klasický výpis z účtu, který 
dobře znáte. Města, která už 
transparentní účet mají, jsou například 

Tišnov nebo Černošice. Na webových 
stránkách těchto měst můžete vidět, jak 
takový účet vypadá. Zasadíme se o to, 
abychom transparentní účet zřídili i ve 
Zlonicích. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV 

Další chystanou novinkou je zveřejňování 
smluv na internetu. Zde dochází 
k diskusím i na vládní úrovni, ale netřeba 
čekat na pokyn shora. Zasadíme se 
o zveřejňování všech dotačních smluv 
a smluv týkajících se investičních akcí, 
aby naši občané byli informováni 
o využití prostředků obce. Dále budeme 
zveřejňovat smlouvy a výběrová řízení, 
která zásadním způsobem obec ovlivňují. 

Těmito kroky chceme poskytnout 
veřejnosti informace vedoucí 
k průhlednému řízení obce. Občané, 
kterým nejsou veřejné záležitosti 
lhostejné, budou mít možnost do věcí 
nejen vidět, ale budou se k nim moci 
i vyjadřovat. 

                        ZLONICKÁ PAVLAČ 
                                       (MARIE GERINGOVÁ) 
                                                                          

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že došlo ke změnám ve vedení 
redakční rady Zlonické šance? Překvapilo 
by mě, kdybyste o tom ještě neslyšeli, 
vždyť ve Zlonicích se ví všechno 
v předstihu. Členství v občanském 
sdružení ŠANCE PRO SLUŠNÉ ukončili 
manželé Liškovi. Důvodem jejich 
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odchodu byly odlišné názory a hlavně 
odlišné představy o dalším pokračování 
činnosti občanského sdružení ŠANCE 
PRO SLUŠNÉ. Nechtějí se nadále podílet 
na akcích sdružení a rozhodli se 
nespolupracovat ani při tvorbě našeho 
časopisu. Co dodat? Nezbývá než 
poděkovat Janě a Ivanovi Liškovým za 
obětavou práci pro městys a za jejich 
volný čas, který věnovali jak občanskému 
sdružení, tak i tvorbě časopisu Zlonická 
šance. 
Nová redakční rada: šéfredaktorka -  
Mgr. Lenka Fialová, členové - Bořek 
Jareš, Ing. Jana Tůmová DiS, Mgr. Bc. Jan 
Tůma, Tomáš Nosil, Radka Kotěrová 
a Marie Geringová 

►… že ve Zlonicích po delší přestávce 
obnovil svou činnost Vlastivědný kroužek 
Zlonicka? Jeho členové, jak jsem se 
dozvěděla, úzce spolupracují se 
zlonickou farností. Rádi bychom proto 
členy výboru kroužku požádali, zda by 
nemohli na faře zjistit, jak to vypadá se 
sbírkou na nové zlonické zvony. Často se 
mě ptáte, kam se sbírka poděla a kolik se 
vlastně mezi lidmi do této doby vybralo. 
Ale ať jsem se snažila sebevíc, nikde se 
mi nepodařilo konkrétní informace 
získat. 

►… že rada městyse neschválila záměr 
Vlastivědného kroužku na umístění 
pamětní desky na budovu Památníku 
Antonína Dvořáka? Ve Zlonickém 
zpravodaji jste se dočetli – cituji: 
„Šedesáté výročí jsme chtěli uctít 
poděkováním všem, kteří se o vznik 
a činnost kroužku zasloužili….“ A dále:  
„Záměr jsme zkonzultovali s památkáři 
a kameníkem. Všude jsme se domluvili, 
narazili jsme až na nesouhlasné 
stanovisko rady.“ Po přečtení příspěvku 

ve Zlonickém zpravodaji si myslím, že 
výbor VKZ nezvolil správný postup při 
konzultování svého záměru, zvlášť, když 
v závěru, podle slov radních, požadoval 
proplacení celé akce městysem! Logicky 
bychom čekali, že úvodním krokem při 
plánování takového záměru, bude 
projednání akce s  investorem 
(městysem) a  vedením PAD a ne 
naopak. Než jsem napsala tento 
příspěvek, o celém problému jsem 
hovořila s členkou výboru VKZ. Osobně 
jsem si myslela, že na desce budou 
samozřejmě jména zakládajících členů 
Vlastivědného kroužku. Proto jsem se na 
to, mimo jiné, zeptala, ale bylo mi 
řečeno, že nápis by měl znít takto: K 60. 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ PAMÁTNÍKU ANTONÍNA 

DVOŘÁKA – VĚNUJE VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK 

ZLONICKA. Jako bývalá členka VKZ bych 
měla být logicky zastáncem záměru 
odhalení pamětní desky… ale nejsem. 
Jsem toho názoru, a nejen já, že 
předpokládaná podoba pamětní desky 
a text na ní, nebyl zvolen šťastně. 
Doslechla jsem se, že městys plánuje 
výměnu všech popisných tabulí 
u historických objektů, tak si myslím, že 
jedna deska na budově PAD bude 
dostačující. Text na této desce by se 
mohl, po dohodě s VKZ, upravit ke 
spokojenosti všech.  

