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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek 
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VŠECHNO DOBRÉ 
Tak to uteklo jak voda. Mám ještě v živé 

paměti, jak jsem psal úvodník do 

loňského prosincového čísla a je to tady 

zase. Nu což.  

Letošní rok byl pro nás v mnoha 

ohledech jiný, než ten předešlý. Možná 

nebyl tak hektický, ale nuda to také 

nebyla. Situace v obci se snad po loňsku 

stabilizovala a myslím, že to prospělo 

všem stranám. Mám radost z toho, že se 

spoustu věcí podařilo nastartovat 

a v jiných oblastech se navázalo na to 

dobré z minula. Ať si o sobě myslíme 

cokoli, důležité je, že se můžeme lišit ve 

formě a prostředcích, ale nikoli snad ve 

společném cíli, tedy prospěchu obce. 

 

Časopis, který právě držíte v rukou, 

čekají v příštím roce určité změny. Čeká 

vás nová rubrika, která má zatím 

provizorní název „Duel“. Podstatou je, že 

dva lidé, kteří mají na stejnou věc 

opačný názor, sepíší argumenty pro 

podporu svého postoje. Nebude žádný 

soudce ani vítěz. Bude to o tom, že ve 

společnosti se objevují různé sporné 

otázky (od ukončení televizního dabingu, 

přes restituce, až třeba po eutanazii) 

a my na ně máme své názory. 

Nechceme, abyste se přikláněli 

k jednomu či druhému (i když jistě 

můžete), ale nám jde nám o to, abyste si 

třeba jen sami pro sebe dali dohromady 

vlastní argumenty. 

Druhou změnou (dočasnou) bude 

představení našich kandidátů do 

komunálních voleb v roce 2014. 

V každém z 5 čísel, která do té doby 

vyjdou, vám chceme ve speciální rubrice 

ukázat ty, kteří za nás budou kandidovat. 

Řeknou vám čestně a narovinu, proč 

kandidují a co chtějí změnit. Chceme, 

abyste měli možnost si dobře promyslet, 

zda jsou pro vás zárukou nebo alespoň 

nadějí. Jistě, mohli bychom to udělat tak, 

že se jména kandidátů dovíte až 

z volebních lístků (jak bývá nedobrým 

zvykem), ale nemyslíme si, že by to bylo 

správné. 

 

Jako loni, tak i tento rok vám chci 

poděkovat za to, že nás čtete. Nevím, 

jestli to vyjádřím správně, ale mám 

obrovskou radost, když si uvědomím, že 

abyste si mohli přečíst názory pár lidí, 

které dala dohromady víceméně náhoda, 

musíte sáhnout do peněženky a zaplatit. 

To je ta podstata všeho. Ne těch 5 Kč, za 

které si dneska koupíte možná lízátko, 

ale to, že se náš časopis stal něčím, co si 

koupit chcete. Nepřistálo vám to ve 

schránce proti vaší vůli, neleželo to na 

internetu. Je to něco, co jste chtěli. To 

nás těší i zavazuje. Děkujeme vám. 

 

Co dodat? Snad jen: Všechno dobré! 
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 

 

 

 

 

(Strýček Váňa radí: Ať je zpráva jak chce 

nová, zná ji Maruš Geringová!) 

 

Milí čtenáři, nastal čas na pravidelný 

přísun klepů, poslední v tomto roce.  

I když už se mi po Zlonicích přezdívá 

„pavlačová drbna“, nenechám se odradit 

a budu vás zaručenými informacemi 

zásobovat i nadále.                  

► Lidi, slyšeli jste…  

► … že na začátku měsíce října se ve 

Zlonicích vracel domů z hospody 

čtyřicetiletý Slovák. U potoka přepadl 

přes zábradlí a zřítil se do vody. Po 

nárazu do hlavy byl na místě mrtev  

► … že bývalá vinárna Martina má 

konečně nového majitele. Koupil jí 

zlonický rodák bydlící ve Vyšínku. Jaké 

plány má, jak tento objekt využije, zatím 

nevíme. Jediná verze je, že bude dole 

restaurace, nahoře vinárna. V současné 

době je objekt uzavřený a provádí se tam 

úpravy interiéru. Vinárna by měla být 

otevřena přibližně v polovině prosince. 

