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PRO TEN POCIT … 
Pomalu končí rok 2012. V mnoha věcech 

byl jistě dobrý a v mnoha věcech byl 

horší, ale tak už to v životě prostě chodí.  

Pro nás, Šanci pro slušné, byl v mnoha 

ohledech zvláštní. V dubnu tohoto roku 

jsme vydali první číslo našeho nového 

časopisu a obávali se, jak ho přijmete. 

S patrnou nervozitou jsme sbírali první 

ohlasy a pak si hlasitě oddechli, když se 

ukázalo, že první číslo lze považovat za 

úspěch. Jenže pak přišlo další a s ním 

nejistota, jestli to nebylo poprvé 

a naposled. A pak další a obavy, jestli 

bude o čem psát … V průběhu času se 

ukázalo, že si časopis své čtenáře našel, 

že je o čem psát a že každé vydání je 

spíše soubojem o to, co už do čísla 

nedáme, protože je toho zkrátka moc. 

Rozhodli jsme se, že s ohledem na 

nadcházející sváteční čas nebudeme 

v tomto čísle psát o žádných závažných 

tématech. Budeme rádi, když se budete 

při čtení jen a jen bavit. 

 

Děkuji vám, milí čtenáři. Děkuji vám za 

to, že nás čtete. Děkuji vám, že se 

zajímáte. Děkuji vám za všechny kladné 

i záporné ohlasy. Děkuji vám, že 

navštěvujete námi pořádané akce. 

Děkuji vám, že máte zájem o život ve 

Zlonicích, Břešťanech, Tmáni, Lisovicích 

a Vyšínku. Že vám není lhostejné, jak 

a v jakém prostředí budeme žít.  

 

Chci poděkovat svým kamarádům 

a spoluautorům. Všichni mají svou práci, 

své rodiny, své zájmy a povinnosti. 

Přesto si ale každý z nich najde čas na to, 

aby přispěl svým dílem do každého čísla. 

A ono to opravdu není jednoduché, 

vždyť nikdo z nás není profesionální 

novinář. 

Chci poděkovat i našim jazykovým 

korektorům, protože i když jsme jen 

amatéři a nadšenci, snažíme se, aby to, 

co vydáme, bylo po všech stránkách na 

úrovni. Ještě jednou díky vám a omluvu 

za všechny naše překlepy a věty 

nedávající smysl. 

Když se ptám sám sebe, proč to všichni 

děláme, pak určitě ne z nudy (každý 

z nás toho má opravdu hodně) a určitě 

ne ze snahy se zalíbit (často neseme 

v našich kritických článcích kůži na trh). 

Chceme prostě udělat něco pro druhé 

a nic za to nechtít. Proto jsme zakládali 

Šanci pro slušné a proto jsme začali 

vydávat časopis. Takže snad pro ten 

dobrý pocit … A to není málo.  

Dovolte mi, abych vám za celou redakční 

radu popřál vše nejlepší v příštím roce, 

radostné Vánoce, pevné zdraví a ať si 

každý z nás splní aspoň jedno přání. 
                                                                                         (IVAN LIŠKA) 
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 

 

► Lidi, slyšeli jste…  

…že na koupališti hořelo.  

V domečku, ve kterém bydlel 

hlídač, se zřejmě od žhavého popela 

vzňaly hadry, Hasiči požár uhasili a pána, 

který tam bydlel, odvezla záchranka na 

pozorování do nemocnice. Vyvázl bez 

zranění a v současné době už se opět 

pohybuje ve Zlonicích. Bohužel, je to 

první bezdomovec u nás. Ptáte se, jestli 

je v pořádku, když jmenovaný vysedává 

denně dopoledne ve vstupní chodbičce 

OD Zvon. Údajně vyžaduje nákup na 

dluh. Ale ani ne tak jídlo, jako alkohol. 

Není to určitě příjemný pohled při 

vstupu do obchodního domu. Zeptala 

jsem se na ÚMZ.  Tento pán je 

k trvalému pobytu hlášený na úřadě ve 

Stradonicích. Dle informací z tohoto 

úřadu nemá zájem o pomoc při shánění 

nouzového ubytování. Do této doby ale 

nikdo nezjistil, kde jmenovaný přespává. 