►… že v poslední dubnový den se okolí 
PAD zaplnilo filmaři a herci? Mohli jste tu 
vidět „Antonína Dvořáka, jeho ženu 
Annu, švagrovou Josefínu Kounicovou“ 
a plno lidí, kteří se kolem filmu pohybují. 
(převzato z časopisu Instinkt): 
Česká televize začala natáčet nový 
film Americké dopisy, který je volně 
inspirovaný životem Antonína Dvořáka. 
Režisér Jaroslav Brabec do hlavní role 
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slavného hudebního skladatele obsadil 
Hynka Čermáka. Americké dopisy budou 
vyprávět o Antonínu Dvořákovi, o jeho 
manželce Anně (Petra Špalková) i o jeho 
celoživotní múze, jíž byla hraběnka 
a herečka Josefína Kounicová (Soňa 
Norisová). V dalších rolích se ve filmu 
objeví Igor Bareš, Jan Novotný, Filip 
Kaňkovský či Vladimír Javorský.  
 Ano, naše varhaníkovna se už 
poněkolikáté stane kulisou filmu 
o Antonínu Dvořákovi. Budova představy 
tvůrců filmu splňovala, ale interiér 
nevyhovoval, takže si filmaři přivezli 
vlastní nábytek a dobové doplňky. Až 
bude film hotov, můžeme se zase 
pyšnit!! 

►… že letos se sběrový Den Země ve 
zlonické škole zvlášť vydařil? Sebralo se 
neuvěřitelných 14 240 kg papíru!, 781 
starých elektrospotřebičů a 13 537 
vybitých baterií. Děkujeme všem, kteří 
přispěli k tomuto nádhernému výsledku. 
Ze školy se do sběrové soutěže zapojilo 
152 žáků. Dětem a jejich rodinám patří 
poděkování. Ale nejen jim - tuto akci 
svými sběrovými příspěvky již tradičně 
podporují i firmy a občané, kteří už se 
školou nemají takzvaně „nic 
společného“, a přesto jí, potažmo 
dětem, ochotně pomáhají. Získané 
finanční prostředky se samozřejmě 
použijí na různé akce pro žáky. Všem 
moc děkujeme. 

►… že pokud máte chuť a rádi 
soutěžíte, můžete posílat hlas pro 
Zlonice do soutěže o nejlepší obec 
republiky? Všichni víme, že naše obec 
má spoustu nedostatků, ale přes to 
všechno tady žijeme a Zlonice máme 
rádi. Protože kdybychom neměli, už 
bychom tu dávno nebydleli. Nemám 

pravdu? Nemusí nás v republice chápat 
jenom jako obec s nepřizpůsobivými 
občany. Máme se také čím pochlubit. 
Tak se zaregistrujte na 
http://www.czregion.cz/zlonice a každou 
hodinu stačí kliknout na PŘIDEJ HLAS. Po 
Velikonocích jsme byli 43. z  5739 obcí  
a dnes jsme 6.!!! 

►… že jsem byla letos opět mile 
překvapena, jak je pěkně upravené okolí 
bytovek? Obyvatelky se domluvily 
a krásně vyčistily, vyhrabaly a upravily 
travnaté plochy, prostříhaly túje 
a ostatní křoviny, aby si zde mohly hrát 
malé děti bez obav, že se pořežou o sklo 
a jiné odpadky, které tu zůstaly po zimě. 
Pracovníci obecního úřadu se pak 
ochotně postarali o odvoz odpadu. 
Všichni si zaslouží pochvalu. Při úklidu 
okolí školy se zase střídají žáci druhého 
stupně (samozřejmě pod dozorem 
pedagoga a za přísných hygienických 
opatření). A je to znát. Důležitý je 
výchovný moment této akce - děti si teď 
určitě rozmyslí, než odhodí odpadky 
mimo koš. Děkujeme. 
►… že bych chtěla, na žádost účastníků 
zájezdu, který se uskutečnil 1. května na 
zámek Vysoká u Příbrami a Vyšehrad, 
poděkovat jeho organizátorům. Podívali 
jsme se na krásná místa naší vlasti, 
dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze 
života Antonína Dvořáka a mohli jsme 
společně položit květiny ke hrobu 
u příležitosti jeho 110. výročí úmrtí.  
Z mnoha úst zaznělo přání si podobnou 
akci někdy zopakovat. Budeme se těšit… 