► … že, volby ve Zlonicích dopadly 

takto: 

Zlonice – 1 827 voličů na seznamech - 

848 platných hlasů z 855 volících, účast 

46,80 % 

KSČM 202 

ANO 2011 – 188 

ČSSD -  141 

ODS -  67 

ÚSVIT – 58 

TOP 09 – 55 

KDÚ – ČSL – 27 

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ – 25 

DĚLNICKÁ STRANA SOC. SPRAV. – 22 

STRANA ZELENÝCH – 17 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA – 15 

Jenom pro zajímavost dodávám, že za 

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti 

kandidovali 3 občané ze Zlonic. Ve 

volbách celkově obdrželi 47, 39 a 28 

preferenčních hlasů. A jak dopadli naši 

„sousedé“? Beřovice ANO 2011, Dřínov 

KSČM, Jarpice KSČM, Šlapanice KSČM, 

Poštovice KSČM, Stradonice KSČM. 

► … že se na diskusním fóru městyse 

před časem objevil dotaz:  

„Dobrý den, krásně jste rozšířili 

a vysypali kačírkem cestu z Riegrovy 

ulice dál k Brůdku, asi pro koníčky. Nic 

proti tomu, ale že se až k začátku té 

cesty topíme v Riegrově ulici při deštích 

v bahně, nikoho nezajímá. Po urgencích 

se sem občas přikodrcá multikára 

s kyblíkem neurčitého posypu 

a „pocukruje to". Děláte si z nás 
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srandu???? To to nešlo vysypat 

celé????“  

Pro všechny, kteří nemají možnost se na 

diskusní fórum přihlásit a byli by třeba 

mylně informováni, otiskujeme na 

Pavlači odpověď paní místostarostky: 

„Vysypání Riegrovy ulice není aktivitou 

Městyse Zlonice, nýbrž soukromé fyzické 

osoby, která upravovala přístupovou 

cestu ke svému pozemku.“ 

Pozn. red.: Nejen zmíněný pozemek, ale 

i část přístupové cesty je soukromým 

majetkem této fyzické osoby, která 

úpravu cesty samozřejmě financovala 

z vlastních zdrojů.  

 

► … že žáci naší 

základní školy a potažmo 

vy všichni, kteří jste si od 

nich zakoupili barevné 

květinky v akci Den proti rakovině, 

obdrželi poděkování za spolupráci. 

Celková vybraná částka 6 587,- Kč, spolu 

s ostatními vybranými penězi z celé 

republiky, bude použita na dlouhodobé 

programy Ligy proti rakovině – prevenci, 

zlepšení života onkologicky nemocných 

pacientů, podporu výzkumu a na 

přístrojové vybavení onkologických 

pracovišť. STAV SBÍRKOVÉHO 

REPUBLIKOVÉHO ÚČTU K 21. 6. 2013 

byl 14 827 909,- Kč.  

Děkujeme všem – dětem i vám. 

► … že ve Zlonicích přibývá domů na 

prodej. Je jich už kolem dvaceti. 

V současné době je ale velmi těžké 

nemovitost ve Zlonicích prodat. Stejná 

situace je i v okolních obcích. Ve Tmáni 

jsou v nabídce tři domy, ve Břešťanech 

také tři a ve Vyšínku dva. Bližší informace 

najdete na internetových stránkách  

► … že letos opět Občanské sdružení 

Šance pro slušné ve spolupráci 

s Městysem Zlonice pořádají sbírku 

chovatelských potřeb a krmiva pro psy. 

Sbírka se uskuteční v pátek 13. 12. 2013 

od 15 do 18 hodin a v sobotu 14. 12. 

2013 od 9 do 11 hodin v zasedací 

místnosti Úřadu městyse Zlonice. 

Přinést můžete psí granule, konzervy, 

pamlsky, nové i použité obojky, vodítka, 

hračky, míčky, hřebeny, pipety proti 

klíšťatům a blechám, deky a jiné 

chovatelské potřeby. Děkujeme, že nám 

pomáháte. 

