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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTYSE ZLONICE - PROSINEC 2019 

/Bc. RADKA KOTĚROVÁ místostarostka/ 
 
Na zasedání, které se konalo 
17. 12. 2019, bylo přítomno 
13 zastupitelů, omluveni byli 
pánové Šafner a Nosál. 
Veřejnost zastupovalo 21 
spoluobčanů. 
Po schválení zapisovatele, ověřovatelů, 
doplnění programu jednání a kontrole 
plnění usnesení se projednávalo 5. 
rozpočtové opatření. Toto bylo 
schváleno. Dalším bodem programu byl 
návrh rozpočtu městyse na rok 2020. 
Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný 
v celkové výši 54 285 000 Kč. Daňové 
příjmy činí z této částky 35 670 tis. Kč, 
výdaje na investiční akce jsou 
rozpočtovány v celkové výši 23 500 tis. 
Kč. Zastupitel Bc. Kratochvíl navrhoval 
zjednodušení rozpisu rozpočtu a podal 
protinávrh, kde byly podrobněji členěny 
pouze výdaje. V původním návrhu zase 
naopak bylo podrobnější členění příjmů. 
Schválen byl návrh rozpočtu se členěním 
výdajů na běžné a kapitálové a příjmů na 
daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté 
transfery.  
Z důvodu změny legislativy musely být 
zrušeny stávající a schváleny nové 
obecně závazné vyhlášky. Úplné znění 
vyhlášek naleznou občané na webových 
stránkách městyse. Pro ně asi bude 
nejzajímavější informace, že místní 
poplatek ze psů zůstává ve stejné výši a 
nemění se ani poplatek za komunální 
odpad – 500Kč na osobu a rok. Skutečné 
náklady na svoz odpadu jsou ale 
mnohem vyšší a zbývající částku 865Kč 
za osobu hradí městys Zlonice. 

Čtyřčlenná rodina tak ročně ušetří 3 460 
Kč!!! 
Zastupitel Jakub Kopecký DiS. navrhoval   
rozšířit sběr tříděného odpadu o pořízení 
kontejneru na plechovky. Náklady na 
jeden kontejner činí 3 000Kč za rok. 
Tento návrh nebyl zastupiteli schválen. 
Novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
dochází ke změnám v odměňování 
zastupitelů. Zastupitel Bc. Kratochvíl 
navrhoval ponechat stávající výši odměn, 
zastupitelka Lenka Slavíková podala 
protinávrh a doporučila odměny zvýšit. 
Nakonec bylo schváleno drobné zvýšení, 
odměna žádného ze zastupitelů však 
nedosahuje maximální možné výše. 
Starosta informoval o investičních a 
neinvestičních akcích, na které se 
podávají žádosti o dotace. Jedná se 
zejména o opravu komunikace v ulicích 
K Vypichu, Purkyňova a Třebízského, 
dále na vodovod Břešťany – Tmáň, 
včetně domovních přípojek, 
bezbariérový vstup do Základní školy 
Zlonice, odbahnění rybníka V Brůdku, 
hřiště u ZŠ, rozhlas, herní prvky na 
dětská hřiště, demolice čp. 56 či další 
etapa výměny střešní krytiny na 
Památníku Antonína Dvořáka ve 
Zlonicích. 
Zahájen byl proces vypracování nového 
územního plánu. Bylo nutné schválit 
určeného zastupitele. Schválen byl pan 
starosta Antonín Chochola. 
Dlouze se diskutovalo na téma 
bezpečnosti v obcích. 11. 11. 2019 byla 
uzavřena Koordinační smlouva s Policií 
ČR. Po pořízení kamerového systému 
bude tento napojen na pult PČR ve 
Zlonicích. Zastupitel Zdeněk Imbr 
informoval o nákladech na provoz 
stávající Městské policie, které jsou 
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přibližně jeden milion Kč ročně. Navrhuje 
zrušení MP, ale pro zajištění bezpečnosti 
v městysi navrhuje zavedení kvalitního 
kamerového systému a do budoucna 
uvažovat o zřízení vlastní obecní policie. 
Zastupitel Bc. Kratochvíl vznesl dotaz na 
fungování Koordinační smlouvy a obává 
se, že nebude bezpečnost zajištěna, 
pokud by ke zrušení MP došlo. Starosta 
odhadl předběžně náklady na zřízení 
vlastní policie na cca 5,5 – 6 mil. Kč. Další 
podmínkou by bylo personální a 
technické zajištění dle platné legislativy a 
tudíž tedy prozatím zachování stávající 
situace. Mgr. Tůma oponoval, že 
zachování současného stavu není 
řešením. Žádná varianta není správná, 
ale je nutné situaci řešit, budoucnost ale 
nelze odhadnout. Zastupitel Rudolf Čížek 
st. informoval, že personální problémy 
má i MP Slaný, které tím nedodržuje 
podepsanou stávající smlouvu. Nakonec 
se ZMZ pověřilo Radu městyse Zlonice, 
aby se trvale zabývala řešením 
bezpečnostní situace, schváleno bylo 12 
hlasy. 
Starosta dále informoval zastupitele o 
přípravě a průběhu investičních akcí. 
S těmi jsme vás seznámili v prosincovém 
čísle našeho časopisu. 
Důležitou informací je nemilá 
skutečnost, že se od nového roku zdraží 
cena vody. Dojde ke zvýšení o 7,- Kč/m3. 
Od ledna bude vodné + stočné činit 
93,25 Kč/m³. Příjemnou zprávou je, že 
od května 2020 ale dojde ke snížení 
sazby DPH a tak se vodné + stočné sníží 
na celkovou cenu 89,20 Kč/m3. 
V diskusi požadoval zastupitel Čížek st. 
informace o evidenci spotřeby materiálu, 
evidenci pohonných hmot a docházky 
zaměstnanců. Odpověděl mu správce 

majetku pan Pískač, že spotřeba 
materiálu i pohonných hmot je 
evidována pravidelně a průběžně 
kontrolována a pro zaměstnance bude 
od ledna 2020 zaveden docházkový 
systém a v každém autě bude kniha jízd. 
Další dotaz směřoval k systému 
výběrových řízení. Vždy je zveřejňováno, 
oslovovány jsou minimálně tři firmy, ale 
velmi často se stane, že nabídku podá 
jen jedna firma. 
V diskusi vystoupil občan pan Marek Žák 
a horlivě se diskutovalo nad situací v ulici 
Tylova. Starosta i správce majetku podali 
relevantní informace a přislíbili nápravu 
a kontrolu stavu. 
Na závěr popřál starosta všem šťastné a 
pohodové vánoční svátky a úspěšné 
vykročení do nového roku. 
(omlouváme se, ale tuto zprávu z 
posledního loňského Zastupitelstva jsme 
díky časové tísni nemohli vydat v 
prosincové Zlonické šanci, proto ji 
nabízíme až teď). 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTYSE ZLONICE – BŘEZEN 2020. 