►… že 2. slavnosti městyse se vydařily. 
Fotografie si můžete prohlédnout na: 
http://romanmares.rajce.idnes.cz/2014-
05-08_Zlonicke_slavnosti/. Není to 
jenom můj názor, stačilo se postavit 

http://www.czregion.cz/zlonice
http://romanmares.rajce.idnes.cz/2014-05-08_Zlonicke_slavnosti/
http://romanmares.rajce.idnes.cz/2014-05-08_Zlonicke_slavnosti/
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mezi návštěvníky a chvíli sledovat jejich 
reakce. Všichni si celý den užívali. Děti se 
na slavnosti připravovaly už dlouho před 
datem 8. května, ti mladší v mateřské 
škole, ti starší ve škole. A bouřlivý 
potlesk návštěvníků slavností byl 
odměnou pro ně a jejich učitele. Byl to 
opravdu zážitek. Každý bod bohatého 
programu, ať už to bylo vystoupení 
kynologů, policie, záchranářů, 
mažoretek, malých tanečnic a hasičů, 
nebo výstava policejní a hasičské 
techniky, to vše vyžadovalo hodiny 
příprav a obětování volného času dětí 
i dospělých. Ale stálo to za to. Byla to 
nevšední podívaná. No a fotbalová 
utkání - ta neměla chybu. Přiznám se, že 
fotbal mě nějak zvlášť nebere, ale 
mohutné sportovní nasazení i mě strhlo 
k hlasitému fandění. Všechna mužstva 
bojovala doslova do celkového 
“vyčerpání“. Celý turnaj vyhrálo 
překvapivě mužstvo „staré gardy“. Proč 
píši překvapivě? Protože tam 
samozřejmě byla mužstva s mladšími, 
rychlejšími, pohotovějšími borci, ale 
nakonec zřejmě zvítězila životní 
zkušenost. Veškerý servis slavností - 
občerstvení, atrakce pro děti, výtvarné 
dílny Ostrova Slaný, kyvadlová 
autobusová doprava do Železničního 
muzea v Lisovicích, to všechno bylo 
bezchybné. Kdybych zde měla 
vyjmenovat všechny, kteří se na přípravě 
slavností podíleli, nestačil by nám na to 
časopis. Prostě děkujeme všem a těšíme 
se na 3. slavnosti městyse v roce 2015. 

►…že mě požádala paní Kuklová, 
abychom zde otiskli poděkování 
personálu restaurace U Slunce ve 
Zlonicích. Celé odpoledne, kdy se v této 
restauraci sešla s bývalými spolužáky na  

srazu ze základní školy, se zde o ně 
perfektně starali – pěkně vyzdobené 
stoly, velmi chutné jídlo, zákusek ke kávě 
zdarma jako pozornost podniku 
a příjemná a milá obsluha. Všichni si 
společné odpoledne opravdu užili. 
V příštím roce se opět těší na shledanou. 

►… že se začal budovat chodník 
v Pejšově ulici (od Jiráskovy ulice dále). 

►… že v Pippichově ulici bude 
v dohledné době umístěn zpomalovací 
práh. 

►… že stále upozorňujeme na možnost 
využívat pomoci městské policie Zlonice? 
Teď, s příchodem léta, bude možná jejich 
přítomnost v některých případech 
nutná! Pro vás, kteří ještě nemáte 
telefonní číslo na městskou policii, 
prosím, zaznamenejte si ho:   
605 847 188.   
 

MŮJ ŽIVOT 

S FOTBALEM 
 

vyprávění Tomáše 
Smetany 

(LENKA FIALOVÁ) 
 

Protože se zlonickým hráčům ´Áčka´  
posledních několik sezón opakovaně daří 
postupovat do vyšších soutěží, poprosila 
jsem současného trenéra, který bohužel 
své svěřence po mnoha letech opouští, 
aby zavzpomínal nejen na své úspěchy 
s A mužstvem, ale i na své hráčské 
začátky, na svou fotbalovou kariéru 
a radosti i zklamání, které mu fotbal 
přinesl. 
 
„Narodil jsem se v roce 1968 v Kladně. 
Hráčská kariéra: Stejně jako další kluci, 
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kteří chtějí střílet branky, jsem začínal 
v útoku, ale jak léta ubíhala, postupně 
jsem skončil až v obraně na pozici 
stopera. Začínal jsem jako žák ve Slavoji 
Zvoleněves, odkud pochází můj otec. Pak 
jsem přešel do Zlonic. Jako dorostenec 
jsem hrál krajský přebor v SK Slaný 
a shodnou soutěž i 2 roky v témže I. 
A týmu. Během základní vojenské služby 
jsem jeden rok hrál za FK Troubsko 
u Brna a půl roku hostoval v Knovízi.  
Fotbalu jsem zanechal před 3 lety ze 
zdravotních důvodů a také kvůli 
trénování. Celkem jsem za Zlonice 
odehrál 700 utkání a nastřílel 97 branek. 
Mrzí mě, že jsem jako hráč dosáhl na 
postup pouze jednou, a to krátce po 
návratu ze ZVV (vojna), kdy jsme 
postupovali z druhého místa ze IV. třídy 
do III. třídy. Ale to už je skutečně vousaté 
datum. Od té doby jsme se plácali ve 
III. třídě, a i když jsme k postupu měli 
několikrát hodně blízko, nikdy se nám to 
nepovedlo. Vše jsem si vynahradil až 
poslední 2 roky jako trenér I. A 
mužstva. 
Funkce: Ve zlonickém fotbalu působím 
vlastně celý život, tedy asi 36 let. Po 
odstoupení starého výkonného výboru 
SK Zlonice  a zvolení nového VV v r.2008 
vykonávám funkci 1.místopředsedy. 
Současně vykonávám funkci trenéra  
I.A mužstva. 
Trenéřina: To byla spíše náhoda, že jsem 
začal trénovat. Měli jsme domluveného 
úplně někoho jiného, který byl už 
i představen hráčům, ale nakonec 
odřekl, a tak ze strany hráčů zaznělo: 
„Tak to vezmi ty!“ No, a tak jsem to vzal. 
Abych na to nebyl sám, nabídl jsem 
Michalu Špetovi spolupráci a od té doby 
jsme na to dva. Myslím, že tvoříme 

