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PRO ŽENY PO MATEŘSKÉ                            

- OSNOVA DRAMATU 
(IVAN LIŠKA) 

1. Expozice čili uvedení do děje 

Byla nebyla jedna mladá matka. Počala, 

porodila a pak se protloukala něčím, co 

někdo nazval „mateřská“ a patrně nějaký 

znalý muž to doplnil slovem „dovolená“. 

Peněz málo, výdajů mnoho, a tak se tak 

nějak snažila přežít, pořád ve stejném 

kabátě, botách a svetru, protože koupit 

dítěti pro ni bylo přednější. Byla prostě 

zodpovědná. A protože byla právě 

taková, s předstihem si našla místo 

a těšila se, jak po mateřské dá dítě do 

školky, nastoupí do práce, peněz bude 

víc, a když ne vše, pak alespoň některé 

věci v dobré se obrátí. Byla by to pravda, 

kdyby se to ovšem nezadrhlo hned na 

prvním schodu … 

2. Kolize čili dramatický prvek 

Umístit dnes dítě do školky je problém 

celorepublikový, to není jen záležitost 

Zlonic. Když jsme ale jako společnost 

přijali myšlenku, že o peníze jde až na 

prvním místě, tak si nestěžujme, pokud 

s tím nechceme něco dělat. Co je ale 

nepochopitelné, je to, že si sami tuto 

situaci ještě komplikujeme a já se 

obávám, že více, než bychom museli.  

Citujme z kritérií pro příjem dětí do MŠ 

Zlonice: 

1. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – není 

podmíněno bydlištěm 

2. PŘEDŠKOLÁCI – není podmíněno 

bydlištěm 

3. BYDLIŠTĚ ZLONICE + ČÁSTI OBCE – 

v pořadí podle data narození 

4. OSTATNÍ OBCE – v pořadí podle data 

narození 

3. Krize čili vyvrcholení 

Překlad výše uvedených bodů do 

českého jazyka zní: 

1. Matka dítěte s odkladem, bydlící 

třeba v Postoloprtech, má přednost 

před matkou ze Zlonic a 

přidružených obcí, pokud tato také 

nemá dítě s odkladem. 

2. Totéž jako první případ, jen se jedná 

o předškoláka. 

3. Když ještě náhodou zbude místo po 

přijetí předškoláků a odkladů (ať jsou 

odkudkoli), pak záleží na tom, kdy se 

dítě narodilo a ne na tom, jestli 

někdo má nebo nemá práci, jestli 

třeba není doma s druhým dítětem 

apod. Otázka zní, zda je vůbec 

možné, aby se dostalo do školky 

tříleté dítě? A není to náhodou 

taková nenápadná diskriminace? 

Odpovím dále … 

4. Nemáte-li dítě podle bodu 1,2 nebo 

3, jste na chvostu. 

Že vám to přijde nelogické? Že se vám 

zdá, že tím moc nepomáháme vlastním 

občanům? Tak to vítejte do klubu …  

4. Peripetie čili obrat a možnosti řešení 

Věc se má tak, že Zákon 561/2004 říká, 

že „k předškolnímu vzdělávání se 
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přednostně přijímají děti v posledním 

roce před zahájením povinné školní 

docházky“. Tečka. O bydlišti ani slovo. 

Kde se nám tedy ve zlonických 

podmínkách vzalo to „není podmíněno 

bydlištěm“ v bodech 1 a 2? Možná se tak 

stalo na základě stanoviska 

ombudsmana, které říká, že docházka do 

MŠ je záležitostí vzdělávací, nikoli 

sociální (jde tedy více o učení dětí než 

o hlídání).  

Stanovisko ombudsmana ale není právně 

závazné a nic nás nenutí se jím řídit. Tak 

proč to děláme? 

