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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI! 
Počínaje dubnovým číslem bychom vám 

chtěli postupně představovat body 

našeho volebního programu. Doufáme, 

že vás zaujmou. 

 

Řešte to s námi 

Nabídneme občanům možnost zvolit si 

své zástupce z městyse a přidružených 

obcí do poradního orgánu a tím i jejich 

účast při rozhodování o části peněz pro 

jejich obec. 

 Často se setkáváme s názorem, že malé 

přidružené obce Vyšínek, Lisovice, Tmáň 

a Břešťany jsou opomíjeny a zastíněny 

většími Zlonicemi. § 120 a 121 zákona 

o obcích č. 128/2000sb. umožňuje 

zastupitelstvu zřídit osadní výbor, který 

má právo předkládat zastupitelstvu, radě 

a výborům obce návrhy týkající se 

rozvoje části obce a rozpočtu obce. Má 

právo se vyjadřovat k návrhům 

předkládaným zastupitelstvu a radě obce 

k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, 

a dále může reagovat na připomínky 

a podněty předkládané občany obce, 

kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu 

v části obce. Požádá-li předseda 

osadního výboru na zasedání 

zastupitelstva obce o slovo, musí mu být 

uděleno. Rádi bychom takový osadní 

výbor ustanovili. Každá obec by měla 

jednoho zástupce, tj. celkem by měl 5 

členů. Dle zákona jsou členové 

jmenováni zastupitelstvem. Přesto si 

myslíme, že by bylo dobré, aby si každá 

obec demokratickým způsobem zvolila 

svého zástupce, který bude jmenován. 

Mimo možnosti podávat různé návrhy 

a připomínky bychom rádi nabídli našim 

obcím finanční částku, jejíž 

proinvestování bude záležitostí občanů 

dané obce. Celková částka pro všechny 

obce bude zhruba ve výši 300 000 Kč. 

Přikláníme se k tomu, aby peníze byly 

rozděleny dle počtu obyvatel, ale 

nebráníme se ani paušálnímu rozdělení 

rovným dílem. 

 

Právo a pořádek                

Budeme prosazovat nulovou toleranci 

vůči porušování zákonů a obecních 

vyhlášek, důsledně budeme vymáhat 

pohledávky obce vůči neplatičům. 

Velkým problémem pro města a obce 

jsou neplatiči. V očích ostatních občanů 

participují na tom, že ostatní poctivě 

platí a jim neplacení prochází bez 

jakýchkoli postihů. Tento problém 

vnímáme samozřejmě i my a budeme 

pracovat na tom, abychom dlužné částky 

vymohli. Celková výše dluhu se dnes 

pohybuje v řádu statisíců korun. Jedná se 

především o dluhy na odpadech, 

poplatcích ze psů, na nájmech, službách 

a na stočném. Dlužníci jsou v řádu 

jednotlivců či desítek, vyjma dlužníků, 

kteří nemají uhrazené poplatky za vývoz 

domovního odpadu (popelnice). V této 

oblasti je zdánlivě dlužníků mnohem 

více, v řádu stovek, ale mezi dlužníky 

jsou započítáni i ti, kteří se zde již 
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dlouhodobě nevyskytují, odpad zde 

neprodukují, ale mají zde stále trvalý 

pobyt. Jaký je postup proti neplatičům? 

Každý neplatič musí být obeslán 

upomínkovým dopisem. V případě, že 

dlužník má zájem na vypořádání svých 

závazků, je s ním dohodnut například 

splátkový kalendář. V případě, že na 

upomínky nereaguje nebo neplní svůj 

splátkový kalendář, je s dlužníkem 

zahájeno exekuční řízení. Máme zájem 

na tom, abychom byli nápomocni lidem, 

kteří se dostanou do tíživé situace, 

a jsme ochotni hledat možná řešení. 

Avšak odmítáme tolerovat neplatičství 

jako životní styl a zůstat nečinní. Je 

nutné, aby každý občan věděl, že jsme 

připraveni obětovat čas a udělat vše pro 

to, aby byly uhrazeny všechny 

pohledávky, které občané vůči obci mají. 