dobrou dvojici, i když on je Sparťan a já 
Slávista. K ruce máme ještě vedoucího 
mužstva Petra Kružliaka, který má na 
starosti záležitosti kolem zápisu o utkání 
apod. V našich podmínkách se od 
trenéra spíše očekává, že tým usměrní 
do nějakých kolejí a postará se spíše 
o dobré vztahy a pohodu, i když občas 
musí umět i zakřičet (a to já křičím 
poměrně často). 
Zklamání versus štěstí: Asi největší 
zklamání jsem zažil v předloňské sezóně, 
kdy jsme v boji o postup prohráli 
s Jedomělicemi. O postupu rozhodly 
naše nepovedené zápasy v domácím 
prostředí s Tuřanami a Velvarami, a také 
venku s Pozdní. Kdybychom v těchto 
zápasech byli stoprocentní, pak bychom 
postoupili. Kromě toho jsem i zklamán 
z přístupu některých bývalých hráčů 
našeho oddílu, kteří se po skončení své 
hráčské činnosti nechtějí více zapojit do 
činnosti klubu, a tak se funkce u týmů 
pytlikují stále mezi členy VV. Jsem toho 
názoru, že starší by se měli o své 
zkušenosti s mladšími podělit. Naopak 
pocit štěstí jsem zažil v uplynulé sezóně, 
kdy se nám podařilo po téměř 25 letech 
postoupit do okresního přeboru, což byla 
velká sláva. I letos doufám, že budeme 
mít důvod k velké radosti. Po dlouhých 
letech se nabízí možnost postoupit do 
krajské I. B třídy. Poslední 2 roky jsou 
skutečně fantastické. Myslím, že Zlonice 
si tento postup zaslouží. 
Fanoušci: Tady prožíváme opravdový 
boom! V minulosti bylo v hledišti jen pár 
křiklounů, ale poslední 3 roky se naše 
fanouškovská rodina neskutečně 
rozrostla. Fanoušci s námi jezdí ve 
velkém počtu i na venkovní zápasy 
a mnohdy jsou v početní přesile oproti 
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domácím. Jsou prostě skvělí, a když jsem 
je viděl a slyšel na posledním zápase ve 
Slaném, bylo to něco fantastického. 
Musíme jim moc a moc poděkovat za 
jejich přízeň a věřit, že nám ji zachovají, 
i když se třeba mužstvu nebude zrovna 
moc dařit. 
Současnost: Jsem nadšený z toho, co se 
za posledních 5 let na hřišti událo, co 
práce se zde udělalo a jakých 
sportovních výsledků jsme dosáhli. Areál 
se změnil k nepoznání. Je zde velmi 
příjemné prostředí jak pro samotné 
sportovce, tak i návštěvníky. Ve 
zvelebování chceme i nadále pokračovat. 
Když jen nastíním, je to vybudování 
antukového hřiště, zaplocení hřiště od 
silnice či výstavba technického zázemí 
namísto původních dřevěných kabin. 
Budoucnost: Už minulý rok jsem 
avizoval, že budu na lavičce končit, tato 
sezóna je skutečně mou poslední. 
Myslím, že trenér by měl s mužstvem na 
hřišti více žít, a to i na trénincích, v čemž 
mě bohužel hodně limitují bolavá záda 
a jsem nucen spíše sedět než běhat. 
Kromě toho i z hlediska trenérské 
profese si myslím, že nemám mužstvu už 
moc co nabídnout. Kluci potřebují 
trenéra, od kterého budou mít určitý 
odstup a kterého budou více 
respektovat. Nechci říci, že tyto 
vlastnosti nemají, ale znáte to, trénujete 
hráče, s kterými jste sám hrál, a časem 
se i ten respekt ztratí. Chce to prostě 
nový impuls, novou motivaci. Trenéřina 
je také neskutečný žrout času na úkor 
osobního volna a rodiny a právě té bych 
to chtěl trochu vynahradit. 
Každopádně ve fotbale zůstanu nadále 
činný. Práce a cílů je na hřišti ještě 
mnoho. „Svým“ hráčům budu moc a moc 

držet palce, stejně jako celému 
zlonickému fotbalu. 