 

     AŽ JE JEDNOU POTKÁTE  

              FILIP KRČEK 
 

                                (JANA TŮMOVÁ, JAN TŮMA) 

 

(Strýček Váňa radí: Kdo tu s námi 

všechno bydlí? Kdo navštívil pohany? 

Dozvíte se ve svých židlích od Honzy a od 

Jany.) 

 

Filip Krček (26 let), žije ve Zlonicích, kde 

navštěvoval i základní školu, od 

narození. V září a říjnu podnikl 

pětitýdenní cestu po západním pobřeží 

Spojených států amerických. Jak se mu 
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tam líbilo a co ho nejvíce zaujalo, se 

dozvíte v našem rozhovoru.  

Jak se Vám vlastně podařilo ocitnout se 

za velkou louží? 

Spojené státy americké byly mým snem 

dlouho. Proto, když jsem byl pozván 

mými známými jako druhý řidič, příliš 

jsem neváhal.  

Projel jste celé západní pobřeží. Kde se 

Vám líbilo nejvíce?  

Naše cesta ve státech začala v Denveru, 

což je zhruba ve středu Spojených států. 

Odtud jsme pokračovali přes Skalisté 

hory, Yellowstonský národní park a jiné 

zajímavé body do Seattlu a z něho přes 

několik parků a San Francisco do Los 

Angeles a přes další parky zpět do 

Denveru. Nejvíce se mi ovšem líbilo 

v Národním parku Arches. Celkem jsme 

najeli přes 13000 km a ubytovávali se 

v motelech podél tras. 

Co Vás na Spojených státech nejvíce 

překvapilo? 

Příjemně: přívětivost lidí, ochota 

pomáhat, obrovské pustiny a úžasná 

kvalita jejich silniční sítě. Nikde žádná 

díra. 

Nepříjemně: Fakt, že sladké nápoje (Cola 

a spol.) stojí třetinu toho co čistá voda. 

Měl byste nějakou radu pro ty, kteří by 

chtěli podniknout podobnou cestu? 

Dobře si promyslet, co vše chcete vidět a 

nepokoušet se stihnout příliš mnoho 

věcí. 

Raději několik zajímavých míst pořádně 

a kvalitně projít než spěchat z jednoho 

místa na druhé. 

Jste vyučený kuchař. Co Amerika 

a nějaký gastronomický zážitek? 

Gastronomických zážitků bylo několik od 

steaku přes opravdový burger až po 

pravou mexickou kuchyni. Moc jsem si 

užíval i jejich nákupní střediska. 

Naleznete v nich obrovský výběr velmi 

kvalitních surovin navíc za rozumné 

ceny. 

Čemu se kromě cestování ve volném 

čase ještě věnujete? 

Věnuji se modelaření, historickému 

šermu a airsoftu. 

Vysvětlete čtenářům, co to je airsoft?  

Airsoft je volnočasová aktivita podobná 

paintballu. Rozdíl je v tom, že 

u paintballu po sobě střílíte kuličkami 

plněnými barvou, která se po nárazu 

„rozprskne“. 

Airsoft je věrnější imitace, kdy zbraně 

jsou někdy až k nerozeznání od pravých 

a střílí se celoplastovými 6mm kuličkami. 

Je to potom více o fairplay. Komunita 

hráčů je veliká a v současné době je toto 

podporováno i Armádou České republiky 

na akcích největšího českého pořadatele 

Airsoftu. 

Říká se, všude dobře, doma nejlépe… 

platí to i u Vás nebo už spřádáte plány 

na další cestu? 

Těšil jsem se domů, zase do známého 

prostředí. Člověku i přes tu krásu začne 

domov chybět. 

Na další cestu si musím ještě dlouho 
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počkat, ale jednou bych se do Států 

velice rád vrátil. 

Rychlodotazník 

Oblíbená barva: žlutá s černou 

Oblíbené jídlo: svíčková 

Ctnosti: dochvilnost 

Neřesti: dobré jídlo 

 
HISTORICKÉ OKÉNKO 

(IVAN LIŠKA) 

 
 
 

 
(Strýček Váňa radí: Do polévky jíška, na 

dějepis Liška!) 

 
Carlos Ray Norris Jr. (2. 12. 2010) 
Protože máme před sebou konec roku, 

sluší se opustit tón převážně vážný 

a napsat něco převážně nevážného. 