Pokud bychom se jím ale řídit chtěli, pak 

by bylo logické, abychom ho vzali jako 

celek, a v tom případě je nutno 

připomenout, že toto stanovisko 

obsahuje i text: „S výjimkou posledního 

roku…, kdy je dítě upřednostněno ze 

zákona, by však zvýhodnění staršího 

dítěte mělo být používáno pouze 

v případě rovnosti bodů a s ohledem na 

další kritéria. Paušální zvýhodnění podle 

věku by totiž v některých lokalitách vedlo 

k tomu, že např. tříleté děti by se do 

mateřské školy vůbec nedostaly. Pak by 

se jednalo o přímou diskriminaci 

v přístupu ke vzdělání." Takže věk dítěte 

může být jen POMOCNÉ kritérium 

a nikoli rozhodující, jak to máme 

napsáno u nás. 

Další pochybnost je založena na textu 

§34, odst. 4 již zmíněného zákona 

561/2004, že „Pokud nelze dítě 

v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky přijmout 

z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž 

má dítě trvalé bydliště, zařazení do jiné 

MŠ“. Z toho mi vychází, že ta paní 

z Postoloprt s předškolákem si to musí 

vyřídit se svým úřadem, a ten má 

povinnost konat.  

5. Katastrofa čili rozuzlení a očista 

Katastrofa to být nemusí. Možná by 

stačilo, aby zasedlo vedení obce 

a prověřilo, zda jsou podmínky pro přijetí 

dětí do MŠ sestaveny správně. 

Každopádně logiku to nedává. Matkám 

ze Zlonic a přidružených obcí, které mají 

tu „smůlu“, že nemají předškoláka, úplně 

zbytečně komplikujeme situaci. 

Nevím, kolika rodičů se tato situace 

momentálně týká, ale vím, že takové 

případy byly a mámy se pak měnily na 

horkou bramboru, kterou si přehazoval 

obecní úřad s MŠ mezi sebou.  

Tento článek jsem psal asi dvě hodiny 

a několik dalších hodin jsem hledal 

podklady. I kdyby to v budoucnu 

pomohlo jen jedné jediné rodině, pak to 

nebyl ztracený čas.  

 

 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 

 

 

 

 Lidi, slyšeli jste…  

►že obě akce pořádané fotbalisty 

(Mikulášská pro děti i pro dospělé) byly 
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hodnoceny velice kladně? Organizace, 

příprava i průběh celého odpoledne 

i večera – co k tomu říci? Už dlouho ve 

Zlonicích nic podobného nebylo. Jediné, 

co by se dalo vytknout a na co jste si 

stěžovali, je fakt, že i přes nápis KOUŘENÍ 

ZAKÁZÁNO ve vestibulu sokolovny, tam 

bylo při odpolední akci pro děti 

nakouřeno. Maminkám to vadilo, 

protože do vestibulu se chodily jejich 

děti občerstvovat a musely pobývat 

v zakouřeném prostředí. Dokonce se prý 

kouřilo i na jevišti! Nebyla jsem tam, 

nevím, ale ptala jsem se několika 

maminek a potvrdily mi to. Doufejme, že 

odstranit tento nepatrný nedostatek na 

jinak velmi pěkné akci, nebude pro příště 

zas takový problém.  

Abychom byli aktuální, ihned jsem na 

toto téma hovořila s paní Kotěrovou 

a odpověděla mi takto:  

„Zákaz kouření ve vestibulu je, ale týká se 

pouze sportovních akcí. Kulturní akce 

mají kouření povoleno. Přiznám se, že 

jsme problém řešili ještě před konáním 

akce a na sále jsme kouření zakázali. 

Nejsem si vědoma, že by se na jevišti 

kouřilo, ale jelikož jsem byla pořád mezi 

dětmi a spolupořádala 

a spolukomentovala celé odpoledne, 

mohlo mi to uniknout. Pokud tam někdo 

kouřil, tak jedině ten kluk, co pouštěl 

muziku, já osobně jsem ho ale neviděla. 