/MARIE GERINGOVÁ/ 

První zasedání zastupitelstva městyse 
Zlonice v roce 2020 se mělo konat 27.3 v 
Kulturním centru, ale vzhledem k 
nařízení Vlády ČR a na základě 
rozhodnutí Městyse Zlonice s cílem 
omezit šíření nemoci COVID-19 bylo 
zrušeno. Termín konání bude včas 
zveřejněn. 
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste … 
 
►…že bych touto cestou chtěla 
poděkovat všem prodavačkám našeho 
COOPu za ochotu, vstřícnost a slušné 
vystupování v této napjaté době. 
Nemůžeme si stěžovat, že bychom si v 
COOPu nenakoupili to, co potřebujeme a 
když něco chybí, je to jen a jen vina lidí, 
kteří nakupují ve velkém. Věřte mi, že 
jsem byla několikrát svědkem dost 
nevybíravého jednání ze strany 
zákazníků. Faktem je, že to většinou byli 
lidé, které jsem tady nikdy neviděla 
nakupovat, takže nevěděli, že například v 
sobotu je pečivo pouze v nákupních 
boxech, proto jsou koše v regálu 
prázdné. Stačilo si všimnout, že ostatní u 
pokladen mají pečivo v nákupních 
košíkách, nebo se zeptat. Nebylo 
potřeba vykřikovat a obviňovat 
prodavačky. Současná situace je náročná 
pro všechny, to ale neznamená, že si 
někdo bude „chladit žáhu“ na nevinných. 
►…že bych se ještě pár větami vrátila k 
Vánocům. Při svých procházkách v okolí 
Zlonic, jsem se nestačila divit, čeho 
všeho jsou lidé schopni. Píšu lidé, ale 
těžko tímto slovem označit někoho, kdo 
klidně po Štědrém dnu vyhodí nefunkční 
fritézu na pole u silnice ke Tmáni. V 
příkopu o kousek dál se povalovalo 
kancelářské křeslo s hromadou 
použitého textilu. Co na to říci?? Vždyť 
pouhý kilometr odtud je skládkový dvůr, 
kam tyto věci patří. Slyšela jsem, že to 
později uklidili pracovníci městyse a za to 
jim děkuji. Ale pozor, nezvykejte si na to, 
že bude po vás pořád někdo uklízet!!!! 

►…že pokud jste někdo neviděl novou 
čističku odpadních vod Břešťany - Tmáň, 
můžete si ji prohlédnout na fotografii.  

 
►…Zároveň se podívejte na nově 
opravený most ve Tmáni. Jsou tam 
opravdu mohutná svodidla, ale mezi 
námi, nijak historickému mostu na kráse 
nepřidala.  Ovšem na druhou stranu se 
tím snad tentokrát podaří most uchránit.  
Hlavně jsou zde dopravní značky, které 
upozorňují na délku a šířku vozidel, která 
zde smí projíždět. Tak uvidíme. Ještě 
bych ráda upozornila: nosnost mostu je 
12 tun. Nevíte, kolik váží veliký traktor s 
plnou velkou cisternou? Já to nevím, ale 
myslím si, že dost. Podle vyjádření 
místních, je to určitě přes 12t. A takový 
náklad projížděl směrem na Poštovice  
přes most několikrát denně!!! A jak už je 
u nás zvykem, nikdo to neřeší!! 
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►…že jsem si všimla záhadné dopravní 
značky na rozcestí Vrchlického a Pejšovy 
ulice. Nějak, údajně díky slunci, změnila 
zbarvení a z původní červenobílé 
dopravní značky o přednosti v jízdě u 
hlavní silnice, zbyl jenom bílý trojúhelník. 

►…že už delší dobu chybí u silnic 
příkopy. Všichni jsme se přesvědčili, když 
přišla velká voda, jaké to mělo důsledky. 
Zaplavená, neprůjezdná silnice Břešťany 
– Tmáň, plná naplavené zeminy z polí. 
Všichni víme, že je to špatně, ale nic se 
nezměnilo, příkopy chybí stále.  
►…že sleduji denně dům ve vlastnictví 
městyse, který pomalu, ale nezadržitelně 
chátrá. Jak dlouho ještě bude „zdobit“ 
pohled od náměstí?? Dokud bylo možné 
získat dotaci na demolici, zastupitelé se 
neshodli, teď si budeme muset demolici 
zaplatit celou. 

 

►…že mě zaujal článek, cituji: „Město 
Velké Meziříčí je jedním z měst, která ve 
spolupráci s obalovou společností EKO-
KOM, a.s., podporují své občany v třídění 
odpadů v domácnostech. Pro občany 
měst a jejich místních částí pořídili sady 
tří barevných tašek na třídění papíru, 
plastů a skla, které velmi usnadní a 
zpříjemní jejich třídění.“ Občanům, kteří 
pravidelně třídí odpad, poskytli tyto tři 
tašky (žlutou, zelenou, modrou) na 
tříděný odpad - zdarma. Nosnost 
jednotlivé tašky je cca 10 kg, tašky jsou 
omyvatelné, objem jednotlivých tašek je 
cca 25 litrů.    Co říkáte, není to výborný 
nápad?? 