Nevím, jestli všichni hned poznali, který 

(nad)člověk se skrývá za výše uvedeným 

jménem.  Každopádně se uvedeného 

2. prosince ani nenarodil a ani nezemřel 

(což snad ani není možné). Vězte tedy, že 

tento den byl jmenován čestným Texas 

Rangerem a používá jméno Chuck. Chuck 

Norris. 

O jeho neuvěřitelných kouscích, které 

nám tak hojně předváděl v amerických 

akčních filmech a seriálech (Loganova 

válka, Postradatelní 2, Cesta draka, 

Walker Texas ranger, …) kolují doslova 

legendy. Pojďme si tedy některé 

připomenout … 

 Chucka Norrise jednou kousla kobra. 

Za několik hodin zemřela v krutých 

bolestech. 

 Chuck Norris se narodil v dřevěném 

srubu, který sám postavil. 

 Chuck Norris umí dělit nulou. 

 Chuck Norris umí mluvit Braillovým 

písmem. 

 Jednou stál Chuck Norris v místě, kam 

dopadla atomová puma. Díky tomu má 

dodnes má trochu opálenější kůži. 

 Bermudský trojúhelník byl původně 

čtverec, ale pak mu Chuck Norris ukopl 

jeden roh. 

 Pokud do Chucka Norrise narazí 

kamion, sám začne s vyprošťováním 

řidiče a zavolá hasiče. 

 Chuck Norris umí dojet na konec 

kruhového objezdu. 

 Slzy Chucka Norrise léčí rakovinu. 

Problém je, že nepláče. 

 Chuck Norris dokáže bodnout vosu 

v letu, a to jejím vlastním žihadlem. 

 Chuck Norris objel zeměkouli na 

rotopedu. 

 Chuck Norris umí tleskat jednou 

rukou. 

 Chuck Norris umí zasáhnout terč, 

který visí na opačné straně budovy. 

 Chuck Norris vynalezl všechny barvy 

kromě růžové. Tu vynalezl Tom Cruise. 

 Chuck Norris zabil Mrtvé moře. 

 Chuck Norris zemřel už před deseti 

lety, ale Smrtka neměla odvahu mu to 

říct. 
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Voda se vaří rychleji, pokud se na ni 

Chuck Norris dívá. 

 

No a spousta dalších. Je pravdou, že 

známý americký herec se dokáže těmto 

vtípkům sám zasmát a že se jejich šíření 

nijak nebrání. V civilu je Norris založen 

velice konzervativně. Je prý velice zbožný 

a hodně se angažuje i v politické 

podpoře amerických republikánů. Jak 

jdou dohromady ty řeky krve a zástupy 

nepřátelských mrtvol se zbožností, to ví 

asi jen Chuck sám.  

 

DOBRÉ RADY NEJEN PRO 

SVÁTEČNÍ DNY 
                                                              

(MARIE GERINGOVÁ) 

 

 

 

(Strýček Váňa radí: Nezasmrdí v bytě 

herynk, když poradí Mery Gering!) 

 

Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. 

Samozřejmě jako každoročně nemáme 

nakoupené dárky, nemáme uklizeno, 

cukroví letos opravdu (!) upečeme 

jenom pár oblíbených druhů a už vůbec 

se netěšíme na maratón v kuchyni. 

Každý rok stejný scénář všech 

zaměstnaných žen. Jestli vám to 

pomůže, nabízím proto několik babských 

rad pro vaši domácnost. 

Kuchyň bez výparů. Snadno a rychle se 

nepříjemných výparů a pachů zbavíte, 

když na plotně ponecháte chvíli povařit 

vodu s octem, do které přidáte lžičku 

skořice. 

 Aby olej nezhnědl. Při smažení pokrmů 

olej na pánvi rychle ztrácí svou 

průzračnou barvu a tmavne působením 

vysokých teplot potravin. Proto ihned, 

jakmile zapnete ohřev, dejte do pánve 

pár dřevěných párátek. Olej zůstane 

krásně čirý po celou dobu smažení. Rybí 

zápach. Když pečete rybu, zabránit 

nepříjemnému zápachu můžete tím, že 

do pekáče přidáte rozkrojené jablko. To 

při pečení zápach pohltí. Kromě toho, že 

ryba nebude cítit, bude její maso 

jemnější a bude skvěle chutnat. 