 

PSÍ ÚTULEK 

BOUCHALKA 
(RADKA KOTĚROVÁ) 

Útulek Bouchalka vznikl v roce 1989. 
Původně měl jen 7 kotců a sloužil spíše 
jako psí hotel, později převážily potřeby 
obcí a hotelové služby se staly jen 
okrajovou záležitostí. Jako útulek začal 
fungovat od roku 1993. Byl rozšířen 
o dalších 81 kotců, přistavěla se 
odchovna. V roce 2013 bylo dostavěno 
dalších 7 vnitřních kotců s venkovními 
výběhy a 8 venkovních kotců se 
zateplenými boudami. V létě 2013 bylo 
přistavěno ještě 5 vyhřívaných kotců 
a útulek byl kvůli ochraně před přímým 
sluncem kompletně zastřešen. 
V současnosti má 110 kotců, odchovnu 
štěňat, karanténní kotce, ošetřovnu. Na 
Bouchalku se svážejí psi z Kladenska, 
Slánska, Berounska, Prahy – západ 
a dalších měst a obcí Středočeského 
kraje. Útulek Bouchalka provádí výjezdy 
i odchyty pro smluvní obce 24h denně 
a to ZDARMA! Městys Zlonice má 
s útulkem uzavřenu smlouvu o obstarání 
věci. Odměna obstaratele za tuto službu 
činí 20,- Kč včetně DPH na jednoho 
obyvatele. V letošním roce městys za 
tuto celoroční službu uhradil 45 520,- Kč. 
Pokud by taková smlouva uzavřena 
nebyla, odchyt a odvoz jednoho psa by 
stál od 3 do 4 tisíc Kč (podle velikosti 
psa) + 15,-Kč/km. Nyní trochu statistiky. 
V roce 2010 bylo ve Zlonicích a přilehlých 
obcích odchyceno celkem 32 psů, z toho 
19 se vrátilo majiteli a 13 jich putovalo 
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do tohoto útulku. V roce 2011 bylo 
odchyceno 22 psů, 13 z nich si vyzvedli 
majitelé a do útulku odešlo 9 pejsků. 
Nejvíce psů skončilo v útulku v roce 2012 
– celkem 14. Odchyceno Městskou 
policií jich během roku bylo celkem 19, 
z toho 5 se šťastně vrátilo domů. Lepší 
bilanci měl rok 2013. Z 22 odchycených 
psů bylo 15 odevzdáno majitelům a 7 
bylo převezeno do útulku. Během 
prvních tří měsíců letošního roku se 
útulek stal domovem pro tři pejsky. 
Městys Zlonice je stálým a pravidelným 
„dodavatelem“ psů všech možných ras. 
Bohužel je mezi námi spousta lidí, kteří si 
psa pořídí a po nějaké době se o něj 
přestanou starat a vypustí ho na ulici – 
to v lepším případě. Bohužel se často 
setkáváme i s tím, že lidé psa někde 
uvážou a připraví ho tak na jistou smrt. 
Pro takové pejsky je útulek 
vysvobozením, protože získají šanci na 
lepší budoucnost u nějakého hodnějšího 
páníčka. Pejsci, kteří nemohou žít 
v domácím prostředí, se tam mají dobře. 
Některé kotce jsou v samostatné 
budově, karanténa je vytápěna celá, 
kotce v odchovně štěňat jsou vytápěny 
samostatně, všechny boudy jsou 
zateplené a vystlané slámou. Vlastní 
kotce jsou většinou pískové, některé 
betonové. Mají rozměry mezi 9 – 16 m2 
pro každého psa. V útulku v současné 
době pracuje 6 lidí a na vykrytí volna 
brigádník. Všichni se snaží, aby se jejich 
klienti cítili dobře a vzpamatovali se ze 
špatných zkušeností, které si prožili. Aby 
nabrali novou chuť do života a věřili, že 
brzy najdou nový a lepší domov. Pejsky 
z útulku je možné si prohlédnout 
a případně i adoptovat. Vítané jsou 
osobní návštěvy, můžete si vyzkoušet 

pejska vyvenčit a zjistit, jestli budete 
kamarádi. Útulek má i vlastní webové 
stránky – www.psiutulekbouchalka.eu. 
Můžete si prohlédnout celé prostředí 
útulku i nabízené pejsky, seznámit se 
s jejich činností. Své stránky má 
Bouchalka i na facebooku. Telefonní 
spojení je 312 250 508 (pevná linka) 
nebo 603 523 070 (mobil). Fyzická 
osoba, která poveze do útulku pejska 
sama, musí uhradit poplatek za přijetí. 
Zlonické občanské sdružení Šance pro 
slušné organizuje již tradičně sbírku 
potřeb a krmiva pro pejsky na 
Bouchalce. 

PATŘÍ K NÁM 
(MARIE GERINGOVÁ) 

 

BŘEŠŤANY, TMÁŇ, 
VYŠÍNEK, LISOVICE 

V této rubrice bychom vás 
chtěli seznámit nejprve 

s historií, později se současným životem a 
potřebami obyvatel obcí, které jsou 
nedílnou součástí našeho městyse.         
Vydáme-li se na východ ze Zlonic, 
přibližně po kilometru chůze dojdeme do 
Břešťan – největší přidružené zlonické 
obce. Z nejstarší historie Břešťan se 
dovídáme: ve sbírkách Vlastivědného 
muzea ve Slaném je spodní část poháru 
z pozdní doby kamenné (3. tisíciletí 
př.n.l.), který pochází nejspíše z hrobu, 
nalezeného v okolí. V padesátých letech 
20. století byla orbou porušena část 
sídliště z období kultury laténské 
(3.století př.n.l.). Jméno Břešťany  je 
odvozeno od podstatného jména 
»břest« (jilm) a je to název obyvatelský. 
Obyvatelé se proto nazývají  Břešťané. 