 
►…že ve Zlonicích na adrese Dvořákova 
425 je, jak všichni víte, sídlo Služby 
pořádkové policie – Obvodní oddělení 
Policie České republiky Zlonice. V 
případě potřeby můžete policii 
kontaktovat buď osobně, nebo 
telefonicky na čísle 974 873 578 (591, 
592). Veřejné telefonní číslo je 974 870 
700. Faxovat můžete na číslo  
974 870 700.  
E-mail: kl.oo.zlonice@pcr.cz 

mailto:kl.oo.zlonice@pcr.cz
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V případě nepřítomnosti policie volejte 
číslo 158. PČR má nepřetržitý provoz 24h 
denně a má působnost pro obce: 
Zlonice, Lisovice, Stradonice, Páleček, 
Čeradice, Vyšínek, Páleč, Vrbičany, 
Vraný, Lukov, Horní Kamenice, Jarpice, 
Budenoice, Šlapanice, Poštovice, 
Břešťany, Tmáň, Beřovice, Hobšovice, 
Skůry, Kmetiněves, Hospozín, Černuc, 
Velvary a okolí. 
►…že u košů na psí exkrementy stále 
chybí pytlíky. Ani se nedivím, že nejsou, 
protože například u čističky jich byl celý 
svazek - v pátek - a v pondělí kde nic, tu 
nic. Jenomže v koši také nic. Takže se 
někomu pytlíky zase hodily. Ono se 
vůbec ve Zlonicích krade a nejen v 
obchodě. Slyšela jsem to z několika míst. 
Je hrozná škoda, že se nesmí dotyční 
pojmenovat veřejně. Možná byste se 
nestačili divit. 
►…že se stále probírá činnost městské 
policie ve Zlonicích. Je pravda, že mi 
nepřísluší něco nebo někoho kritizovat. 
Faktem je, že když jsem se zastavila s 
několika občany a zeptala se na 
hodnocení městské policie, pokrčí 
rameny. Neznají jméno ani tvář, někdo 
ani neví, že tu nějaká městská policie 
ještě funguje.  Tento stav už je ale 
minulostí. Dnes už díky vypjaté situaci 
posledních dní našeho „měšťáka“ znáte, 
protože se stará o dodržování vládních 
nařízení. Kontroluje, dohlíží, upozorňuje, 
a tak máte možnost se s ním seznámit. 
Možná by bylo dobré, kdyby chodil víc 
mezi lidi i potom, až se situace zklidní. 
Projet autem nestačí. Třeba by se 
dozvěděl, co se občanům nelíbí a na 
koho by si měl dát pozor – případně kde 
by měl zakročit. Určitě by si například 
všiml aut, parkujících na chodnících, 

vraku auta, které stojí už minimálně od 
Vánoc u nádraží a jiných nešvarů a 
nepěkných zákoutí, která bohužel z auta 
nejsou vidět. Například v areálu 
bývalého koupaliště museli v nočních 
hodinách zasahovat hasiči u požáru 
domku. Ten se určitě nezapálil sám, 
takže do zajištěného objektu se někdo 
musel dostat násilím a možná ho 
využíval už delší dobu atd......  

 
Závěrem bych chtěla říci – lidi vydržte, 
všechno zlé jednou skončí a bude zase 
dobře. Chce to jenom ohleduplnost, 
svědomitost a slušnost. Marie Geringová 
 

STAVEBNÍ PARCELY 

/Mgr. JAN TŮMA/ 
 

Pokud se rozhodnete postavit si ve 
Zlonicích nový dům, narazíte na problém 
– kde?! Po prohledání internetu zjistíte, 
že lze koupit stavební pozemky pouze 
v přidružených obcích a to ještě ve stavu 
koupě pozemku včetně ruiny, která se na 
něm nachází. Po demolici se můžete 
pustit do stavění. To samozřejmě většinu 
zájemců odradí. Zasíťované stavební 
parcely zde prostě nenajdete. Vnímáme 
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tento problém a jako cíl jsme si vytyčili 
zlepšení stavu. Ovšem bohužel, tak jako 
ve všem, nestačí mávnout kouzelným 
proutkem. Je to dlouhodobý problém, 
který nemůžeme vyřešit sami. Jsou zde 
jiné nadřízené orgány, které rozhodují za 
nás. My jsme pouze účastníci procesu, 
nikoliv jeho řešitelé. 

Dle územního plánu máme stavebních 
ploch dostatek, ovšem v oblastech, kde 
nikdo stavět nehodlá (z důvodu blízkosti 
zemědělského či průmyslového podniku) 
nebo na pozemcích, jejichž majitelé je 
nehodlají prodat. Dále odbor územního 
plánování podporuje rekonstrukci 
neobývaných objektů až následně novou 
výstavbu, aby nedocházelo k vysidlování 
historických center a nevzrůstal počet 
neobývaných domů měnících se v ruiny. 
S tím se nedá nežli souhlasit, ale 
rozumíme i mladým, kteří se ve Zlonicích 
narodili a chtějí zde zůstat i nadále, 
ovšem založit rodinu chtějí až v novém 
domě. Setkáváme se s tím, že 
bezvýchodnou situaci vyřeší buď koupí 
stavební parcely v okolí, čímž prakticky 
Zlonice opouští, ač nechtěli, nebo se jim 
podaří koupit část zahrady od obyvatel, 
kteří mají u domu větší pozemek. Ovšem 
takových domů není zas tolik a 
z urbanistického hlediska to není zrovna 
ideální řešení. Nyní se nacházíme 
v počátcích tvorby nového územního 

plánu, ve kterém chceme bojovat za 
nová zastavitelná území, ALE opravdu se 
nemýlíme a byl by o novou výstavbu 
zájem? Pomozte nám odpovědět na tuto 
otázku prostřednictvím našich 
internetových stránek či facebooku, kde 
najdete jednoduchý anketní formulář, ve 
kterém můžete sdělit svůj názor. Na vše 
podněty a zpětnou vazbu se budeme 
těšit. 

 
ROZHOVOR S PETREM 
DORNICOU 

/Mgr.LENKA FIALOVÁ/ 

 
 
1) Hned po prvních slovech každý pozná, 
že nejsi původem „místní“. Jak ses ocitl 
ve Zlonicích? 
Do Zlonic jsem přišel na začátku 90. let 
s partou montérů v rámci zakázky Nové 
linky vysokého napětí z Rozvody Slaný do 
rafinerie Mero Uhy. Naše firma nám 
zřídila základnu na statku pana Haškovce 
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v Lisovicích. Do Zlonic jsme chodili hrát 
volejbal a na pivo, občas i do vinárny na 
večeře. Tam jsem se seznámil s mojí 
současnou manželkou… a bylo to. 
2) Takže ses hned usadil ve Zlonicích? 
Vlastně ano, i když jsem ještě několik let 
odjížděl na desetidenní pracovní turnusy 
po celé republice montovat stožáry 
vysokého napětí. Z firmy jsem odešel ze 
zdravotních důvodů a na základě 
pracovní nabídky jsem se stal servisním 
technikem požárních přístrojů. 
3) V rámci kontroly hasičáků ses prý 
podíval i na místa, kam se člověk běžně 
nedostane? 
Nejzajímavější místo pro mě byl určitě 
hrad Karlštejn, který jsem si prolezl 
doslova od sklepa až po půdu. 
Samozřejmě mě doprovázel sám 
kastelán, pan ing. Kubů. Jeho žena, která 
v té době připravovala televizní pořad O 
poklad Anežky České, vyprávěla spoustu 
neuvěřitelných historek nejen o 
Karlštejně, ale o české kultuře vůbec. A 
některé nebyly vůbec veselé. Ale to by 
bylo jiné povídání… S ochrankou za zády 
jsem se podíval i do trezorových 
místností KB v Praze i na Mělníku. Taky 