Místnost na koupališti, kde mu ÚMZ 

poskytl ubytování dosud, je po požáru 

uzavřená a zajištěná proti vniknutí. 

Městská policie má za úkol zjistit, kde 

dotyčný přespává a ÚMZ bude muset 

tento problém ve spolupráci s úřadem ve 

Stradonicích vyřešit.  

…že někdo v neděli v pravé poledne 

zapálil u PAD túje. Nepodařilo se zjistit, 

kdo to byl. Je zarážející, co si už  

vandalové dovolí. Vyberou si vhodný 

okamžik, kdy kolem nikdo není a prostě 

zapálí. Je otázka, jaký cíl si vyberou 

příště. 

…že cukrárna zřejmě opět mění majitele 

(nebo pronajímatele, to se mi nepodařilo 

zjistit). Celý týden se vyklízelo a uklízelo, 

teď se maluje, ale ať jsem se ptala, kde 

chtěla, dozvěděla jsem se pouze jediný 

drb a to ten, že by tam údajně mělo být 

něco jako jídelna nebo vývařovna. Takže 

nehrozí, že bychom se konečně dočkali 

nějaké vinárny nebo kavárny. Škoda. 

…že si ze mne někdo dost parádně 

„vystřelil“ (ale dobře mi tak, pídím se po 

drbech, abych měla co psát a takhle to 

dopadlo). Bylo by pro mne možná lepší, 

kdybych si to nechala pro sebe. Když 

jsem se ale dovztekala, musela jsem se 

smát. Jak všechno vzniklo? Není to tak 

dlouho, kdy se v jedné z bytovek šířil 

zápach. Nikdo nevěděl, odkud přichází, 

a tak si nějaký vtipálek vymyslel, že tam 

byla týden v jednom bytě zavřená 

mrtvola. Když jsem na to „skočila“, tak 

další vtipálkové popustili uzdu fantazii 

a už to jelo. Prý tam ležel v bytě týden, 

a když se to už nedalo vydržet, musela 

zasahovat policie. Co myslíte, že jsem 

udělala? Hned jsem volala 

místostarostce, ta kontaktovala policii 

atd. Takže, abych to uzavřela. Nájemník 

se těší dobrému zdraví, ten, kdo si žert 

vymyslel, se smíchy svíjí ještě dnes a já? 
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Já jsem tady za………( doplňte si vhodný 

výraz).  

► ….že 3. listopadu v 17 hodin bylo 

v areálu zlonické hasičárny rušno. 

Okolojdoucí určitě zajímalo, co se tam 

děje? K soutěžnímu klání v  HASIČSKÉ 

LIZE kladenského okresu a do 4. ročníku 

zlonických BLUDIČEK, se v ten den 

přihlásilo 142 mladých hasičů z deseti 

sborů okresu Kladno. Dospěláci pro ně 

připravili zajímavé soutěže. No, řekněte 

sami, nelákalo by vás třeba lovit pavouky 

ve slizu, zamířit a hodit si na ducha, 

skládat obrázky nebo se orientovat 

podle mapy. Děti určitě bavilo i házet 

hadicí na cíl či běhat s pingpongovým 

míčkem na pálce. Ale nemyslete si, 

nebyla to jenom zábava, mladí hasiči 

museli předvést i své znalosti 

topografických a technických značek 

a nechyběla samozřejmě ani zdravověda. 

Dvacet devět hlídek 

rozdělených podle věku 

(10 starší, 17 mladší a 2 

přípravky) dostalo na startu 

svítící náramky a v cíli 

zvláštní perníkovou 

medaili.  Ptáte se, proč 

zvláštní? Medaile nebyla kulatá, ale měla 

tvar ducha nebo netopýra. Možná vás 

mrzí, že jste souboje mladých hasičů 

neviděli, ale já si myslím, že to určitě 

nebylo poslední zábavné odpoledne ve 

zlonické hasičárně.  