Tuto oblast vnímáme jako klíčovou 

a hodláme se jí aktivně dlouhodobě 

věnovat. Využijeme všech zákonných 

možností pro její řešení. Stejné je to 

i v případech porušování zákonů 

a vyhlášek. Vymahatelnost práva je 

v České republice stále nedostatečná 

a zdlouhavá a z tohoto důvodu lidé 

neustálý „boj“ s občany, kteří narušují 

soužití a porušují zákony a vyhlášky, 

raději vzdávají. A to je podle nás velká 

chyba. Pouze dlouhodobá a systematická 

spolupráce může přinést vytoužené 

ovoce. Zde bychom rádi aktivněji využili 

práce městské policie, jejímž úkolem 

musí být opakované a soustavné 

postihování veškerých přestupků. Jsme 

přesvědčeni, že práci městské policie 

můžeme využít efektivněji, pravidelně se 

s jejími členy scházet a plánovat další 

postup v konkrétních nastalých 

případech.  
                                                                                  

                                                                              (JAN TŮMA) 

 
 
                                           ZLONICKÁ PAVLAČ 
                                                           (MARIE GERINGOVÁ)  

 
 
To pěkné na bydlení v malém městě je, 
že pokud nevíte, co děláte, tak to 
zaručeně ví někdo jiný.“ (Halina 
Pawlovská) 

 Lidi, slyšeli jste…  

… že 4. března se konalo zasedání 

zastupitelstva městyse. Nabízím vám 

několik postřehů z programu. Opět, co 

do počtu zúčastněných, vedli zastupitelé 

12:10 obyvatelům (omluvení zastupitelé:  

R. Čížek, Ing. Čermáková, Mgr. Pagač) 

Knihovna – vyměněná okna a dveře, 

opravená střecha, zateplená budova, 

nová fasáda, nový topný systém, nová 

elektroinstalace. Plánované slavnostní 

otevření – 18. dubna. Bývalá pekárna 

(pavilon za knihovnou) – bude zde 

společenská místnost. Je dokončena 

střecha, výměna oken a dveří, zateplení 

a fasáda. Další práce na úpravě interiéru 

zahájí městys v létě. Opravy nebudou tak 
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náročné, jako tomu bylo 

v případě knihovny. Společenskou 

místnost využije jak městys, tak bude 

možné ji pronajímat i dalším zájemcům 

na různé akce. Nový skládkový dvůr 

čeká na zahájení prací. Vodovod Lisovice 

Vyšínek – do výběrového řízení se 

přihlásilo 22 firem. V současné době 

probíhá posuzování jednotlivých 

nabídek. Jedná se o 3,5 km hlavního 

vodovodního řadu. Jednu polovinu 

projektu na jednotlivá domovní připojení 

si platí každý sám, druhou polovinu hradí 

městys. Předpokládaný začátek prací – 

duben.  II. slavnosti městyse budou  

8. května na fotbalovém hřišti SK 

Zlonice. Opět je připraven bohatý 

program. Srdečně zveme všechny 

obyvatele... V Domě s pečovatelskou 

službou jsou volné dva byty. Zájemci 

nemusí být nutně ze Zlonic. V MŠ 

Zlonice se uvažuje o využití půdních 

prostor k vybudování další třídy. OÚ 

zatím nechá vypracovat pouze studii na 

přestavbu. Městys Zlonice nabízí volné 

byty ve Zlonicích určené k rekonstrukci: 

        v čp. 1 byt o velikosti 2+1, (zámek) 

        v čp. 282 byt o velikosti 3+1, (cukrovar) 

        v čp. 355 byt o velikosti 1+1. (K Vypichu) 

Projekty na všechny uvedené byty je 

možné si prohlédnout v kanceláři 

starosty. Rekonstrukce bude probíhat za 

stavebního dozoru Úřadu městyse 

Zlonice. Náklady na rekonstrukci budou 

nájemcům odečteny z nájmu bytu 

a budou umořovány postupně. Osobní 

prohlídka bytů je možná po domluvě. 

Bližší informace na tel. 315 591 102 nebo 

724 111 125. Nabídky zasílejte na adresu 

OÚ městyse Zlonice, Nám. Pod Lipami 

29.  Návrh rekonstrukce bytu naleznete 

též ve formátu pdf v sekci Úřední deska - 

oznámení. Městys Zlonice přijme 

sezónní pracovníky pro údržbu veřejné 

zeleně, veřejných prostranství a domovní

ho fondu. Základní podmínkou přijetí na 

sezónní práci je být evidován na Úřadu 

práce. Nástup závisí na odsouhlasení 

 Úřadu práce (předpoklad – průběh 

dubna 2014). Zájemci nechť se hlásí 

písemně  na adrese OÚ městyse Zlonice, 

Nám. Pod Lipami 29. Tolik ze zasedání 

zastupitelstva. 