která nerad vzpomínám, např. staré 
objekty ve Spolaně Neratovice. 
4) Jak dlouho jsi tuhle práci dělal? 
Asi 2 roky. 
5) Dostal jsi lepší pracovní nabídku? 
To ani ne, ale nastala změna ve 
financování, a proto jsem odešel. V té 
době jsem se dozvěděl, že v Dřínově 
rozjíždí pan Vorlíček výrobu plastových 
oken, a protože to pro mě byl zcela 
neznámý obor, který mě lákal, rozhodl 
jsem se, že firmu navštívím a budu se 
ucházet o práci. Po domluvě s majitelem 

firmy jsem nastoupil hned druhý den a 
v různých profesích jsem tam vydržel 16 
let. 
6) Byla to dobrá zkušenost? 
Určitě. Poznal jsem jiný styl práce jak 
v kolektivu, tak samostatně. Na tuhle 
dobu vzpomínám docela rád. 
7) Ale přesto jsi znovu změnil 
pracoviště. Proč? 
Cítil jsem potřebu změny. A naskytla se 
příležitost v Amazonu – což je úplně něco 
jiného než práce v českých firmách. 
Například důraz na dochvilnost, 
hygienické zázemí, styl komunikace mezi 
lidmi, využívání špičkových technologií, 
…… Bohužel, důraz na zdravotní stav je 
natolik striktní a přísný, že i s malým 
zdravotním problémem je nemožné zde 
pracovat. Což se stalo mně. 
8) Čímž se dostáváme k tvé současné 
práci a to je hodinový manžel. První a 
toho času jediný ve Zlonicích. Co tě 
k tomuhle rozhodnutí vedlo? 
Vzhledem k tomu, že jsem vyučený ve 
stavebnictví a díky mému tatíkovi, 
kterému jsem od začátku pomáhal při 
rekonstrukci našeho rodinného domu na 
Vsetínsku, jsem schopný poprat se 
s jakoukoli prací. Navíc jsem vždycky 
pomáhal kamarádům a známým s 
různými stavebními úpravami, 
zahradními pracemi, malováním, 
sestavováním nábytku, atd., atd. K tomu 
jsem vypomáhal např. v ZŠ s obložením 
chodeb, vyklízením sklepních prostor, 
zateplováním půdy, aj. Takže když padl 
návrh, abych se stal OSVČ, nemusel jsem 
dlouho přemýšlet. 
9) Co to tedy obnáší být hodinovým 
manželem? Máš dost zakázek? Co po 
tobě chtějí lidé nejčastěji? 
Co to obnáší? Určitě časovou flexibilitu, 



Březen 2020                       Ročník IX.    číslo 1.         vydáno dne 23.03.2020                         9                                                 

tzn. Přizpůsobit se zákazníkům. Mít 
nářadí na všechno. Velké auto, aby se do 

vystupování. Uklízet po sobě. 
Dochvilnost. Dodržování termínů. A 
samozřejmě papírování… 
Zakázek krátkodobých, nárazových není 
tolik, kolik jsem si myslel, že bude. Ale 
mám dost dlouhodobých (větších) 
zakázek, např. vnitřní rekonstrukci 
rodinného domu, rekonstrukci sklepních 
prostor v ZŠ, ve kterých vznikla nová 
keramická dílna, podílel jsem se na 
rekonstrukci obecního bytu ve Zlonicích.  
Co lidé chtějí nejčastěji? Jde o drobné 
práce, např. přivrtání polic, čištění 
kuchyňských odpadů, malířské práce… 
Ale samozřejmě si vážím každé práce! 
10) Je potřeba, abys do něčeho 
investoval (ohledně práce)? 
Samozřejmě. S příchodem nových 
materiálů a technologických postupů je 
potřeba vlastnit vhodné nářadí, kterého 
je ale naštěstí na trhu dostatek. A taky 
bych potřeboval investovat do nového 
auta. 
11) Ještě poslední otázka. Jsi taky 
předsedou prvního bytového družstva, 
které vzniklo ve Zlonicích v roce 2018. 
Jaké jsou tvé dosavadní zkušenosti? 
I přes spoluúčast poradenské firmy, 
kterou jsme si najali, nebyly začátky po 
legislativní stránce vůbec jednoduché. 
Museli jsme vyřešit nejdůležitější 
finanční záležitost - odkoupení domu, což 
bylo náročnější, než jsme si mysleli. Ale 
dokázali jsme to! Zůstávají ale další 
otázky, např. Jak ufinancovat 
zanedbanou střechu nebo mokré sklepní 
prostory a zajistit nájemníkům slušné 
(zdravé) bydlení adekvátní dnešní době? 
Z důvodu sociálních podmínek více než 

50% obyvatel družstva ale nechceme 
zvyšovat nájmy. Nicméně fond oprav 
jsme navýšit museli. Myslím, že 
obyvatelé našeho domu jsou s bydlením 
spokojeni, snažím se jim vycházet vstříc, 
pokud to jen trochu jde, ale za sebe 
říkám, že každá pomocná ruka se hodí!  
Děkuji za rozhovor a přeji dostatek 
velkých i malých zakázek, pevné nervy 
v boji s byrokracií a hlavně radost ze 
života. 
 
Rychlodotazník: 
Oblíbená barva: modrá 
Oblíbené jídlo: jím všechno, ale asi 
vyhraje pečený králík, kynutý knedlík a 
zelí (jedno jaké). 
Oblíbené pití: víno červené suché 
Neřest: Nerad ráno vstávám. 
Motto: Žij tak, aby ti, co tě znali, mohli 
říct: To byl ale dobrej chlap! 