 

 

 

     AŽ JE JEDNOU POTKÁTE … 

JANA MASOPUSTOVÁ 
 

                                (JANA NEUMANNOVÁ, JAN TŮMA) 

 

Usměvavá Jana Masopustová 

vystudovala Střední zahradnickou školu 

v Mělníce. Po krátké přestávce se vrátila 

zpět k původnímu oboru. Nyní vám 

uváže kytici v „Květince“ na náměstí. 

Tradiční otázka: Narodila jste se ve 

Zlonicích? Jste rodačkou? 

Ano, ve Zlonicích žiji již od narození. 

Proč jste si po základní škole zvolila 

zrovna zahradnickou školu? 

Již od malička jsem k tomuto oboru tíhla, 

starala jsem se doma o zahrádku, 

zkoušela jsem aranžovat, moc mě to 

bavilo, takže jsem ani o žádné jiné škole 

neuvažovala. 

Kde jste pracovala po maturitě? 

Po maturitě mě osud zavál úplně jinam. 

Místo vázání kytic jsem začala vázat 

vánočky. Pracovala jsem v pekárně ve 

Slaném. Práce byla opravdová dřina, ale 

jsem za tuto životní zkušenost ráda.  

Jaký druh květiny je mezi zlonickými 

zákazníky nejoblíbenější? 

Klasikou je jednoznačně růže a na paty jí 

šlapou lilie. 

Které kytice vážete nejraději? 

Nejvíce mě baví, když mi mí zákazníci 

nechají volnou ruku a mohu naplno 

pustit uzdu své fantazie. 

Kde berete inspiraci? 
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Inspiraci nacházím v odborné literatuře, 

na internetu a všude kolem sebe. Mám 

neustále oči otevřené. 

Pro jaké události si u Vás lidé nejčastěji 

nechávají vázat květiny? 

Jednoznačně vedou svátky a narozeniny. 

Při těchto příležitostí kupují lidé květiny 

nejčastěji. 

Jaká je Vaše nejoblíbenější květina? 

U mě je to těžké, mám ráda všechny 

květiny. Mně udělá radost i obyčejná 

pampeliška. 

Jaké jsou v současné době trendy. Které 

barvy jsou takzvaně „in“? 

Blíží se vánoční svátky. Letošním hitem je 

bílá a stříbrná barva. I když, co se týče 

trendů, ty se mění velmi rychle. 

Každému se líbí něco jiného, všichni 

máme vlastní vkus a tím bychom se měli 

řídit spíš. 

Jsou zloničtí občané zahrádkáři? 

Jsou a velcí. Z vlastní zkušenosti vím, že 

se o své zahrádky starají velmi 

svědomitě a pečlivě. 

Vánoční čas znamená pro spoustu 

profesí hektické období. Platí to i pro 

vaši práci? 

Čas vánoční by měl probíhat v klidu, 

pokud možno beze spěchu. Protože se 

připravujeme na toto období 

s dostatečným předstihem, žádný velký 

shon díky tomu nepociťujeme.  

Rychlý dotazník: 

oblíbené jídlo: všechno kromě cibule 

oblíbené pití: vše, co teče  

oblíbená barva: nemám žádnou 

vyhraněnou, podle nálady 

ctnosti: trpělivost   

neřesti: mám velkou slabost pro pistácie 

 
HISTORICKÉ OKÉNKO 

(IVAN LIŠKA) 

 
 
 

 
František Sokol Tůma 

(† 31. prosince 1925) 

Tohoto dne před 87 lety dotlouklo srdce 

valašského barda, kočovného herce, 

recitátora a spisovatele. Sokol Tůma se 

narodil v Benešově u Prahy a zde se také 

vyučil pekařem, byť jeho srdce ho táhlo 

k herectví.  Působil často jako recitátor 

a na jednom ze svých turné zavítal ve 

svých 22 letech i do Valašského Meziříčí, 

kde už také zůstal. Začal vydávat časopis 

Radhošť – „politický čtrnáctideník ku 

hájení zájmů národnostních na Valašsku, 

Kravařsku a Lašsku“, který pak 

přejmenoval na Ostravice a ten na 

Ostravský obzor a ten zase na Ostravan. 