červen 2014                           Ročník III., číslo 3, vydáno dne 29.5.2014                                  9                                                 

Písemně jsou Břešťany doloženy k roku 
1282 jako zboží vyšehradské kapituly, ale 
v 15. století církev o zdejší zboží přišla. 
Část obce nejspíš sdílela osudy se 
Zlonicemi (počátek 15 .a 16. století 
majetek rodu Valkounů z Adlaru, pak 
Kolovratů a od roku 1721 Kinských). 
Roku 1730 byla majiteli panství (rod 
Kinských) postavena sýpka, která je dnes 
evidována v seznamu památkové péče.  
Budova je dlouhá asi 60m. Nejzajímavější 
byla dřevěná konstrukce interiéru, skvělý 
příklad tesařské práce. Tesařské vazby 
krovů této stavby byly důmyslné 
a neměly na kladenském okrese obdoby. 
Bohužel, nedochovaly se do dnešní doby. 
Dnes je sýpka v havarijním stavu. 
V období mezi světovými válkami bylo ve 
Břešťanech kromě mlýna a cihelny 
několik statků, menších hospodářství 
a dva hostince. Lidé se rádi scházeli na 
tanečních zábavách a koncertech, 
k nácviku divadelních her nebo ve 
spolcích myslivců, hasičů a baráčníků. 
Dnes polnosti obhospodařují 
soukromníci a většina domků v obci je už 
opět obydlena. Přibyli stálí obyvatelé 
i chalupáři. Počet obyvatel se začal opět 
pomalu zvyšovat – v r. 2013 jich bylo 
166. Řada místních občanů se dožívá 
vysokého věku – 90 a více let. Říká se, že 
je to způsobeno místní dobrou vodou. 
V roce 1976 se Břešťany sloučily se 
Zlonicemi. U silnice ze Zlonic do Břešťan 
stávala 170 let stará lípa. Po úderu 
blesku z ní zbyla pouze část, která ani 
náznakem nepřipomínala bývalý 
majestátní strom o obvodu kmene 
455cm. Časem byl i zbytek lípy 
odstraněn, ale protože se v těchto 
místech odedávna říkalo U lípy, domluvili 
se Břešťané, že v tradici budou 

pokračovat a zasadili zde lípu novou. 
V příštím čísle časopisu vás seznámíme 
s historií další přidružené zlonické obce -  
Tmáně.   

KVÍZ 
 
Víte, kdo řekl: 

1) „Jestliže fakta 
neodpovídají teorii, 
změňte fakta.“ 
2) „Používáte při svém rozhodování 
mozek nějakého pitomce, nebo svůj 
vlastní?“ 
3) „Sláva byla a je prokletím mého života 
a býval bych se bez ní obešel.“ 
4) „Dva největší mýty o mém životě jsou, 
že jsem intelektuál, protože nosím brýle, 
a že jsem umělec, protože mé filmy 
prodělávají.“ 
5) „Člověk nemá mít víc než jednu vášeň. 
Jeden pije, druhý letí na ženy, třetí hraje 
karty. Já propadl politice.“ 
6) „Jen Napoleon dokázal víc. Já jsem 
zato vyšší.“ 
7) „Pro komika není šílenství problémem 
– jde až na dřeň a pak je skvělý.“ 
8) „Raději budu lidi bavit a přitom 
doufat, že si odnesou i nějaké 
ponaučení, než lidi jen poučovat a 
přitom doufat, že se snad i pobaví.“ 
a) Edvard Beneš 
b) Walt Disney 
c) Woody Allen 
d) Albert Einstein 
e) Marlon Brando 
f) Silvio Berlusconi 
g) Maria Callas, operní pěvkyně 
h) Jim Carrey 
Správné řešení najdete na poslední 
stránce 
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DUEL 
 
SVATBA:  
ANO – NE? 
 

Marie Geringová – NE... 
 