… že ve Zlonicích se uvolnil byt v ulici 

K Vypichu čp. 355, byt č.2, s vlastním 

příslušenstvím, vytápění plynem - WAV. 

Celková výměra bytu je 58,04m2 

 (1 kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC). 

Měsíční holé nájemné 2984,-Kč je 

splatné vždy do 15. v kalendářním 

měsíci. K holému nájemnému jsou 

přičteny zálohy za služby spojené 

s užíváním bytu, vyúčtování se provádí 

vždy 1x za rok. Bližší informace na Úřadu 

městyse Zlonice. 

… že zápisu do 1. ročníku ZŠ ve 

Zlonicích se zúčastnilo 52 předškoláků. 

Z tohoto počtu u 12 dětí požádali rodiče 

o odklad školní docházky.  Některým 

z těchto rodičů byla pedagogy 

doporučena docházka do přípravné třídy 
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zdejší školy. Nutné je doporučení 

pedagogicko psychologické poradny. 

… že jsem byla oslovena panem 

Špetou, členem mysliveckého sdružení, 

abych v našem časopisu upozornila na 

závažný problém. Během zimy se 

myslivci starají o zvěř a ptactvo. Problém 

vznikne ve chvíli, kdy při pravidelných 

pochůzkách zjistí, že jsou přístřešky na 

dokrmování zvěře a ptactva rozbité nebo 

že je někdo odcizil úplně. Zřejmě na 

zátop. Další zjištění - zlodějům nestačil 

pouze  přístřešek, ale podřízli a odcizili 

i vzrostlý strom v jeho blízkosti (lokalita 

za bývalým statkem). Proto myslivci 

upozorňují, že v okolí přístřešků pro 

krmení zvěře a ptactva budou v nejbližší 

době nainstalovány fotopasti a pak už 

nebude problém vandaly identifikovat 

podle fotografie. Zároveň prosíme vás 

všechny, všímejte si více nepravostí, 

které se kolem vás dějí, a hlaste je 

městské nebo státní policii.  Děkujeme… 

… že  6.4. 2014 ve 14:30 začne ve 

Slaném akce zaměřená na podporu 

rodinného života a zdravého životního 

stylu –  Rekord pro zdraví. Rekord 

(s krycím názvem „Kočárkiáda“), který 

jsme si dali za cíl překonat, spočívá ve 

shromáždění co největšího počtu 

soutěžících rodičů s kočárky. Celodenní 

bohatý program nabízí mimo jiné 

i procházky, výtvarné workshopy, hry, 

soutěže, skákací hrad, hudbu, divadlo 

apod. (chcete-li se dozvědět více, 

podrobné informace najdete na webu 

městyse Zlonice nebo na www.ostrov – 

svc.cz) Na všechny akce vstup zdarma! 

 Z výtěžku celé akce podpoříme děti, 

které trpí spinální muskulární atrofií 

a kvůli časné tracheostomii a ochabování 

svalů nemohou téměř vůbec 

komunikovat se světem. Bude nám ctí, 

pokud se rozhodnete přijít a podpořit ty, 

kteří to skutečně potřebují! Pro 

zajímavost: olomoucký rekord byl 231 

kočárků. Tak ten určitě společně 

překonáme, ne? (Klub přátel DDM 

Ostrov organizátor Rekordu pro zdraví)  

… že sobotní (8. 2 2014) zátěžový 

test, kdy v parkovacím domě pro 

149 vozidel ve Slaném stálo po desáté 

hodině celkem 90 aut, prokázal, že 

umístit vozidlo pod střechu parkovacího 

domu a rychle ho získat zpět může být 

i velmi časově náročné. Automat zkrátka 

nedokáže proces v jisté fázi urychlit. 

Někteří lidé sice dokázali zaparkovat za 

pár minut a stejně tak rychle dostat své 

auto ven, ale jiní si naopak počkali i tři 

čtvrtě hodiny, přičemž vůz jim vyjel 

z garáže až po dvaceti minutách. Dobrá 

zpráva je, že ač byly čekací lhůty 

v některých případech pro lidi 

nesnesitelné, nedošlo v sobotu k žádné 

technické závadě. Kapacita domu ale ani 

přes snahu zúčastněných naplněna 

nebyla. V čase testu bylo stále padesát 

míst volných. (pozn. redakce - převzato 

z Kladenského deníku -kráceno)  

A na závěr Pavlačových drbů otázka: 

Víte, jak poznáte, že přichází stáří? 

http://www.ostrov/
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Když zjistíte z učebnice dějepisu, že 

události, které jste kdysi zažili 

a stoprocentně si je pamatujete, jsou 

v učebnici popsány úplně jinak!!  
 