A to mu ještě zbyl čas na redigování 

čsopisu Horník …  

Aby toho nebylo málo, významně se 

zasazoval o založení Národního divadla 

moravskoslezského, protože Národní 

divadlo v Praze odmítlo uvést jeho dílo 

Staříček Holuša.  

Příznivce vědecko – fantastické literatury 

jistě potěšil svým románem Hyeny, ale 
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dále touto cestou nešel. Věnoval se 

tvorbě zapadající do kraje kolem 

Ostravy, přičemž lze jako jeho stěžejní 

díla uvést např. Literní učitelka, Valašská 

světice, Lapači, Sudiči a Celibát, dramata 

Pasekáři, Hevička, Soucit, Gorali nebo 

trilogie Černé království (popis bouřlivě 

se rozvíjejícího ostravského regionu s 

prvky sociálních a národnostních 

konfliktů - V záři milionů, Na šachtě 

a Pan závodní). 

 

Emanuel Pippich († 5.ledna 1886) 

Narodil se v Tloskově u Neveklova roku 

1812. Po vystudování gymnázia 

v Benešově nastoupil ke studiu práv 

a filozofie v Praze, ale po absolvování 

zjistil, že není schopen sehnat 

zaměstnání ve svém oboru. Rozhodl se 

tedy, že se bude věnovat hudbě a začal 

docházet na hodiny klavíru a hudební 

teorie.  

Po určité době dosáhl takové úrovně, že 

byl sám schopen působit jako soukromý 

učitel hudby, a to dokonce v rodinách 

z nejvyšších společenských kruhů. Klavíru 

tak vyučoval u Clam-Martiniců, Kinských, 

Chotků, Lobkoviců nebo Černínů. A byla 

to právě kněžna Kinská, která mu zajistila 

v roce 1844 místo justiciára ve Zlonicích 

(to byl úředník, který vykonával soudní 

pravomoc vůči poddaným na 

šlechtických panstvích; funkce byla 

vytvořena josefinskými patenty v letech 

1784 a 1786 a zanikla po r. 1848).  

Roku 1847 se ve svých 35 letech žení ve 

Smečně s dvacetiletou Marií Jandovou, 

dcerou pokladníka na Clam-Martinicově 

panství a po dvou letech se jim ve 

Zlonicích narodil syn Karel. 

Od roku 1850 v Rakovníku a od roku 

1853 v Chrudimi významným způsobem 

přispívá ke kulturnímu životu obce. 

Organizuje besedy, ochotnická divadelní 

představení, přednášky, angažuje se ve 

školství, pěveckém sboru, spoluzakládá 

muzeum a věnuje do něj část sbírek. 

Pravidelně přispívá ze svých příjmů na 

chudé a to i ve své závěti, kde odkazuje 

např. 100 zlatých chudým města 

Rakovníka, 50 zlatých chudým žákům 

obecních škol a totéž různým spolkům, 

studentům. 

Za své zásluhy se stává čestným 

občanem a jeho pohřeb se koná za veliké 

účasti občanů. Na jeho činnost navazuje 

již zmíněný syn Karel, ale to už je zase 

jiný příběh. 

Tak až půjdete někdy „Pippichovkou“, 

tak si vzpomeňte … 

 

 DOBRÉ RADY PRO  
        SENIORY 
                                                              

(MARIE GERINGOVÁ) 

 

Lidi, zvláště vy, dříve narození, 

nepřehlédněte tyto řádky. Sestavila jsem 

pro vás, všechny seniory a seniorky 

důchodového věku, poučení pro další 

roky vašeho života. V žádném případě 

nechci stáří zlehčovat, ani seniory urážet, 
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ale protože ani já už nejsem žádná 

„dorostenka“, už sedmý rok pobírám 

starobní důchod, klidně si dovolím 

o těchto věcech, byť s nadsázkou, mluvit.  

Milí senioři a seniorky, nejprve se 

zastavíme u minulosti. V žádném případě 

o minulosti nemluvme před mladými. 