Vdávala jsem se v roce 1969. Byla to 
doba, kdy bylo docela nepřijatelné, že by 
dívka zůstala dlouho svobodná, natož 
aby zůstala sama s dítětem. A tak se dost 
často „musela“ vdávat. Tím, že v té době 
neměla prakticky jinou možnost než 
svatbu, byla situací samozřejmě 
zaskočena. A vlastně nejen ona, ale i její 
partner. Velice brzy si oba museli 
zvyknout na manželské povinnosti 
a starosti, i když třeba nebyli ještě vůbec 
na tuto situaci připraveni. Ve většině 
případů se museli spoléhat na pomoc 
rodičů. Neměli podmínky pro společný 
život – bydlení, finanční zabezpečení, 
životní zkušenosti apod. Dnešní doba 
přináší v tomto směru určité výhody. 
S ženskou emancipací přibývá dost žen, 
(zejména ve velkých městech), které  
jsou  nezávislé a nechtějí se vázat ani 
v manželství. V dnešní době jsou mladí 
zvyklí si o svých financích, životních 
krocích a zájmech svobodně rozhodovat. 
Když už by o svatbě uvažovali, tak 
v některých případech s uzavřenou 
předmanželskou smlouvou.  Ženy pak 
zvažují  možnost  mít děti, až když jsou si 
jisté, že je chtějí mít, třeba i mimo 
manželství. Jedním z důvodů proč 
neuzavírat sňatek, může být i fakt, že je 
případně snazší se rozejít než 
podstupovat rozvod. To platí zejména 
u lidí, kteří již mají zkušenost s 

rozvodem, a dále také u těch, kteří to s 
partnerem nemyslí až tak vážně. To je 
logické. Když si člověk není jistý výběrem 
partnera, nevidí důvod vstupovat do 
manželství. Také úředních výhod, které 
manželství přináší, už není tolik, jsou to 
spíš drobnosti. Kdyby manželství bylo 
úředně tak moc výhodné, vstupovalo by 
do něj mnohem více lidí i z praktických 
důvodů – tak jako tomu bylo dříve 
(podmínkou získání bytu bylo například 
uzavření manželství, poskytnutí 
novomanželské půjčky apod.). Nyní už 
není důvodem ani společné příjmení 
s dětmi. Stejné příjmení mohou mít děti, 
i když se rodiče nevezmou – stačí 
prohlášení o otcovství na matrice. 
Podobně i výživné je ženě povinen platit 
úředně zaznamenaný otec dítěte, 
nemusí to být nutně manžel.  Tak 
závěrem říkám: „Kdo se chce vdávat – ať 
se vdá, kdo se chce ženit, ať se klidně 
ožení a kdo ne, ať zůstane svobodný“. 
Mně osobně se na současné době líbí 
absolutní svoboda v rozhodování, bez 
předsudků a po léta zavedených „tradic“. 

Tomáš Čech – ANO!  

Každá věc, kterou člověk činí, by se měla 
dělat pořádně. Prostě buďto ano nebo 
ne. I ta nejdůležitější, výchova dětí.  
Člověk musí spoléhat na sebe, na své 
nejbližší a věnovat život tomu, k čemu je 
život určen, tedy k jeho zachování. Péče 
o děti je pro mne jednoznačnou obecnou 
prioritou, bez ohledu na to, kolik času 
a peněz to stojí. A jako každé jiné konání 
potřebuje i výchova dítěte stabilitu 
a pocit pevného zázemí – pevnou rodinu. 
I sám dlouhodobý vztah dvou lidí by měl 
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být završen společensky tak, aby byl 
jednoznačný, veřejný a pevný. Svatba je 
pro mne proto něco zcela logického 
a nenahraditelného. Dokonce jsem 
zastáncem stejného příjmení manželů 
a následně i jejich dětí. Jak partneři, tak 
jejich potomci jednoznačně patří k sobě 
a mají být na to před okolním světem 
hrdí. Nejsou-li, je někde chyba. 
Nedokážu vůbec pochopit vztahy dvou 
lidí s dětmi, kteří nejsou oddáni. Vím, 
sociální systém této konzumní 
společnosti k tomu ve skutečnosti až 
zrůdně nabádá. Svobodná matka má 
vyšší sociální dávky, ekonomicky je pro 
sociálně slabší nejvýhodnější dokonce 
i naprostá zrůdnost – neuvedení otce 
v rodném listu dítěte. Nebere mi hlava, 
když se otec neožení s matkou svého 
dítěte a nedá se zapsat do rodného listu, 
ale například na Facebooku se svou 
partnerkou a potomkem chlubí.  
Pravda, svatba něco stojí a, co si budeme 
povídat, může po ní časem dojít 
k takovým neshodám, že je lepší svazek 
rozpustit rozvodem, než být například 
terčem domácího násilí. Jenže, co je to 
za vztah, který je založen od počátku na 
zadních vrátkách stále otevřených 
k rychlému bezbolestnému úniku? Na 
kalkulu, jak vysoké jsou dávky, co by se 
dalo koupit místo hrazení nákladů 
spojených se svatbou? Nejsem věřící 
a netvářím se, že vždy dojde k naplnění 
vztahu „dokud nás smrt nerozdělí“. Ale 
když se dva lidé milují, jsou spolu šťastní 
a chtějí spolu zplodit potomstvo, měli by 
to tak cítit, v tu chvíli to v jejich srdcích 
musí být prostě vztah navždy. Proto by 
jej měli jednoznačně završit svatbou, dát 

dětem oporu řádné rodiny a s ní spojený 
pocit bezpečí.  
Sám jsem ženatý téměř čtvrt století, dvě 
děti mají již po svatbě, třetí ji plánuje. 
Svatba není a ani nemůže být pojistkou 
proti každému mráčku, který do vztahu 
občas vpluje. Je ale jasnou deklarací 
sounáležitosti partnerů i tím 
nejdůležitějším, co mohou svým dětem 
nabídnout. Bez svatby je jakýkoli, 

i bezdětný vztah 
jednoznačně poloviční. 
 