     INSPIRACE ZE SEVERU 

                         ANEB 

SPORTOVAT MŮŽE OPRAVDU 

                     KAŽDÝ  
 

 

(LENKA FIALOVÁ) 

Vypadá to, že k nám přišlo jaro. Ti 

šťastlivci, kteří vlastní zahrádky, už 

většinou vytáhli zahradní nábytek, 

nejméně jednou už roztopili gril a na 

posezení u klobásky, steaku a jiných 

dobrot pozvali kamarády, kteří patří do 

skupiny těch méně šťastných, tedy 

nevlastnících nic, co by se zahrádce 

alespoň trochu podobalo… Ale proč 

o tom píšu do sloupku o sportu? Zasmát 

se, pěkně si popovídat, pořádně se 

nacpat a něčím dobrým to všechno 

spláchnout je sice fajn, ale přece jen 

tomu ještě chybí ona pověstná třešinka 

na dortu! Trocha pohybu, trocha 

hecování kdo z koho… Takže sport! Ale 

fotbal se na zahrádku jaksi nehodí (místa 

málo, skleničky a talíře příliš „na ráně“), 

s basketem a volejbalem je to podobné 

(kdo by taky rád každou chvíli chodil 

s omluvným úsměvem k sousedům pro 

míč?), karty se na stůl fakt nevejdou. 

Tak co tedy? Všichni nejspíš známe 

petangue, klidnou hru, při které se – jako 

bonus – zabaví i děti. Ale už je trošku 

ohraný, nemyslíte? Proto vám nabízím 

KUBB: 
Kubb je stará společenská skandinávská 

hra, která si díky své jednoduchosti ale 

zároveň i akčnosti a strategičnosti 

získává velmi rychle příznivce ve všech 

koutech světa. Pochází už z doby Vikingů 

a její současné kořeny lze najít na 

ostrově Gotland, kde se každoročně 

koná Mistrovství světa. "Kubb" znamená 

ve švédštině "kostka" resp. dřevěný 

špalek, kterých je ve hře celkem 10. Hru 

proti sobě hrají dva 1-6 členné týmy, 

přičemž počet hráčů v každém týmu se 

může lišit. Hráči se dřevěnými kolíky 

snaží posrážet všechny obranné "kubby" 

soupeře a v okamžiku, kdy se jim to 

podaří, zbývá jako poslední sestřelit i 

krále, který rozděluje hrací kurt (8x5 m) 

na dvě poloviny. Pravidla jsou velice 

jednoduchá a nejlépe se učí přímo 

během hry. Než stihnete dohrát tu první, 

"ukázkovou", budete už znát úplně 

všechno. 

Kubb je vhodný jak pro děti, tak i babičky 

a dědečky. Ve Švédsku je natolik 

populární, že ji hrají na každé rodinné 

sešlosti. Hra má spoustu strategických 

prvků a tím získává na atraktivitě. Vítěz 

hry není až do posledního okamžiku 

nikdy znám, kdykoliv se může karta 

obrátit. Ne nadarmo se mezi "kubbaři" 

praví: "Dokud stojí král, tak se hraje…!" 

Sada pro každodenní hraní (i na turnaje) 

vás vyjde na 1280,-Kč. Není to úplně 
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málo, ale třeba jako cena za dárek…? Ale 

pokud si hru potřebujete nejdřív 

vyzkoušet, existují provozovny, kde si 

můžete kubb nejen koupit, ale i jen 

půjčit (na den, víkend, týden…). A dobrá 

zpráva je, že v blízkosti těchto míst 

vždycky najdete vhodné prostory ke 

hraní. Na internetu stačí zadat heslo 

KUBB. 