Budeme k smíchu. Naše minulost nikoho 

nezajímá. Všichni už to slyšeli mnohokrát 

a často se nám stává – ruku na srdce -  že 

to, co vyprávíme, bylo třeba úplně jinak. 

Někteří posluchači jsou sice slušně 

vychovaní jedinci, kteří nás vyslechnou, 

ale stejně jsou rádi, když své vyprávění 

skončíme.  

Rovněž o budoucnosti není dobré příliš 

hovořit. Jednak už vyhlídky do budoucna 

nejsou tak sympatické, jako když jsme 

byly dvacítky a řekněme si upřímně, 

zprávy v médiích jsou pro nás spíše 

horrorem. Ale připravit se na 

budoucnost musíme. Například 

zakoupíme si hole a berle, madla do 

koupelny a na WC, umělé zuby, brýle 

(alespoň troje), mobil s čitelným 

displejem, eventuelně naslouchátka. 

Mezi námi, není nic horšího, než hluchý 

senior. Naše nedoslýchavost nesmírně 

komplikuje život hlavně okolí. Pro nás je 

teď nejdůležitější přítomnost. Musíme si 

ji náležitě užívat, proto se soustřeďme na 

následující, životem odzkoušená 

doporučení. Je dobré se zdržovat co 

nejvíce v jednom domově, který důvěrně 

známe a cestu z něj i nazpět máme léty 

zafixovanou. Co se týče peněz – užívejme 

si je teď. Nemá cenu šetřit. Potomci to 

stejně všechno rozhází.  Smiřme se už 

konečně, že přestáváme být pro mnoho 

lidí užiteční, ale to nevadí, o to více se 

budeme hýčkat. Budeme se starat o své 

zdraví. Nenechme si mluvit do života, 

mladí ať si nechají své rady pro sebe. My, 

jestli chceme mít klid, jim hlavně do 

ničeho nemluvme. Poraďme, pokud se 

zeptají na radu, ale pro klid v rodině 

bude lepší, když odpovíme to, co chtějí 

slyšet. Dobré je, když připustíme, že jsme 

v mládí dělali také mnoho chyb. To 

zabírá. Nedělejte svým dětem vždy 

ochotné a v každé chvíli připravené 

poskoky. Máte teď jedinečnou příležitost 

starat se sami o sebe, věnovat se svým 

zálibám, cestovat, navštěvovat divadla a 

koncerty, proč ne? Své děti jste si 

vychovali, ať se teď oni starají o ty své. 

Samozřejmě, že chvíle strávené 

s vnoučaty, jsou pro nás ty nejdůležitější, 

tak si je užívejme, ale s mírou. 

Procvičujme si mozek, zapomínání je 

hrozná věc. Používejme internet, ale 

prosím vás, e-maily neposílejte mladým. 

Mají jiný vkus, umí to lépe a pouze v nich 

vzbudíme soucit. Oblékejme se 

přiměřeně věku, nepředvádějme se, je to 

trapné. Nepředstírejme mládí 

a pravidelnou chuť na sex, když jedno 

i druhé je bohužel nenávratně pryč.  

Jezme zdravě, ale ani to nepřehánějme. 

Jak už někdo někde řekl: „Tělo má jít do 

hrobu patřičně zhuntované“. Víme, na co 

máme chuť. Vybírejme si přátele 
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pozitivně laděné. Místům, kde se jen 

naříká a nadává, se vyhněme. Proč si 

kazit život. Výborné je, že teď už 

můžeme klidně říkat „ne“ a „nechci“. 

Máme spoustu času a tak výmluva, že 

nemáme čas, znamená buď „nechce se 

mi“ anebo „už na to nemám“. 

Zapamatujme si – teď už nic nemusíme 

a kdo chce vychovávat seniory je, 

s prominutím, blbec. Tak si dejte na 

Silvestra dobré víno, zasmějte se od plic, 

poseďte s dobrými přáteli a celý příští 

rok se opatrujte podle mých rad.  

 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  
KONEC SVĚTA 
 

 

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, zbývá do 

konce světa už jen pár dnů. Anebo taky 

ne. Prý to tvrdí Mayové, protože jim 

končí kalendář. Ti se k tomu neznají.  