 
 
OBNOVA CEST, STEZEK A PĚŠIN 

/zastupitel JAKUB KOPECKÝ DiS/ 
 
Na loňské schůzce ŠpS nám představil 
pan Ladislav Šafner svůj nápad na 
obnovu původních cest, stezek a pěšin. 
Toto téma mě zaujalo už v roce 2018, kdy 
jsem ho poprvé zaregistroval jako občan 
při zasedání zastupitelstva. Tehdy měl 
jistý zemědělec zájem vyměnit část 
svého pozemku, nacházejícího se u 
sběrného dvora (travnatý porost), za část 
pozemku nedaleko Vyšínku (polní cesta). 
Při projednávání tohoto bodu mě zaujal 
názor zastupitele pana Šafnera, že 
mnoho cest a remízků vlivem nešetrného 
hospodaření tehdejšího Státního statku, 
JZD a nyní soukromých zemědělců 
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zaniká. Kladl důraz na to, aby tyto 
pozemky, které jsou ve vlastnictví 
městyse, se opět městysi navrátily, a 
pokusit se současné tzv. „polňačky“ 
obnovit.  
Minulý rok jsem o tomto projektu četl 
v novinách, kde byl představen politickou 
stranou STAN a nazván "1000 a 1 cesta 
pro krajinu". Hlavní myšlenkou tohoto 
nápadu je obnova původních cest mezi 
poli. Stromy, lemující pěšiny mezi poli, 
napomáhají k udržení vody v půdě. 
Poskytují ochranu drobným zvířatům 
před predátory a stín v horkých letních 
měsících. Můj devadesátiletý děda 
vypráví, jak jako náctiletý jezdil z Kvíčku 
(část Slaného) do Břešťan za svými 
příbuznými. Tehdy nebylo tolik 
asfaltových silnic, většina cest byla 
z dlažebních kostek. Existovalo mnoho 
polních „zkracovaček“, které spojovaly 
vesnice nebo silnice mezi sebou. 
Přiznám se, že zas tak dlouho na tomto 
světě nejsem, abych znal všechny tyto 
polní cesty. Rád se procházím, člověk si 
vyčistí hlavu, vidí své okolí z jiného 
pohledu. Zaměřil jsem se na cestu 
vedoucí podél sběrného dvora do 
Břešťan, která kopíruje vyasfaltovanou 
cestu ze Zlonic (ulice Miličova) do 
Břešťan ke hřbitovu.  Tato pěšina není 
příkladem zaniklé cesty. Je často 
používána chodci a pejskaři. Pokud 
bychom ji chtěli projet na kole nebo s 
kočárkem, je to obtížné, ale nikoliv 
nemožné. Stačilo by na pěšině posekat 
trávu, zkrátit keře a odstranit spadané 
větve a tím jí rozšířit. Ve třetině stezky je 
malý lesík a o kus dál začíná krásná široká 
cesta, lemovaná z jedné strany vzrostlými 
jehličnany a z druhé lesní školkou na 
soukromém pozemku. Tedy ideální místo 

pro všechny sportovce, jelikož více než 
polovina stezky je ve stínu. Cesta 
pokračuje u bývalé sušičky chmele až 
k mostu přes Zlonický potok. 
Na katastru nemovitostí jsem se všiml 
dalších „ztracených“ pěšin. Například 
cesty u travnatého porostu u hřbitova ve 
Zlonicích. Pokud jedete z Bakova do 
Zlonic, přibližně 200metrů vpravo před 
hřbitovem je vjezd na pole, kde kdysi 
začínala cesta až k lesíku mezi urnovým 
hájem a vepřínem. Je to parcela č. 1067 
procházející územím Za Borovíčkem. 
Po přejetí silnice by cesta pokračovala 
lesíkem podél vepřína (parcela č. 1008) a 
napojila se na remízek (parcela 1020 a 
432) až na cestu do Břešťan (parcela č. 
460), končící u bývalé sýpky rodu 
Kinských. 
Nerad se opakuji, vím, že tyto projekty 
nám nezlepší naše komunikace. Nezajistí 
nám přívod městské vody místo 
vysychajících studní nebo stavbu tolik 
potřebné kanalizace v 21. století. Určitě 
se najdou i hlasy, které budou tvrdit, že 
má městys dost zelených ploch, o které 
se nestíhá starat a málo zaměstnanců na 
jejich údržbu. 
V březnovém Zlonickém zpravodaji jsem 
si konečně přečetl nabídku městyse na 
tyto pracovní pozice s uvedením náplně 
práce, podmínek a požadavků obce na 
zaměstnance. Bohužel zde chybí 
nabízená mzda/plat (aspoň přibližně). 
Doufám, že se někdo přihlásí, třeba 
možná i matky na mateřské, studenti 
nebo aktivní důchodci. Neboť kde není 
nabídka - nemůže být poptávka.    
 
 

 



Březen 2020                       Ročník IX.    číslo 1.         vydáno dne 23.03.2020                         11                                                 

AFORIZMY STRÝČKA VÁNI  
… dnes na téma „Škola“  

 
Řada lidí, kteří si o sobě 
myslí, že jsou vzdělaní, 
tvrdí, že vzdělávací systém, 
který je učinil vzdělanými, 
je chybný a je třeba ho 
změnit. To představuje celkem závažný 
paradox. 
 
Ve škole je nutno zrušit známkování, 
maturitu z matematiky, domácí úkoly 
nebo zavést domácí vzdělávání, protože 
tyto věci děti stresují. Nestresované děti 
pak škola vrhne do velice stresujícího 
života. Učit se věci nazpaměť je špatné. 
Nicméně diskuze o tom, jestli 1+1=2 je 
možná až na filozofické fakultě VŠ. 
Mezipředmětový vztah znamená, že 
např. v matematice se ve slovní úloze 
počítají vysázené stromky. Časem 
nahradili v učebnicích pionýry, sázející 
stromky, skauti nebo ochránci přírody. 
Čísla zůstala zpravidla stejná. 
Je nanejvýš progresivní nahradit čísla 
v matematice zvířaty. Myš je jedna, kočka 
je dvě, slepice je tři, husa je čtyři, pes je 
pět atd. Tento vysoce progresivní přístup 
je ale třeba opustit nejpozději před 
probíráním desetinných čísel, protože by 
to mohlo mít na děti traumatizující vliv. 
 