Ale každý má rád možnost si vybrat 

(přece nesáhnu hned po první 

nabídce), a protože jsem přesně 

taková, nabízím ještě druhou variantu 

„zahradních her“ – MÖLKKY: 

Mölkky je původní finská kolíková hra 

pro libovolný počet hráčů nebo týmů 

pocházející z jižní části Finska. Je vhodná 

pro každého bez rozdílu věku, pohlaví 

a fyzické zdatnosti. Není potřeba žádné 

fyzické síly, úspěch je založen na 

kombinaci štěstí a přesnosti házení. Vše 

co potřebujete, je venkovní prostor - 

zahrada, park nebo trávník na návsi (což 

je dobrá zpráva i pro nešťastníky bez 

vlastní zahrádky) - pár přátel a sada 

kolíků Mölkky. Hrají proti sobě nejméně 

dva hráči/družstva. Ti se snaží házecím 

kolíkem srazit mölkky (očíslované kolíky 

v poli). Srazí-li hráč pouze jednu mölkku, 

připočítává se mu počet bodů, který je 

na ní uveden. Srazí-li hráč více mölekk, 

připočtené body odpovídají počtu 

mölekk hodem sražených. Není tedy 

vždy výhodné srazit co největší počet 

mölekk, o strategii rozhoduje počet 

získaných bodů svých i soupeře 

a rozestavení mölekk. Utkání se hraje na 

počet kol, kolik je hráčů anebo družstev. 

Kolo končí, jakmile jeden hráč/družstvo 

dosáhne rovných 50 bodů. 

Pokud budete opravdu poctivě trénovat, 

můžete se zúčastnit mistrovství světa. 

Ta se od roku 2004 konají ve finském 

Lahti. 

I o Mölkky se více dočtete na internetu. 

Já jen doufám, že vás tyto skandinávské 

hry zaujaly stejně jako mě…a pokud ano, 

slibuji, že s novými outdoorovými 

nápady zdaleka nekončíme.  

Přeji pohodové setkávání s rodinou 

a přáteli a nezapomeňte: Kdo si hraje, 

nezlobí! 

 

PRO PAMĚTNÍKY 
Občas je dobré zaznamenat něco, co by 

bylo možná jinak ztraceno. 

Komplikovanou cestou jsem získal ryze 

zlonický text, který možná dnes už 

mnoho lidí nezná. Je to „Fotbalová 

hymna Zlonic“ a za její předání děkuji 

panu Ludvíku Haismannovi st. 

 

Refrén  

Hop hej Zlonice zapějme sobě, 

Míč nám zahučí v každičké době. 

My chcem fotbal hrát jen podle chuti, 

A holky milovat jen pro legraci. 
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1.sloka 

Kdo chce s námi fotbal hráti, musí rovné 

nohy mít, 

By se mohl před zápasem mezi námi 

postavit 

Refrén 

2.sloka 

Děvčatům se tuze líbí naše bílé trenýrky, 

Ale my zas radost máme, když střílíme 

do branky 

Refrén 

------------------------------------------------------

Nevím, jestli je to přesně tak, ale to už 

tak s historií bývá…  

                                                        (Ivan Liška) 

 

 BLÍŽÍ  SE  SVÁTKY  JARA  –  VELIKONOCE 

/MARIE GERINGOVÁ/ 

Jestlipak víte ... 

 

 … proč mají Velikonoce každý rok jiné 

datum? Asi koncem 6. stol. byl přijat 

obecný způsob výpočtu data Velikonoc - 

Alexandrijský způsob. Vychází ze zásady 

slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti 

- 21.3. - v neděli po prvním jarním 

úplňku. Takto stanovená neděle může 

být proto v rozmezí od 22. 3. do 25.4.  

 … že ve většině zemí západní Evropy 

a v USA se na Velikonoce praktikuje 

schovávání sladkostí a drobností na 

zahradě, kde je děti hledají. Ve Finsku 

chodí koledovat děti převlečené za 

čarodějnice, v Norsku se o svátcích vžila 

tématika vražd, takže televize vysílají 

detektivky a v novinách vycházejí články, 

v nichž čtenáři hledají pachatele. 

V některých zemích, jako jsou například 

Filipíny, jsou Velikonoce spjaté 

s krvavými průvody. Ve státech Střední 

a Jižní Ameriky se konají rozsáhlá procesí 

za mohutné účasti věřících. V Rusku se 

slaví Velikonoce se zpožděním, protože 

se pravoslavná církev drží starého 

juliánského kalendáře. Ačkoli jsou 

velikonoční obyčeje v Česku stále velmi 

oblíbené, podle průzkumu společnosti 

Univeler se ukázalo, že velikonoční 

tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí. 