Nikdo jiný tam neměl přístup. Ve 

vestibulu jsme kouření nezakázali, neměli 

jsme s tím zkušenost a neodhadli jsme, 

kolik lidí tam bude kouřit. Pro příště se 

budeme snažit tento nedostatek 

eliminovat. Byla to naše první akce 

tohoto druhu, z které jsme se poučili.“ 
Tolik odpověď. Další, tentokrát 

masopustní akce s maskami pořádaná 

pro děti i dospělé, už je v dohledu. 

Nepřehlédněte plakáty!!! 

► že se nová vánoční výzdoba našeho 

městyse nesetkala s tak kladnou 

odezvou, jakou asi představitelé obce 

očekávali? Většině z vás se světelné 

zvonečky na sloupech moc nelíbily.  

Přijali byste zpět svíčky nad silnicí, prý to 

bylo „vánočnější“. Taky jsem slyšela 

několik dotazů, zda by nebylo možné 

rozsvěcovat velký strom na náměstí. 

Přiznám se, že i mně se tento nápad líbil. 

Strom pro tyto účely máme na náměstí 

krásný. Při jeho rozsvěcení bychom se 

před Vánocemi sešli, tak jako se 

scházíme u novoročního ohňostroje. Ale 

nevím, jestli by bylo možné to realizovat. 

Zeptám se. 

► že se opět obyvatelé Zlonic rozdělili 

na tři skupiny při hodnocení novoročního 

ohňostroje? Jedněm se tato akce, která 

se už stala tradicí, líbí a rádi se jí 

zúčastňují. Novoroční akci na náměstí 

vnímají jako setkání lidí, kteří patří do 

tohoto městečka, a tím, že se zúčastní, 

symbolicky popřejí ostatním mnoho 

zdraví a štěstí v příštím roce. Pak je 

skupina lidí, kteří ohňostroj hodnotí jako 

zbytečné mrhání penězi, rozdávání 

svařeného vína a koláčků jako 
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populistickou akci současného vedení 

obce. Zastávají názor, že to stejně 

nakonec všechno jde z našich peněz! 

Poslední skupině, jako cokoliv, co se 

u nás děje, je to úplně jedno! Ještě 

štěstí, že ti, kteří patří do první skupiny, 

silně vedou před ostatními. I já 

každoročně navštívím ohňostroj na 

náměstí.  S každým, koho potkám, si 

popřeji do nového roku, poslechnu si 

krásné skladby, které ještě více umocní 

sváteční náladu. Lidé kolem mne při 

pohledu na střídání barev ohňostroje na 

obloze přemýšlí, rozjímají, plánují…….. 

Rozhodně bych doporučovala v této 

tradici pokračovat. A těm, kteří ještě na 

náměstí na Nový rok nebyli, bych chtěla 

říci – zkuste to příští rok, třeba změníte 

svůj názor. Ono se totiž opravdu nedá 

všechno měřit penězi. 

► že od 1. ledna má naše základní škola 

nového ředitele? S paní magistrou 

Nídrovou jsme se slavnostně rozloučili 

jednak v sokolovně při inscenaci 

pohádky, kde vtipně předala žezlo 

a jablko králi (J. Tůmovi) a v PAD na 

vánočním koncertu, kde mu předala 

malý dárek v podobě klíčů od školy. 

Sledovala jsem obě akce a přemýšlela 

jsem o tom, jestli bylo potřeba tolik křiku 

a zášti kolem odchodu paní ředitelky. 

Z rozhovoru s ní jsem se utvrdila 

v názoru, že tím, že odešla do důchodu 

až s koncem kalendářního roku, 

odcházela s dobrým pocitem, že po ní 

nezůstala nedokončená práce. V klidu 

uzavřela všechny finanční operace, 

provedla inventarizaci v celé škole, měla 

čas předat důležité informace novému 

řediteli. Každý, kdo vidí do složitého 

systému vedení školy, s tímto řešením 

souhlasil. Tak o co vlastně v červnu šlo? 