Poznámka 1: je obtížné zjistit, kolik 
přesně je logaritmus hrocha při základu 
pes. 
Poznámka 2: je obtížné vysvětlit, že když 
rozdělíme slepici na kočku částí, 
dostaneme „myš celá pes“ 
Poznámka 3: situaci v poznámce 2 je 
obtížné vysvětlit i dospělým. 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

/IVAN LIŠKA/ 
 
Edward Teach, řečený 
Černovous 

 
Dnes nebude řeč o nikom menším, než o 
jednom z nejznámějších a také 
nejobávanějších pirátů. 
Někdy kolem roku 1680 se v anglickém 
Bristolu narodil Edward Teach. Někdy po 
své třicítce se seznámil s tehdy 
obávaným pirátským kapitánem 
Benjaminem Hornigoldem, který 
v mladém muži poznal skrytý potenciál a 
svěřil mu velení jedné ze svých šalup. 
Postupem času zanechal Hornigold 
pirátského řemesla a Teach si vybudoval 
vlastní flotilu. Jeho vlajkovou lodí byla 
ukořistěná francouzská obchodní loď La 
Concorde, kterou vybavil 40 děly a 
přejmenoval na Pomstu královny Anny. 
Její vrak byl nalezen roku 1996 u pobřeží 
Severní Karoliny. 
Koncem května 1718 zablokoval se svou 
flotilou vjezd do přístavu Charleston 
v Jižní Karolině a vyraboval každou loď, 
která plula dovnitř a ven. Jeho řádění 
bylo tak obtěžující, že mu vláda 
několikrát nabídla milost, jen aby toho 
nechal. Jednou to dokonce na chvíli 
udělal, ale moře a pirátské řemeslo bylo 
pro něj větším lákadlem.  
Aby naháněl co největší hrůzu, před 
útokem si vplétal do vlasů zapálené 
doutnáky a s kouřící hlavou útočil. 
Pověsti o svých kouscích sám přiživoval, 
protože pochopil, že díky jeho špatné 
pověsti, která se každým ústním 
předáním stále zhoršovala, je kořist 
z poloviny poražena ještě před začátkem 
boje. V soukromí to byl prý pěkný 
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sukničkář, protože měl 14 manželek, ale 
prý to byl i velice vlídný a inteligentní 
muž. 
Nakonec v listopadu 1718 byl při jedné 
z bitev zabit důstojníkem Maynardem, 
který mi osobně usekl hlavu. Podle 
pověsti „… jeho bezhlavé tělo skočilo 
přes palubu a třikrát obeplulo loď …“ 
Poznámka: Pokud se chcete podívat na 
Černovouse na filmovém plátně, pak 
doporučuji skvělý seriál Černé vlajky. 
Jedná se o zábavnou míchanici reálných 
postav (Teach, Calico Jack, Charles 
Vaine,…) a postav z románu 
R.L.Stevensona Ostrov pokladů (kapitán 
Flint, Long John Silver, …) 
 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ 
ORNITOLOGICKÁ SKUPINA – 
SKLENIČKOVI/ 

 
Poštolka obecná 
Kdo spatřil lovící 
poštolku, jak létá vysoko nad poli, 
nemůže si ji splést už s žádným jiným 
ptákem, protože poštolka ovládá zvláštní 

způsob letu, při kterém pátrá po kořisti. 
Normální veslovací let nebo plachtění 
náhle přerušuje, začne mávat celou 
plochou křídel proti směru letu, sklopí 

ocas a široce jej roztáhne. Křídla v té 
chvíli vykonávají velmi rychlý pohyb a 
výsledkem je, že poštolka visí na jednom 
místě. Očima sleduje svoji kořist a 
střemhlav padá dolů, těsně nad zemí 
křídla opět rozevře, let přibrzdí, drápky 
zatne do kořisti, pak ji prudce stiskne 
zobákem a usmrtí. 
Poštolka má hnědorezavé peří, dlouhá 
úzká křídla, žlutohnědou hruď s černými 
kapkovitými skvrnami. Samec se liší 
barvou hlavy a ocasu – mají šedou barvu. 
Poštolka patří mezi nejpočetnější 
sokolovité dravce. Dokáže se dobře 
přizpůsobit prostředí, hnízdí v otevřené 
krajině, hojně se stahuje do měst. 
Hnízdní od konce dubna do července 
jednou ročně v opuštěných hnízdech 
vran, stromových dutinách, ve městech 
vyhledává kostelní věže, půdy, balkony a 
výklenky ve zdivu, kde do mělkého 
hnízda snáší samice 3 – 6 mramorových 
vajec a celý měsíc se nechá krmit 
samcem. I po vylíhnutí mláďat hnízdo 
neopouští a potomky chrání a krmí. 
Teprve, když odrostou, opouští samice 
hnízdo a vylétá na lov, protože samec by 
tolik potravy nestačil nalovit. Pětičlenná 
skupina mláďat spotřebuje denně 
nejméně 15 hrabošů. Potravu samice 
mláďatům trhá, po dvou týdnech 
předává potravu vcelku. Protože časová 
prodleva mezi prvním a posledním 
sneseným vejcem je někdy i pět dní, 
později vylíhlá mláďata při nepříznivých 
podmínkách uhynou. Mladé poštolky po 
měsíci opouští hnízdo a učí se létat. 
Pohlavně poštolka dospívá v následujícím 
roce. 
Z hospodářského hlediska je poštolka 
velmi užitečným dravcem, neboť hlavní 
složkou potravy jsou hraboši, myši a 
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drobní hlodavci. 
Hojně se využívají v sokolnictví, a to 
nejen rekreačně, ale i profesionálně, kdy 
redukují přemnožené holuby ve městech 
nebo na letištích. 
 

JEDNODUCHÁ VĚDA ANEB JAK TO 

FUNGUJE? 

/IVAN LIŠKA/ 
DNES: INDUKČNÍ VAŘIČ 

 
Již řadu let se na trhu objevují indukční 
vařiče a plotny. Dáte vodu do hrnce, 
zapnete knoflík, plotna začne vrčet a za 
chvíli se voda vaří. Přitom nikde žádný 
plamen a ani zvýšená teplota v kuchyni, 
jak to znají majitelé elektrických ploten. 