ZBYTEČNÉ 

ZAJÍMAVOSTI 
(LENKA FIALOVÁ) 

 
Podle studií z Finska 

a Británie souvisí velikost batolete 
v jednom roce věku s pozdější kariérní 
úspěšností. Čím je dítě větší, tím dále to 
prý v životě dosáhne. Kromě genetických 
dispozicí, kvality jídla a zdraví dítěte má 
na vzrůst vliv i tzv. sociální faktor, kdy 
lidé pocházející z vyšší sociální třídy 
bývají vyšší než ti, kteří vyrůstali v horším 
sociálním prostředí. Usuzuje se také, že 
pomalejší fyzický růst je doprovázen též 
pomalejším růstem mentálním. Faktem 
zůstává, že děti, které byly v roce života 
ve fyzickém růstu napřed, byly i po 
desítkách let úspěšnější. Například ve 
Finsku chlapci narození v letech 1934-44, 
kteří v jednom roce měřili alespoň 80cm, 
měli v dospělosti o polovinu vyšší příjmy 
než jejich vrstevníci, kteří jako 
dvanáctiměsíční měřili maximálně 72cm. 
Každé 2cm výšky navíc tak znamenaly 
zvýšení příjmů o 3,5%. Překvapivé bylo 
i zjištění, že zatímco z „menších“ batolat 
v dospělosti pracovalo manuálně 44%, 
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těch „větších“ pracovalo rukama jen 
20%. 
Víte, kolik cm jste v jednom roce měřili 
vy? 

 

KDYŽ MUSÍM, TAK 

MUSÍM…. 
(Ing.Veronika Hanzlíková) 

Stalo se Vám někdy, 
že jste potřebovali opravdu akutně na 
záchod, na tzv. velkou, a byli jste přitom 
v místě bez veřejných toalet? 
Pokud ano, tak budete mít pro ostatní 
podobně „postižené“ pochopení. Jenže 
mezi námi jsou i lidé, kteří tuto akutní 
potřebu mají třeba i 20 x denně. Jsou to 
osoby s onemocněním IBD (Idiopathic 
Bowel Diseases), což znamená 
nespecifické střevní záněty zahrnující 
Crohnovu chorobu a ulcerozní kolitidu.  
Častá potřeba pak může přinášet 
dalekosáhlé důsledky pro tyto postižené 
osoby – od psychických problémů přes 
problémy sociální (včetně běžného 
života ve společnosti). Lidé s IBD trpí 
různými projevy choroby, ale jednou 
z nejintenzivnější je urgentní potřeba se 
vyprázdnit i s možnými důsledky jako je 
tzv. fekální inkontinence. 
Lidem postižených touto nemocí se snaží 
pomoci občanské sdružení Pacienti IBD. 
Jejich projekt s názvem „WC karta“ má 
zpříjemnit pacientům pohyb v místech, 
kde nejsou veřejné záchody. Tato „WC 
karta“ by mohla lidem s IBD a s akutní 
potřebou umožnit vstup do běžně 
nepřístupných prostor. Nositel této karty 
se tak může prokázat v obchodě, na 
úřadě, v restauracích apod.,  
 

že opravdu potřebuje s ohledem na své 
zdravotní problémy pomoci. Je pak 
samozřejmě na rozhodnutí každého, zda 
pacientům s IBD svou toaletu zpřístupní. 
Obdobné projekty již fungují v některých 
evropských zemích a bylo by určitě 
dobré se také připojit. Pro zdravotní 
problémy bychom měli mít všichni 
pochopení, pomoci občanům s akutní 
potřebou a nikoliv je nechat nedůstojně 
lézt do keříčků, krčit se za budovou 
apod. Na záchod potřebuje akutně za 
svůj život asi každý z nás, a ačkoliv může 
situace na první pohled vypadat vtipně, 
tak pro takto postiženého člověka 
rozhodně vtipná není. Více informací 
můžete nalézt na www.wckarta.cz. 

 
KULTURNÍ  
PŘEHLED   
(JANA TŮMOVÁ) 
 

2. 6., 19.00 Koncert v rámci festivalu 
Americké jaro, Památník A. Dvořáka  
3. 6., 18.00 Zasedání zastupitelstva 
Městyse Zlonice, Památník A. Dvořák,  
7. 6., 13.00 Den dětí na hřišti v Tmáni  
7.- 8. 6., Třebízská pouť 
13. 6., 17:00-19:00 Připomenutí 60. 
výročí otevření Památníku A. Dvořáka  
21. 6., 110. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Poštovicích  
28. 6., 2. ročník turnaje O pohár starosty 
městyse, SK Zlonice 
28. 6., Open-air taneční zábava, SK 
Zlonice  
12. 7., 13.30 Slánský okruh, Masarykovo 
náměstí ve Slaném 
Řešení kvízu: 1d,2g,3e,4c,5a,6f,7h,8b 
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