Špinavé tapety. Tapety vyčistíte tak, že 

smícháte trošku vody se škrobem. Do 

škrobu dejte ale jen pár kapek vody, aby 

zůstal hustý, ale přitom se dal na tapetu 

natřít. Nesmí stékat dolů. Pak potřete 

skvrnu a nechte zaschnout. Jakmile 

nános škrobu zaschne, vezměte 

kartáček, nejlépe starý zubní a opatrně 

škrob vykartáčujte. Spolu s ním zmizí 

i špína. 

Lesklé zrcadlo. Abyste s jeho leštěním 

měli méně práce, namočte hadr do 

silného černého čaje (neslazeného), 

vyždímejte ho a zrcadlo přeleštěte. 

Nejenže zmizí všechny nečistoty, ale 

zrcadlo se bude blýskat jako nové. 
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Kapr je tradičním 

symbolem pouze našich 

českých Vánoc.  

V předvánočním čase 

kupujeme kapry na stáncích;  je to 

každoroční, dalo by se říci vánoční rituál. 

Vánoce a kapr patří neodmyslitelně 

k sobě. Symbol této ryby se objevuje na 

vánočních dekoracích a přáních. Ale ne 

každý možná ví, že se na vánočním stole 

začal objevovat až na počátku 19. století 

a to pouze v rybníkářských oblastech, 

někdy i v zámožnějších rodinách. 

Původně k tradičním vánočním 

pokrmům patřily takové pochoutky, jako 

je černý kuba, z polévek hrachová či 

houbová. Na stole nechybělo cukroví 

a ovoce. Vánoční kapr se původně 

upravoval načerno, tři dny předem.  

Kapří maso se vařilo s nejrůznějšími 

ingrediencemi jako ořechy, perník 

a švestky. Dnešní tolik oblíbený smažený 

kapr s bramborovým salátem se v české 

kuchyni objevil až později. Poprvé ho 

připravila M. D. Rettigová a první recept 

na jeho přípravu se objevil v kuchařce až 

v roce 1924. Obliba této pochoutky 

rostla a od druhé poloviny 20. století se 

stal tradičním štědrovečerním pokrmem 

ve většině českých domácností. 

Nabízím vám několik pradávných 

prosincových pranostik, z nichž dvě jsou 

zvlášť zajímavé: 

 
Calendarium valachium perpetuum 

universalis 

Kalendář valašský každoroční 

všeobecný 

 

24. 12. Na Štědrý večer hvězdičky — 

ponesou vajíčka slepičky. 

25. 12. Na Boží narození o bleší 

převalení. 

26. 12. Když na Štěpána silný vítr bouří, 

vinař smutně oči mhouří. 

27. 12. Kdo špek jí a slivovicu pije, toho 

ani pantokem nezabije. 

28. 12. Když na Mláďátka prší, osýpají se 

děti. 

29. 12. Prosinec-li hladí, leden pak 

mrazem zraní. 

30. 12. Jsi-li churav, je to z vody, proto 

rychle do hospody. 

31. 12. Když na Silvestra sněží, Nový rok 

už zaručeně není daleko. 

 

NĚCO PRO POBAVENÍ A ÚSMĚV 

V PŘEDVÁNOČNÍM SHONU 

Přikládám návod k použití telefonu – 

pokud si myslíte mobilního, tak to je 

omyl. Mobilní telefon umí (musím 

přiznat, že stále ještě existují  výjimky !!) 

používat každý. Tento návod ale sloužil 

našim předkům v době, kdy bylo 

telefonické volání v plenkách.  
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Doporučení správného použití 

telefonního přístroje: 

A: Jak se mluví: 

V zájmu správné služby, a aby se 

předešlo možnému nedorozumění, třeba 

obzvlášť tohoto dbáti: 

1. Při nástěnných strojích, pokud se 

nemluví, nutno nechati sluchátko viseti 

na pružné páce, poněvadž jen v této 

poloze lze uvésti budíček v činnost 

a zavolati zprostředkovací úřad. 