Jakýsi Herold Camping prorokuje, že 

konec světa bude přesně 7000 let po 

potopě světa. Protože ale přesně neví, 

kdy k tomu mělo dojít, tak se zatím 

patrně pouze zastřeluje, protože už mu 

nevyšly tři termíny.  

To Donald Weinland, sám o sobě tvrdící, 

že je prorok osobně vyvolený 

Stvořitelem, naprosto přesně spočítal, že 

letos v květnu měla vypuknout třetí 

světová válka. Zase nic. 

A co tam máme dál? Srážka s kometou 

(2020), Newton to viděl na 2060, což 

vypočítal ze slov „mene, tekel a ufarsín“ 

(to bych nedokázal). Talmud datuje 

konec světa do roku 2240, Korán do roku 

2280, Nostradamus zase 3797. Relativně 

nejmilosrdnější je k nám Baba Vanga 

(a ta se nemýlí, což vědí v celém 

Bulharsku), ta nás tu nechá až do roku 

5079. 

Nikde nějak nemůžu najít odpověď na 

otázku, „kdy bude lépe?“. Čím to? Jsme 

příliš pesimističtí a nejsme schopni vidět 

to lepší a těšit se na to? Zvláštní. Skoro 

k zamyšlení, že? 

P.S. Všechno jsou to nesmysly, protože 

i školní děcko ví, že Konec světa je místo 

v osadě Šlakhamry na hranici mezi 

Čechami a Moravou. 

 

ZIMNÍ SVĚT REKORDŮ 
                                                 (LENKA FIALOVÁ) 

 
Tak už je zase tady…prosinec. Všichni ho 

máme spojený s přípravami na Vánoce – 

pečením (a ochutnáváním) cukroví, 

uklízením a běháním po obchodech. 

Každý rok slýcháme, že bychom měli 

zpomalit, že bychom se měli více scházet 

s přáteli, že bychom měli uplynulý rok 

spíš bilancovat nežli dohánět resty, že 

bychom měli trávit více času s dětmi…ale 

kdo se tím řídí? Mám pro vás několik 

typů, jak si prosinec (a potažmo celou 

zimu) užít, vyplavit endorfiny („hormony 

radosti“), spálit nějaké ty kalorie 
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a zážitek si dlouho pamatovat. A u 

stromečku nebo na návštěvě bude o čem 

mluvit! 

1) Postavte sněhuláka! A můžete se 

rovnou pokusit překonat český rekord 

z roku 2005, kdy 30 nadšenců postavilo 

sněhuláka vysokého 8,52 m  

(s kloboukem 9,85 m), s nosem dlouhým 

1,8 m a šálou měřící 16 m. Nebo svolejte 

všechny sousedy, přátele a příbuzné    

a postavte kamaráda pro největší slečnu 

uplácanou ze sněhu z amerického města 

Bethel. Vážila 5,9 t, měřila 37 m, oči 

tvořilo několik věnců, 16 lyží bylo použito  

na  řasy, 5 načerveno obarvených 

pneumatik byla pusa a proti mrazu ji 

chránila šála dlouhá 40 m! To už by byl 

pořádný sportovní výkon, nemyslíte?  

2) Jezděte na sáňkách! Že je to zábava 

pro děti? Tak si udělejte výlet do 

Grindelwaldu (Švýcarsko), kde je nejdelší 

sáňkařská dráha na světě. Měří 15 km    

a jedno svezení trvá 1,5 hodiny! (Po 

dojezdu vás budou bolet i svaly, o 

kterých jste dodnes netušili, že je 

máte.) Pokud si nejste jistí, že byste 

takovou jízdu zvládli bez přípravy, zkuste 

nejdříve nejdelší sáňkařskou dráhu v ČR. 

Měří „pouhé“ 4 km a musíte za ní do 

Špindlerova Mlýna.   