Dalších 35 % dotázaných uvedlo, že se 

jim velikonoční zvyky líbí, ale mrzí je, že 

se už příliš nedodržují. Naproti tomu 4 % 

lidí velikonoční tradice odmítají, a tudíž 

je ani nedodržují.  
Krásné jarní svátky z Pavlače přeje Marie 

Geringová 

  

 ROZHOVOR 

Viktor Richter pochází 

z Litoměřic, ale většinu života prožil 

v Brandýsku, odkud pochází jeho otec. 

Vyučil se zámečníkem. Jeho velkým 

koníčkem byla příroda a cestování. Snad 

každý víkend trávil s batohem na zádech 

http://tema.novinky.cz/norsko
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na vandrech. V roce 1991 při 

naskakování do jedoucího vlaku utrpěl 

vážný úraz. Vlak mu amputoval nohy.  

Má ženu, dceru a chuť ŽÍT. Nyní pracuje 

na rekonstrukci svého domu ve Vyšínku, 

kam se chystá s celou rodinnou natrvalo 

přestěhovat. V pátek 11. dubna od 18.00 

se bude v Památníku Antonína Dvořáka 

ve Zlonicích konat vernisáž jeho obrazů. 

Výstava bude zpřístupněna do 9. května. 

Využili jsme této příležitosti, abychom 

čtenářům osobnost Viktora Richtera 

přiblížili. 

Co jste vystudoval, kde jste žil 

a pracoval? 

Vyučil jsem se na SOU Kladno, obor 

zámečník. Pracoval jsem v Poldi Kladno, 

pak v tiskárně v Praze. Vystřídal jsem 

více drobných profesí. 

Povězte nám, jaký je Viktor Richter?  Jak 

byste se charakterizoval? 

Ani nevím. Stále s něčím nespokojený.  

Jsem smutný z toho, co se děje 

s přírodou na matičce Zemi. Všichni se 

divíme, že to ve státě nefunguje, ale když 

to nefunguje ani v rodinách, není se 

čemu divit. To jsou věci, které mě tíží.  

Jak jste se dokázal vyrovnat s následky 

úrazu, které si ponesete celý život? 

Já ani nevím, jestli se s tím člověk 

vyrovná. První týdny byly zoufalé, člověk 

plakal a už ani neměl co plakat. Osmý 

měsíc po nehodě jsem se vrátil do práce 

do Poldi Kladno. Až po roce mi teprve 

došlo, že je to ještě větší průšvih, než 

jsem si na začátku myslel.   

Jak jste se dostal k malování a kdy? 

Ani nevím, to přišlo samo. Pár let po 

úraze jsem si začal čmárat tužkou po 

papíře. Následně se mě jedna známá 

ptala, jestli jsem zkusil olej. Houby jsem 

věděl, co to je, ale začal jsem malovat. 

Mezi tím jsem dělal šperky, misky ze 

dřeva, restauroval nábytek, atd. 

Jaké máte další koníčky? 

Bylinky na různé lidské neduhy, hlavně 

svoje. Přivedl mě na to kamarád 

bylinkář, po té co jsem měl problémy 

s ledvinou. Ale inklinoval jsem k tomu už 

na základní škole. 

Teprve nedávno jste se přistěhoval 

z Brandýsku do Vyšínku – proč zrovna 

Vyšínek? 

Ještě nepřestěhoval. Dům dáváme 

teprve dohromady, ale dcera se ženou 

už zde mají trvalý pobyt. Velmi nás 

oslovil nabízený dům, ve kterém dýchá 

kouzlo historie. Taktéž je úžasné, že 

v obci není žádné občanské vybavení, 

takže je zde kouzelný klid.  

Působíte nesmírně vyrovnaným dojmem 

- v čem hledáte sílu a vyrovnanost? 

Myslíte? Já se cítím hrozně rozsekaný. 

Ale jak říká Ivan Píša (kamarád bylinkář): 

„Stačí žít!“ 

Na co se návštěvníci mohou těšit během 

vaší vernisáže? 

Těšit se mohou na to, že jaké si to 

společně uděláme, takové to bude. Už 

vůbec setkání v nádherných prostorách 

nad nevšedním dílem je výjimečné. 
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Taktéž vystoupení písničkáře Jiřího 

Konverzka z Velvar bude zážitkem.   

Co byste chtěl vzkázat návštěvníkům 

vaší výstavy? 