2. Aby mohl rozhovor začíti, třeba 

sejmouti sluchátko z pružné páky a při 

rozmluvě je lehce k uchu přitlačiti a tak 

držeti, aby jeho otvor byl právě naproti 

zvukovodu. 

3. Aby bylo dobře rozuměti, jest třeba 

zřetelně mluviti do středu mluvítka. 

B: Jak se volá zprostředkovatelský úřad: 

Účastník zavolá jedním zazvoněním 

(otočí několikráte rychle klikou) 

zprostředkovací úřad. Na to přiloží ihned 

sluchátko k uchu a čeká, až se hlásí 

zprostředkovatelský úřad slovy: „Haló“. 

Účastník odpoví takto: „Haló, přeji si 

číslo 20“. Zprostředkovací úřad odpoví 

kvůli správnosti: „20“ a spraví žádaného 

účastníka zazvoněním. Ten přiloží k uchu 

sluchátko a ohlásí se třeba takto: „Haló, 

zde Jaromír Šiška“ a tím dojde ke spojení 

obou účastníků. 

Co dodat – nejsou ty mobily přece jenom 

lepší … i když zase  ... 

 

 

JSOU TO OPRAVDU JEŠTĚ 

SPORTY? 

ANEB 

KDYŽ NA TO MÁŠ, TAK TO 

DÁŠ! 

(LENKA FIALOVÁ) 

(Strýček Váňa radí: Když čteš články naší 

Lenky, oblékni si s pruhem trenky!) 
 

Bude zima, bude mráz…a odborníci 

varují, že letos si obojího užijeme víc než 

dost… Zima prý bude dlouhá, mrazy 

tuhé. Někteří (třeba já) šílí už jen při 

pomyšlení na teploty kolem nuly, 

(nejkrásnější zima je podle mě v pohádce 

o Popelce nebo o Andělu Páně); jiní 

(třeba většina mých kamarádů) doufají, 

že se letos (konečně!) zima pořádně 

předvede a bude sněžit a mrznout 

a sněžit a … nejlépe do dubna! (Nebo 

raději až do května!) Aby si užili lyže, 

brusle a saně, prostě všechny ty krámy, 

co se jim celý rok pletou ve sklepě nebo 

na půdě! 

Pro takové sněhurky a sněhuláky mám 

pár tipů, jak si zimu užít ještě víc a třeba 

si i rozšířit sklepní či půdní sbírku o další 

„nezbytnosti“…Předem jim přeju hodně 

štěstí, jdeme na to… 

Začneme u milovníků rychlé jízdy 

na čemkoli: Už jste slyšeli 

o snowscootingu? Že ne? Ale docela 

blízko nás, ve Francii, patří mezi jeden 
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z nejoblíbenějších zimních sportů. 

Snowscoot znamená v překladu něco 

jako „sněhová jízda“, takže je jasné, že 

jde o zdolávání svahu, a to na speciálním 

stroji. Vypadá jako sněhová koloběžka, 

místo koleček má ale dva snowboardy 

umístěné za sebou a celý stroj doplňují 

řidítka. Brzdí se hranami nebo 

smykem. Zapomeňte na všechno, co víte 

o lyžování, jízdě na kole nebo 

snowboardu. Technika jízdy není 

s těmito sporty srovnatelná. Ale 

neklesejte na mysli, kdo prý 

snowscooting vyzkouší, určitě si jej 

zamiluje. A ještě něco – jezdí se „šusem“ 

a můžete nabrat neuvěřitelnou 

rychlost…no není to výzva???  