3) Přenocujte v iglú! Těm, kteří nejraději 

spí ve vlastní posteli, nezbývá nic jiného, 

než si postavit vlastní ledový hotel. Těm, 

kteří dávají přednost už prověřenému, 

doporučuji využít služeb ICEHOTELU ve 

švédském Jukkasjärvi. Můžete si vybrat 

některý ze 47 pokojů, které každý rok 

vyrostou na ploše 5 500 m2. A nemusíte 

se bát, že by vás lidé měli za výstředního 

blázna – podobných „ledových“ snílků  

se v hotelu ubytuje ročně přes 50 tisíc! 

4) Vyrobte si lyže!  Že nemáte rádi, když 

vám někdo dýchá za krk? Tak to byste si 

asi neměli vyrobit lyže dlouhé 534 m. 

Anebo si stoupněte až na konec 

tisícihlavé fronty. Tolik lidí je totiž 

potřeba k tomu, aby se takové lyže 

rozjely.  Zaměstnanci jedné dánské 

banky to zkusili, a i když ujeli jen 15 m 

a určitě přitom příliš energie nevydali, 

jejich počin je zapsán v Guinessově knize 

rekordů. Otázkou zůstává, co se dvěma 

půlkilometrovými lyžemi dál?                  

5) Vyzkoušejte jízdu na nordických 

bruslích! Nordické brusle jsou tvořeny 

asi 40-50 cm dlouhými ocelovými noži, 

ke kterým je shora připevněno běžkařské 

vázání, které dovoluje volný pohyb patě 

nahoru a dolů, velmi podobný pohybu 

na běžeckých lyžích. To dodává 

dálkovému bruslení obrovskou výhodu 

oproti bruslení v klasických bruslích. 

Další výhodou jsou teplé, měkké 

boty     a jejich velice snadné odepínání. 

Říkáte si, že na naše rybníky vám bohatě 

stačí obyčejné brusle, které už pár let visí 

na skobě ve sklepě? Omyl… Máme totiž 

nejdelší přírodní ledovou dráhu na světě 

a byla by škoda ji nevyzkoušet 

s veškerým komfortem! Takže už je 

potřeba jen počkat, až Lipno zamrzne 

a můžeme vyrazit!  
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 Přeji vám všem krásnou zimu bohatou 

na sníh a na slunce, protože vánice 

v kombinaci s tuhými mrazy většinu z nás 

zaženou spíše k tomu cukroví nežli ke 

sportování… 

   SBÍRKA PRO     
  BOUCHALKU 
   (JANA NEUMANNOVÁ) 

 
Ve dnech 16. a 17. listopadu 2012 

uspořádalo Občanské sdružení Šance pro 

slušné ve Zlonicích materiální sbírku na 

pomoc útulku Na Bouchalce. Ač se sbírky 

zúčastnila jen dvacítka ochotných 

občanů, výsledek předčil očekávání. 

Konkrétně bylo vybráno: 118,5 kg 

granulí, 18 kg masových konzerv, 

6 balení piškotů, 1x instantní těstoviny 

pro psy, 11 vodítek a obojků, 13 míčků, 

29 hraček, 14 dek a spacích pytlů, 

4 prostěradla, 3 přípravky proti 

parazitům, 1 šampon pro psy, 12 balíčků 

pamlsků, 16 misek a 95 minibalení 

krmiva. Ihned po skončení sbírky jsme 

chovatelské potřeby odvezli do psího 

útulku. Samozřejmě jsme si i všechny 

obyvatele prohlédli, a že jich Na 

Bouchalce je. Počet psů se pohybuje 

kolem 70. V průměru najde nového 

majitele každý den jeden pes. Přírůstky 

však značně převyšují. Najednou přibude 

i 6 bezprizorních štěňat. Bouchalka je 

spádovým útulkem i pro opuštěné či 

týrané psy z naší obce, proto bychom 

chtěli všem dárcům za jejich pomoc 

upřímně poděkovat.  

 
 

CHEMIE NA TALÍŘI ANEB 

KDYBY TAM BYLA 

ALESPOŇ TA CHEMIE 
  

                        (Z DENÍKU ZOUFALÉ MATKY) 
 

                         (JANA LIŠKOVÁ) 
 

Následující příběh je napsán podle 

skutečné události. Osoby v něm jsou 

reálné a podobnost s mou rodinou čistě 

záměrná. 