Přijďte, podívejte se, zamyslete se, každý 

jsme jiný a můžeme vidět něco jiného. 

Co plánujete do budoucna? 

Dodělat dům ve Vyšínku. Máme do 

budoucna plán na vytvoření zámečnické 

a truhlářské dílny, výtvarného ateliéru, 

venkovní umělecké kovárny a hlavně 

místa pro setkávání nejrůznějších 

umělců. Zapomenout nemohu také na 

děti, které by si zde mohly spoustu 

zajímavých činností vyzkoušet, aby 

nezapomněly, co všechno dříve lidé 

dělali vlastníma rukama.   

 

Rychlodotazník: 

Oblíbené jídlo: dříve vše, ale dnes jsou 

potraviny v obchodě z 90% mizerné; 

snažím se jíst zdravě 

Oblíbené pití: dříve jsem se rád napil 

něčeho tvrdšího, ale dnes už to vymizelo, 

když tak si rád dám černé pivo 

Oblíbená barva: bledě modrá a oranžová 

Motto: Eduard Tomáš: „Není trvalého 

štěstí v žádném předmětu světa, je 

pouze v nás.“ 

Ctnosti: říkám, co si myslím, ale 

nevyplácí se to 

Neřesti: záleží na úhlu pohledu, všechno 

je úplně normální; pro někoho je neřest 

pít kávu bez podšálku, pro někoho ležet 

u televize 
                                                       (Jan a Jana Tůmovi) 

 

DUEL 

 

 

V Duelu se dnes utkáme na téma 

FACEBOOK – ano či ne? 

Jana Tůmová - ANO 

U Facebooku, více než u čehokoliv 

jiného, platí ono známé pořekadlo: 

Dobrý sluha, ale špatný pán. Sociálním 

sítím obecně, tedy i Facebooku, je často 

vyčítáno, že ničí komunikaci mezi lidmi 

od útlého věku. Na druhou stranu, jak 

lépe zůstat v kontaktu s kamarádem, 

který se ocitl na druhé straně zeměkoule 

či spolužačkou, která se po studiích 

vrátila na rodnou Moravu. Facebook 

představuje vynikající propagační 

nástroj. Během několika okamžiků 

dokáže oslovit masy. Nejenom 

podnikatelské subjekty již vědí, že chtějí-

li si získat zejména mladé zákazníky, 

musí inzerovat na Facebooku, jinak je 

převálcuje konkurence (která už na to 

přišla). Potřebuje-li neziskovka získat 

peněžní prostředky na opravu hradební 

zdi, útulek najít nové pány pro své 

svěřence či občanské sdružení 

informovat o svém projektu, mají díky 

rychlosti šíření informací prostřednictvím 
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této sociální sítě mnohem větší šanci na 

úspěch. 

Podle nejnovějších průzkumů se lidé 

často cítí při pročítání tzv. 

facebookových statusů frustrováni – 

luxusní dovolená na jachtě, přitom vy 

máte jen vidinu stanování u rybníka či 

celého léta stráveného v práci; první 

zoubek kamarádčiny dcery, zatímco vy 

stále nemůžete najít toho pravého, se 

kterým byste mohli počít taky tak 

krásnou holčičku; nové auto spolužáka, 

který sotva dokončil základní školu, 

zatímco vy s diplomem jezdíte starou 

škodovkou, apod. Je potřeba si 

uvědomit, že každý na svoji zeď vyvěsí 

pouze to, s čím se skutečně pochlubit 

chce a ostatní věci raději na obdiv 

nedává. Co se však místo frustrace 

nechat inspirovat ke změně či větší 

aktivitě?  Pokud budeme používat selský 

rozum a podpoříme informovanost dětí 

o rizicích internetu jako takového 

(mimochodem, věděli jste, že 

v pravidlech se píše, že Facebook smí 

používat děti až od 15 let?), získáme 

spíše sluhu než pána. Je jen na každém 

uživateli, jaké informace svým 

„přátelům“ poskytne, s kým je ochoten 

sdílet své fotografie a koho si za své 

„přátele“ zvolí. Není přece vůbec nutné 

mít třeba 500 i více takzvaných přátel, se 

kterými si ani v reálném životě nemám 

co říci, ani celému světu sdělovat, že 

odjíždím na týdenní dovolenou a můj byt 

je tudíž k dispozici všem nezvaným 

hostům. Musíme počítat s tím, že vše, co 

na sebe prozradíme, se automaticky 

uloží do databáze, ze které se tyto 

informace pravděpodobně již nikdy 

nesmažou. 