Ale kdyby se vám přece jen v zimě 

zastesklo po létě a idylce na vodě, mám 

další tip. Svahy se totiž dají sjíždět i na 

kajaku! Funguje jako saně a pádlo prý 

navíc umožňuje větší kontrolu. A pokud 

budete přesvědčení, že vám to fakt jde, 

můžete se přihlásit na soutěž. Čekají vás 

terénní nerovnosti a překážky, při jejichž 

překonávání si prý užijete spoustu 

legrace. A smíchy se budou válet 

i obyčejní lyžaři, až vás uvidí, jak taháte 

kajak na kopec; na vlek vás totiž 

překvapivě nepustí. No, nevím…voda 

je voda… 

Ještě jste se dost nepovozili? Tak co 

zkusit divokou jízdu na lopatě? Ne na té 

dětské, plastové, ale na klasické, i když 

trochu upravené lopatě s pořádnou 

násadou. Můžete frčet rychlostí 90km/h, 

pokud lopatu ovšem zapřáhnete za 

koně. A pokud vám nevadí, že sníh 

odletující od koňských kopyt vám zřejmě 

ve vteřině znemožní vidět cokoli, nejen 

nádheru zimní krajiny, ale i násadu 

lopaty, které se ovšem musíte držet jako 

klíště. Takže nezapomeňte na pořádné 

rukavice! Zajímavé je, že to, co je dnes 

regulérním sportem, vzniklo jako 

produkt lidské lenosti. Vlekaři byli totiž 

líní scházet svah po té, co večer přestaly 

jezdit vleky. 

Je vám 90km/h málo??? V tom případě 

je pro vás ideálním způsobem, jak strávit 

zimní dovolenou, surfování po ledu. Jen 

si to představte: slunce, zamrzlá vodní 

hladina, vítr opírající se do plachty a vy, 

řítící se rychlostí 110km/h… Nádhera, 

co? Jen ještě maličkost – icesurfing nemá 

brzdy 

Máte zbytečné peníze? Asi tak tři a půl 

tisíce? Pak neváhejte a zapište se do 

kurzu potápění. Pod ledem, 

samozřejmě! Je mnohem nebezpečnější 

než běžné potápění, už třeba jen proto, 

že existuje pouze jeden vstupní 

i výstupní bod. Instruktoři doporučují 

přibalit si termosku s horkým 

kakaem…Takže, máte-li rádi zrovna tohle 

nealko, můžete se začít potápět. 

Inspirovala jsem suchozemce 

i vodomilce, takže teď ještě něco pro ty, 

co se rádi vznáší v oblacích… 

Víte, co dostanete, když spojíte sjezdové 

lyžování a seskok padákem? Rychlostní 

létání. Je to jeden z nejextrémnějších 
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sportů vůbec! Vrtulník vysadí sjezdaře na 

vrcholu hory (čím vyšší, tím lepší!; velmi 

oblíbený je např. Mont Blanc) a ten pak 

doslova letí dolů. Může dosáhnout 

rychlosti téměř 100km/h! A k čemu je 

padák? Přece aby jezdce přenesl přes 

stromy nebo velké kameny (není čas a 

zřejmě ani šance se jim vyhnout!). Pokud 

vás tedy život baví, jen když vám o něj 

jde, máte šanci se báječně pobavit. 

A ještě poslední typ, něco mezi nebem 

a zemí… Horolezcům už nestačí zdolávat 

hory v létě, a proto vyvinuli různá 

speciální zařízení a nástroje, která 

používají, když cítí potřebu pokořit 

například vodopády. Samozřejmě 

zamrzlé! I když je nutné přiznat, že tohle 

lezení po ledu má, na rozdíl od 

některých výše zmíněných sportovních 

disciplín, logický základ. Ve vysokých 

nadmořských výškách totiž horolezci 

často narazí na zledovatělé plochy, které 

musí bezpečně překonat… To se dá 

pochopit… Ale proč ty vodopády???  

Tak, a to už by snad stačilo… Zima zase 

není tak dlouhá a každý by si měl udělat 

čas i na klidnější způsob života…navrhuji 

polehávání s knihou, sledování filmů, 

povalování se v termálních lázních nebo 

jen pohodové posedávání s kamarády 

u stolu plného dobrot… 

P.S. Za sebe říkám, že zima je 

nejkrásnější, když se sníh třpytí na slunci 

a když si v něm můžu udělat svého 

„andělíčka“. A pak, po tom sportovním 

výkonu, si dát někde v teple horký čaj… 

čokoládu…nebo svařák. Přeji vám 

všem krásnou zimu, ať je přesně taková, 

jakou si přejete…  

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  

DÉČKO 
 

Když před časem přišla Česká televize 

s nápadem na zavedení dětské kanálu, 

říkal jsem si, že snad konečně někomu 

svitlo v hlavě na lepší časy. Rodičům 

bude stačit letmý pohled na obrazovku, 

a pokud uvidí v levém rohu ono 

rozmarné „Déčko“, pak to znamená, že 

by jejich ratolest nemělo při sledování 

nic ohrozit (nedostatek pohybu, 

neschopnost se zabavit, zhoršování 

zraku, nárůst tukové vrstvy apod. teď 

neřeším).  