Jak to tedy funguje? 
Základem je měděná cívka, kterou 
prochází velký střídavý proud. Jak si 
všichni pamatujeme ze základní školy, 
vznikne magnetické pole. 
Toto pole působí na vodivé dno hrnce, ve 
kterém vzniknou tzv. vířivé proudy, a díky 
elektrickému odporu materiálu vzniká 
teplo. Od nádoby se pak ohřeje její 
obsah. 
Přestože je možno vyrobit i takové 
indukční vařiče, které fungují i 
s nemagnetickými kovy (hliník), je 
nejlepší železo nebo ocel, a to právě kvůli 
tomu, že mají větší elektrický odpor a 
jsou proto efektivnější. 
Výhodou je bezesporu to, že ohřev je 

rychlý. U tenkých pánví se několik lžiček 
oleje ohřeje na smažící teplotu za méně 
než 10 sekund. Povrch desky je hladký a 
neohřívá se, takže se na něm nic 
nepřipaluje a snadno se čistí. 
Na druhou stranu je třeba počítat i 
s několika omezeními. Je třeba ploché 
dno nádoby, takže s pánví wok to vážně 
nefunguje. Dále může provoz 
představovat určité nebezpečí pro lidi 
s kardiostimulátory kvůli velkým 
indukčním proudům, které ale mohou 
ohrozit jakoukoli elektroniku. 
Pokud se vám indukční deska nerozbije, 
pak šetří peníze. Uvádí se, že cca 2 litry 
vody ohřeje k varu o 1,5 minuty dříve 
než plyn a spotřeba energie je přitom 
zhruba o 40% nižší. 
Pokud se vám rozbije, tak to ekonomické 
není ani náhodou. 
 

 
DOMÁCÍ RÁDCE  

/po nesnázích veta – 
radí teta Běta  / 

Tentokrát několik 
dobře míněných rad 
pro seniory. 

Stýkejte se s 
lidmi, se kterými je vám dobře. Zní to 
jako věta sobecká, ale není. Pod 
pojmem dobře si každý může stanovit 
to, co dělá dobře právě jemu. Pro 
někoho je to za každých okolností 
pozitivně naladěná kamarádka, která 
umí házet problémy za hlavu.  Pro 
někoho to může být kolega rybář, se 
kterým se krásně mlčí. Podstatné je 
nestýkat se s lidmi, kteří si pořád jen 
stěžují, nadávají a zavalují vás neustále 
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svými problémy a špatnou náladou. 
Věřte, že ti nám energii ani chuť do 
života nepřidají.  

Vy, kteří jste kamarádi 
s internetem, mějte na paměti - internet 
je sluha, ne pán. Internet a sociální sítě 
slouží výhradně k získávání informací, 
vzdělávání se a k zábavě. Jakmile někdo 
začne mít třeba jen slabounký pocit, že 
zprávy negativně ovlivňují jeho myšlení 
a že na internetu tráví více času než při 
jiné činnosti, pozor. Člověk z internetu 
má čerpat, ne se jím nechat ovládat a 
ovlivňovat. Je bezvadné, že už nic 
nemusíte. Co neuděláte dnes, to uděláte 
jindy.       Současná seniorská generace, 
která je poslední, jež zažila dobu, kdy 
lidé nemohli říkat, co si myslí, by si měla 
znovu a znovu uvědomovat, jak hodně 
se doba změnila. A každý pokus, kdy se 
vám někdo snaží namluvit, že něco 
musíte, rychle odrazte.  

Také není špatné zkusit něco 
nového. Život je krátký, a čím je člověk 
starší, tím silnější má pocit, že vše kolem 
něj utíká rychleji. Pokud má někdo 
jakýkoli sen, přání, nápad, zkrátka, chtěl 
by něco zkusit či zažít, měl by to udělat 
co nejrychleji. Nejlépe ihned. Zítra už by 
mohlo být pozdě.  

Nic si nevyčítejte.  Jistě, je to 
skvělé mít silnou vůli a nemlsat večer 
brambůrky a čokoládu. Na druhé straně, 
kdy jindy si dopřát něco nezdravého, než 
ve vyšším věku. Jestliže se někdo dožil 
ve slušné zdravotní kondici 
sedmdesátky, nemá cukrovku a není 
tlustý tak, že nemůže chodit, pak 
opravdu nemá důvod vyčítat si, že si 
dává nějaké dobroty. Nějakých pár kilo 
nahoru či dolů ve vyšším věku opravdu 
není důvod k trápení.  

Ve styku s dětmi a vnoučaty si 
zakažte větu: „Já to ale myslel/a dobře.“  
Protože ne nadarmo se říká, že cesta do 
pekla je dlážděná dobrými úmysly. 
Všechno, co myslíte dobře, nemusí tak 
vypadat. Pokud například rodina projeví 
zájem o rodinné sešlosti a ty probíhají 
vesele a v pohodě, je to fajn. Při 
sebemenším náznaku, že dobře míněná 
snaha se nesetkává s patřičným 
ohlasem, je lepší zařadit zpátečku. Může 
to být hodně těžké, ale lepší je 
couvnout, než jet stále dopředu a 
„narazit“. Pravdu měl Miroslav Horníček, 
který řekl: „Moudrost nepřichází vždy s 
věkem, někdy věk přichází sám.“  

Nepřestávejte věřit lidem. Ze 
všech stran se sice valí zprávy o tom, jak 
někdo někoho okradl, něco ukradl, 
někoho podvedl, zabil a podobně. Tomu, 
kdo si udělá závěr, že všichni lidé jsou zlí 
a je třeba se mít před každým v okolí na 
pozoru, se žije těžce. Lidé jsou dobří i zlí, 
takoví byli, jsou a budou.  

A raději neříkejte: „To znám.“   
Čím je člověk na světě déle, tím více má 
nutkání říkat, že už to či ono zažil, viděl, 
že to či ono ví a zná. Pro mladší generaci 
je dost otravné to poslouchat. Hlavně 
pro ty, kteří ještě prakticky nezažili nic. 
Mnohem zábavnější jsou senioři, kteří 
se umí divit a ptát se, a občas se i 
přiznají, že také něco neumí nebo 
něčemu nerozumí. A co říci na závěr: 
Nebojte se samoty. Samotě se nyní říká 
epidemie 21. století. Vychází spousta 
hrůzostrašných článků líčících, jak hodně 
starých lidí je osamělých a nešťastných. 
Jenže je také spousta lidí, kteří žijí sami a 
vůbec se tím netrápí. Naučili se na tom 
najít to, co je příjemné. Je to realita, tak 
prostě současný svět vypadá a vypadat 
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bude. Nebojte se ničeho. Nejlépe se 
totiž žije lidem, kteří říkají: „No, co? 
Nějak bylo, nějak bude.“  

 
NEVÍTE SI RADY S PONOCUJÍCÍM 
DĚŤÁTKEM? 