 

Jana Lišková - NE 

Nemám Facebook. Proč? 

1) Nepotřebuji ho! Když chci něco vědět 

– zeptám se, zavolám, napíši SMS nebo 

mail. Informace typu Jdu se vyčůrat, jdu 

spát, dneska je hezké počasí, náš malý se 

právě poblinkal/pokakal, spapal 2 

knedlíčky apod… považuji za absolutně 

zbytečné. A ano, je mi úplně lhostejné, 

kdo se stal fanouškem čehokoli i kdo 

s kým sdílel jaké video. 

2) Nemám touhu se chlubit, 

zviditelňovat ani být litována díky 

zveřejňování čehokoli. A je opravdu 

nutné, aby byl člověk v kontaktu 

s každým, koho kdysi kdesi potkal? Je 

nutné mít falešný pocit uspokojení ze 70 

přátel, když pak zjistíte, že většina vašich 

přátel má vlastně jen virtuální podobu? 

Já mám raději 5 opravdových, reálných 

přátel, než 100 virtuálních. 

3) Nechci se stát otrokem. Nehodlám 

trávit svůj čas čekáním, až „někdo“ 

napíše „něco“ na zeď, abych na to 

reagovala a měla pak pocit, že jsem 

v kontaktu. To je jen klam, opravdová 

komunikace je o něčem jiném. 

4) Anonymita v dnešním světě téměř 

zmizela a já toto nehodlám podporovat 
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pomocí jakékoli sociální sítě. Sama se 

jako uživatel můžu chovat velmi 

disciplinovaně, nastavit si všechna 

možná omezení, nesdílet nic… Ale 

chovají se tak všichni? Co zabrání např. 

budoucímu zaměstnavateli, aby si o mé 

osobě zjišťoval na FB informace a to 

nejen na mém profilu? Jeden z přátel 

zveřejní, řekněme, fotku z poslední 

„pařby“, všichni se zasmějí… ale zasměje 

se i ten potencionální zaměstnavatel? 

(Jde o skutečný případ odmítnutého 

žadatele o místo.) Opravdu už jsme na 

tom tak, že i běžný občan si musí dávat 

neustále pozor, aby se „někam“ 

nedostalo „něco“? Pro mě další NE 

sociálním sítím, nebudu nikomu 

servírovat informace o mé osobě. 

4) Nelíbí se mi, jak společnost Facebook 

nakládá s údaji. Nechci, aby VEŠKERÉ 

údaje, informace, fotky, místa, oblíbené 

činnosti atd. používal někdo jiný a to 

ještě ke komerčním účelům. (Přečtěte si 

opravdu pozorně jejich Zásady používání 

dat.) 

5) Vadí mi, že je na „fejs“ navázáno 

mnoho akcí, možností jak něco získat, 

někam se dostat, apod…. Dávají nám tím 

najevo, že kdo není na FB, je 

„méněcenný“? Takže další a podstatné 

NE, toto podporovat nebudu. 

 

 

 

Kulturní přehled 

 

 

 

 

 

1. – 21. 4. Matějská pouť, výstaviště 

v Holešovicích, Praha, 

6. 4. 14:30 Rekord pro zdraví – 

Kočárkiáda  

9. – 14. 4. Tržnice Zahrady Čech, 

11. 4., 18:00 Vernisáž výstavy Viktora 

Richtera, Památník Antonína Dvořáka ve 

Zlonicích, 

18. 4., 18:00 Slavnostní otevření 

zrekonstruované knihovny, Zlonice, 

21. 4. Pondělí velikonoční, 

22. 4., 15:00 Absolventský koncert 

Základní umělecké školy, Památník 

A. Dvořáka, 

27. 4. Zahájení turistické sezony 

v Železničním muzeu ve Zlonicích, 

27. 4., 12:30, 13:30 a 14:30 prohlídky 

Památníku A. Dvořáka, 

8. 5. Druhé slavnosti Městyse Zlonice, 

hřiště SK Zlonice, 

13. 5., 15:00 Zlonický zvonek, Památník 

A. Dvořáka ve Zlonicích, 

16. – 17. 5. Městské slavnosti ve Slaném, 

2. 6. 18:00 Koncert v rámci festivalu 

Americké jaro, Památník A. Dvořáka ve 

Zlonicích. 
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