Rychle vyzvednout děti ze školky … 

pospěšte si, honem se oblékejte, 

musíme k tetě a já pak ještě zpátky do 

práce … podívej, co jsem nakreslila … 

mami, mami, mami, to je můj obrázek … 

je moc krásný … a ten můj není? Ale je 

zlato, taky krásný … prosím, oblékejte se 

rychle … mamííí, já nemám hračku … 

a kde je? Nevím … a já ji mám, heč … 

mamííí, Pája má hračku a já ne … tak 

nebreč, zajdu pro ni … ze školky vybíhám 

v návlecích na boty … skvělý, díky za 

hlídání Marti, přijedu co nejdřív … co 

nejdřív je nakonec až po šesté … 

výborně, už zase nic nestíhám ... sakra, 

už jsem nebyla 4 dny nakupovat ... no 

teď ale do krámu fakt už nejedu, jsem 

hotová, hlava mě bolí jako střep, nějak 

to ještě vydržíme … ovšem manžel je 

jiného názoru … Máme tu něco k jídlu? 

Nakoupila jsi? Ne, jsem tuhá. A přivezla 

jsi něco k jídlu, byla jsi přeci ve Slaným? 
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A kde bych to asi tak vzala! Dal jsem si 

ten 6 dní starý chleba, ale chtělo to půl 

litru čaje, aby šel do krku. No tak vidíš, 

hlady neumřeš … trošku ve mně začíná 

hlodat svědomí … mamííí, my chceme 

rohlík ... kouknu na rohlíky a raději 

dávám dětem jogurt … večer je zase hlad 

… manžel statečně zkoumá poslední 2 

rohlíky  a mlátí s nimi o linku … dobrý, 

ještě nevydávají dutý zvuk, tak snad 

půjdou rozkousat ... ha,ha,ha,  vtipálek … 

smích ho přejde při průzkumu lednice … 

kečup, hořčice, vajíčka, okurky a vzadu 

se krčí balíček Herkula…prý je ho málo … 

mimochodem, můžete mi někdo 

vysvětlit, proč se sakra nemůže chlap 

dojíst něčím jiným, když je jednoho jídla 

málo?... no nic, zítra zajedu nakoupit … 

sakra, nezajdu, musíme na tanečky, 

takže domů zase až po šesté…sedám 

k počítači a objednávám dovoz potravin 

domů … fix, ještě opravit ty písemky, 

udělat přípravu, objednat chemikálie 

a mrknout na scénář k divadlu … proč 

nespíte? Nám se nechce … ale mě jo, 

koukejte spát … prohrávám a usínám 

dřív … 

O den později … Mamííí, už máme ten 

rohlík? Ještě ne, autíčko přijede za chvíli 

… zvonek ... děti propukají v jásot … 

hurááá, autíčko nám přivezlo jídlo … 

mám se cítit provinile? Ne, na to není 

čas 

 

 

PS: Své děti hlady netrápím, rodinu 

miluji a manželova tolerance k mým 

pracovním i mimopracovním aktivitám je 

úžasná  

 

KULTURNÍ PŘEHLED 

5. 12., 17.00 Mikulášská nadílka, náměstí 

Pod Lipami, Zlonice 

10. – 12. 12., 8.00-17.00 Vánoční burza, 

DDM Ostrov  

15. 12., 9.00 – 15.00 Vánoce na statku, 

Třebíz 

16. 12., 15.00 Pohádka v podání ZŠ 

Zlonice, Sokolovna 

21. 12., 18.00 Koncert ZŠ a ZUŠ ve 

Zlonicích, Památník Antonína Dvořáka 

23. 12., 13.00-18.00 Betlémské světlo, 

Infocentrum Slaný 

24. 12., 14.00 Zastavení u jesliček, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, Zlonice  

28. 12., 18.00 Česká mše vánoční J. J. 

Ryba, kostel sv. Gotharda, Slaný 

1. 1. 2013, 17.00 Novoroční ohňostroj, 

Zlonice 

1. 1. 2013, 18.00 Novoroční ohňostroj, 

Slaný 
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