Vyzkoušejte tento model. Třeba se 
zadaří. 
Mnoho rodičů bohužel nevědomky 
podporuje špatné spánkové návyky, 
které mohou trvat i dlouhá léta. Pokud 
už je vašemu miminku více, než půl roku, 
a stále se několikrát za noc budí, je třeba 
začít s novým sedmidenním nácvikovým 
režimem. Existují triky, jak naučit 
miminko spát za pár dní, ale vyžaduje to 
trpělivost a pevné nervy. 

Mnoho miminek chodí spát několikrát za 
den a z posledního denního spánku se 
probouzejí právě tehdy, kdy vy byste šli 
už nejraději spát. Miminka si 
neuvědomují střídání dne a noci a je tedy 
na vás, abyste jim tento cyklus nastavili.   
Prvním krokem je naučit dítě, že je ráno 
a tehdy je čas na vstávání. Přestože jste 
rádi, že poté, co miminko usnulo ve čtyři 
ráno po dvou hodinách žvatlání nebo 
kojení, se budí až těsně před obědem, 

začněte ho budit dříve. Nenechávejte ho 
prospat větší část dne a naopak 
koncentrujte co nejvíc odpočinku na 
dobu, kdy je tma, tedy noc. Rozhodně ho 
přes den neukládejte ke spánku do 
místnosti, ve které je naprosto 
zatemněno. Naučte dítě probouzet se do 
světla, aby pochopilo, že světlo znamená 
vstávat, kdežto tma znamená, že ještě na 
vstávání nenadešel čas. Ukažte mu, že 
části dne se rytmicky střídají. Pokud se 
vaše dítě v noci dožaduje krmení, snažte 
se celý proces urychlit tak, abyste jej 
zbytečně nestimulovali k aktivitě. Světla 
nechte tlumená a na dítě nemluvte. 
Hned po krmení je uložte zpět do 
postýlky. 
Ve dne naopak na dítě mluvte, zpívejte 
mu, hrajte si s ním a dávejte mu najevo, 
že teď je čas být vzhůru. Teď to 
nejdůležitější, vyžadující vaši pevnou vůli. 
Je potřeba se obrnit a setrvat. Nadchází 
čas ukázat dítěti, že do postýlky ho 
ukládáme proto, aby spalo, tudíž ho, 
možná poprvé, budete ukládat ke spánku 
bdělé. Tento krok je velice důležitý. 
Připravte se na to, že vaše miminko bude 
nejspíš reagovat pořádně hlasitým 
nesouhlasem. Nebojte se však, že mu 
nějak ubližujete. Jde především o to, 
abyste se naučili všichni společně 
odpočívat. Položte dítě do postýlky a po 
pár minutách ho jděte zkontrolovat, aby 
vědělo, že jste stále nablízku. Nikdy ho 
však nevyndávejte, nedávejte mu žádné 
lahvičky, a pokud možno, tak na něj 
nemluvte. Bez ohledu na to, jak dlouhý 
byl včerejší večer, myslete na to, že jste 
již v polovině a vydržte. Veškeré uvedené 
rituály opakujte každý den s tím 
rozdílem, že tentokrát večerní kontrolu 
prodloužíte na deset minut. Dítě už si 
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uvědomilo, že pláč příliš ovoce nepřinesl, 
ale nejspíše to bude zkoušet znovu. 
Snažte se nezaváhat a vyvarujte se 
krmení v postýlce a chování, neboť dítě 
vaši slabost okamžitě zaznamená a 
přitvrdí. Děti si na nový režim navykají 
velmi rychle, ačkoli to tak zpočátku 
vůbec nevypadá. Je tedy možné, že dnes 
večer ho budete kontrolovat spíše proto, 
abyste se přesvědčili, že ho nikdo 
neunesl, přičemž miminko bude dávno 
spokojeně dřímat. Ve většině případů 
však přichází chvíle, kdy miminko ani 
nepláče, ale ani nespí. Je to dobře, 
protože se ve své postýlce cítí bezpečně 
a je již přesvědčeno, že jste někde poblíž. 
Co se týče nočního krmení, děti mladší 
čtyř měsíců nárok ještě mají, ale snažte 
se noční krmení co nejvíce urychlit a 
nerozptylujte dítě zbytečně. Ostatní, 
které jsou starší čtyř měsíců a mají přes 
šest kilo, už se mohou nočních svačinek 
bez problému vzdát. S největší 
pravděpodobností, pokud jste vše 
důsledně dodržovali, dnes zažijete první 
klidnou noc. Neznamená to však, že 
budete spát od klekání do kokrhání. 
Pamatujte, že i vynechání jednoho 
nočního krmení, na které bylo dítě dosud 
zvyklé, se počítá jako velký úspěch. 
Pokud jste to dotáhli až sem a vaše 
miminko spinká jako andělíček, můžete si 
gratulovat. Snažte se na režimu zatím nic 
neměnit a nesnažte se dítě přivyknout 
nějakým dalším systémům, mohli byste 
doposud křehký návyk, který si dítě 
v posledních dnech získalo, poměrně 
snadno narušit.  
 
 
 
 

Poslední rada: důležité je, že musíte svůj 
denní režim sladit s režimem dítěte, 
nikdy ne naopak. Pravidelný denní režim 
je pro malé dítě velice důležitý a každá 
změna se projeví. 
 
 
NĚCO MÁLO K ZAMYŠLENÍ……… 
 
/JAN WERICH/ 
 
"Mladí lidé – 
víc než my 
staří – mají 
nejen právo, 
ale i povinnost v měnícím se světě 
orientovat se a hledat si cestu. Nechodit 
husím pochodem. Skrz žádný les nevede 
jen jediná pěšina. 
Mládí není oportunista. Snadno pozná, 
kde je lež a kde je pravda. Kdo chytračí a 
podvádí a kdo drží slovo. Když mladého 
člověka klamou a šálí, co mu zbývá? Když 
nevidí u dospělých jejich vlastní vůli, co 
mu zbývá? Když je svědkem zakrývání 
neúspěchů, když slyší “den” a vidí “noc”, 
co má dělat? Odkdy mají být mladí lidé 
vzorem dospělým a starým? Proto se 
domnívám, že jestli je někde zakopaný 
pes, tak jsme ho tam zakopali my, jejich 
rodiče. A měli bychom jim sdělit, kde je, 
aby ho mohli vykopat."   
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