Dodnes mi nikdo nevysvětlil, proč 

tenkrát vzniklo takové pozdvižení a bylo 

kolem toho tolik zloby. Konkurz se konal, 

ředitelka odešla do důchodu, tak proč to 

všechno bylo?  

► že na křižovatce u Lisovic došlo 

12. ledna k dopravní nehodě? Určitě vás 

překvapil vrtulník záchranné služby, 

který letěl hodně nízko nad městem. Na 

této křižovatce to není první nehoda, 

která se tu stala. Bohužel, tentokrát bylo 

vážně zraněno dítě. Kdo tudy jezdíte, 

dávejte větší pozor a hlavně přednost 

vozidlům na hlavní silnici. 

► že ve Zlonickém zpravodaji se píše, že 

byl vypracován projekt na kruhový 

objezd u kaštanu? Ptáte se proč, když už 

jeden projekt byl vypracován v minulých 

letech? Na vaši otázku odpovídá 

místostarostka Radka Kotěrová: 

„Projekt na kruhový objezd se použije 

opravdu původní, z doby starostování 

pana Čížka, nicméně zde nebyla cenová 

kalkulace a rozpočet nákladů, proto jsme 

ho nechali zpracovat. Ve ZZ mělo být 

uvedeno, že jsme nechali udělat pouze 

rozpočet k původnímu projektu.“ 

► že v televizi každou středu večer na 

ČT1 bývá jeden díl pořadu TAJEMSTVÍ 

RODU? Někoho pořad zaujal, někoho ne, 
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ale důležité je, že jeden díl pořadu 

Tajemství rodu se natáčel ve Zlonicích 

v Památníku A.D. Byla tady Tereza 

Kostková a Jan Hrušínský.  Nevíme, kdy 

přesně se tento díl bude vysílat, ale 

v programu ČT1 je vždy upoutávka, kdo 

bude v dalším díle sledovat tajemství 

svého rodu. Nezapomeňte se podívat.  

 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 
 
 

 
První český filmový herec (*16.3.1860) 

Pokud vám nenapověděl nadpis, pak 

nevím, jestli vám bude něco platné 

pokračování.  

Stal se prvním Čechem, který v roce 

1891 promluvil na záznam do Edisonova 

fonografu na tzv. Jubilejní výstavě 

v Praze. Přátelil se s Janem Nerudou, 

Ignátem Hermannem nebo Svatoplukem 

Čechem.  Byl plodným autorem mnoha 

kupletů a humorných scének, které 

dokonce posílal krajanům do Ameriky. 

Pokud ani tohle není dostatečnou 

nápovědou, pak vězte, že byl také zcela 

prokazatelně prvním českým filmovým 

hercem v prvním českém filmu 

Dostaveníčko ve mlýnici. Zde vytvořil 

postavu starého proutníka, který čeká na 

mlynářku, což ale odhalí mlynář 

a s chasou mu vypráší kožich – celková 

stopáž je 1 minuta a mlynářku si střihla 

číšnice z blízké vinárny. Dalším 

jednominutovým dílem je Výstavní 

párkař a lepič plakátů. Děj je celkem 

jednoduchý, lepič nalepí plakát, jde si 

pro párek, lepidlo vyklopí do párkařova 

vozíku a pak už následuje jen povinná 

rvačka, do které se zapojí i kolemjdoucí.  

Filmy byly velice krátké, a to zejména 

z toho důvodu, že byly natáčeny na 

materiál zaslaný přímo od bratrů 

Lumiérových z Lyonu a jejich délka byla 

omezena 17 metry jednoho filmového 

pásu. 

Pro ty, kteří stále ještě nevědí, 

prozradíme, že jméno tohoto českého 

barda zní Josef Šváb-Malostranský. 