Když jsem si dnes dával dohromady 

nějaké dokumenty do práce, bral jsem 

televizi za zády jen jako zvukovou kulisu. 

Ale znáte to … chvíli vnímáte jen zvuk 

a ne konkrétní slova, jenže mozek si to 

pěkně ukládá a za chvíli v něm bliká 

červená žárovka a on na vás volá 

„přestaň si rovnat ty papíry 

a poslouchej!“ 

Přestože mám se svým mozkem celkem 

korektní vztahy, nedbal jsem, což mi on 

nehodlal trpět a pustil mi to do hlavy na 

plné pecky. Nevím přesně, co na 

dětském kanále Déčko právě běželo za 

vynikající pořad, ale podle dialogů bych 

to odhadoval na Drsného Harryho 

v podání nepřekonatelného Clinta 
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Eastwooda. „ … musíš ho zabít … já 

nevím … nesmí to přežít, jinak je to náš 

konec … zabij ho, zabij …“ Když tohle 

skončilo, jala se nějaká cool moderátorka 

(asi 15 let) vysvětlovat dětem, co je to 

šoubyznys. 

Tak to je tedy ten důvod, proč máme 

veřejnoprávní placenou televizi 

s dětským kanálem! Pro děti je jistě 

dobré vědět, jak se vypořádat 

s padouchy (bez slitování) a pro 

praktický život bude jistě vhodnější, když 

dříve pochopí šoubyznys než 

vyjmenovaná slova. 

Ale třeba to „D“ v rohu neznamená 

„pořad pro děti“, ale má to něco 

vypovídat o lidech, kteří to navrhli, 

vymysleli a schválili (označuje to duševní 

stav a také to začíná na dé). Jak jinak, 

než za veřejné peníze. 

Vy se tím ale nenechte otrávit. Jsou před 

námi svátky!  

 

Kulturní přehled 

každé adventní úterý 

14:00-16:30, každý 

adventní čtvrtek 9:00-11:30,  

a 22. 12., 14:00-16:30, Výstava 

papírových betlémů, Památník Antonína 

Dvořáka ve Zlonicích, 

7. 12., 13:00, Dětské čertovské 

odpoledne, sokolovna Zlonice, 

 

 

 

 

7. 12., 20:00, Mikulášská taneční zábava 

v režii SK Zlonice, sokolovna Zlonice, 

8. 12., 16:00, Vánoční koncert ZŠ a ZUŠ 

Zlonice, Památník Antonína Dvořáka, 

11. 12., 18.00, Česko zpívá koledy, park 

mezi Památníkem A. D. a ZŠ Zlonice, 

13. 12., 15:00-18:00 a 14. 12., 9:00 -

11:00, Sbírka chovatelských potřeb 

a krmiva pro psí útulek Bouchalka, 

zasedací místnost Úřadu městyse 

Zlonice, 

15. 12., 15:00 a 18:00, S čerty nejsou 

žerty, pohádka učitelů a žáků v novém 

sále ZŠ Zlonice, upozorňujeme, že je 

třeba zakoupit vstupenky v předprodeji, 

vzhledem 

k omezené kapacitě sálu. Z tohoto 

důvodu se pohádka bude hrát dvakrát. 

 24. 12., 14.00 Zastavení u jesliček, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, 

1. 1., 17.00 Novoroční ohňostroj, 

Náměstí Pod Lipami, Zlonice, 

1. 1., 18.00 Novoroční ohňostroj, 

Masarykovo náměstí, Slaný, 

 

Krásné prožití svátků a vše 

nejlepší v roce 2014 vám přejí 

tvůrci časopisu: 

Marie Geringová, Jana Tůmová, Jana 

Lišková, Lenka Fialová,  

Jan Tůma, Ivan Liška… a strýček Váňa 
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