 

Eppur si muove! (*15.2.1564) 

Kdo by neznal toto zvolání, jehož český 

překlad zní „A přece se točí!“, a kdo by 

neznal jeho autora Galilea Galilei? Ta 

scéna, jak odvolává své učení, ale po 

vynesení rozsudku hrdě pohodí hlavou 

a pronese památná slova… Všichni jsme 

se to učili ve škole a přesto je to asi 

stejně pravděpodobné, jako Šemík 

s Horymírem. Ale to už tak někdy bývá. 

Po prvním procesu proti Galileovi roku 

1616 následuje proces druhý v roce 

1633, patrně jako reakce na vydání spisu 

Dialogy. To už je jiná káva, Galileovi jsou 

dokonce ukazovány mučicí nástroje a je 

mu vyhrožováno hranicí, ale protože své 

teze odvolává, dostane nakonec jen 

doživotní vězení, později zmírněné na 

vězení domácí. 
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Že jste se učili o tom, že všechno bylo 

kvůli tomu, že mluvil o Slunci jako středu 

vesmíru? Možná ne … 

Italský vědec Redondi došel po zkoumání 

dobových listin k názoru, že Galileovi byl 

spíše kladen za vinu zločin proti 

Eucharistii (mše svatá) na základě jeho 

spisu Il Saggiatore, což by ovšem 

automaticky znamenalo rozsudek smrti. 

Celé to totiž vypadá, že Galilea nechtěl 

nikdo poslat na smrt, tak mu prostě 

pohrozili, vybrali zástupný oficiální 

důvod a bylo to. On se zřekl svých 

názorů a dožil v relativním klidu ve své 

vile. Anebo… na to už dnes těžko 

přijdeme. 

 

KYNOLOGIE – SPORT 

I ZÁBAVA PRO VELKÉ 

I MALÉ 
(LENKA FIALOVÁ) 

Určitě už jste si někdy 

vyslechli: „Mami, tati, já 

chci pejska. Slibuju, že se o něj budu 

starat. Budu s ním chodit ven a budu si 

s ním hrát. A taky ho budu cvičit, aby 

poslouchal. Prosím…“ A pokud jsou 

prosby a přemlouvání dostatečně 

vytrvalé, většinou podlehneme a dárek 

se objeví v obýváku. Ta radost ve tváři 

našeho zlatíčka v nás vzbuzuje naději, že 

sliby budou dodrženy a o pejska bude 

opravdu dobře postaráno… Jenže pak 

přijdou každodenní povinnosti a realita 

přestává být tak veselá a bezstarostná, 

jak si naše dítě představovalo. Kolik času 

a péče takový „živý dárek“ vyžaduje, 

jsem se snažila zjistit rozhovorem 

s Kájou Nedvědem, žákem 6. třídy naší 

školy. On i jeho táta se věnují sportovní 

kynologii, která obsahuje tři disciplíny: 

stopa, poslušnost, obrana.                                                                                                          

Jak dlouho jsi prosil, než jsi dostal svého 

prvního psa? 

Neprosil jsem. Prvního psa jsem dostal 

od táty, když mi bylo osm let. Pár měsíců 

jsme se poznávali, trénovali a složili jsme 

si dvě zkoušky z výkonu. Pes rostl 

a mohutněl a najednou pro mě začal být 

velký a těžko ovladatelný. Naskytla se 

nám příležitost vyměnit psa se strejdou, 

takže teď mám Alýska, který je o dva 

roky mladší a hlavně menší, akorát pro 

mě. Je to můj kamarád a mám ho moc 

rád. 

Takže jsi začínal na cvičáku zase od 
začátku? 
No, to jsme začali úplně od začátku. Ale 

už jezdíme na soutěže a docela se nám 

daří. A taky jsme zatím udělali všechny 

zkoušky, dodneška jich je pět. 

Koho napadlo, že bys mohl začít jezdit 

na soutěže? 

Asi tátu a mě. Občas bývám na soutěži 

nejmladší ze všech, ale daří se nám - už 

jsme si přivezli poháry za 1., 2. a 3. místo 

v kategorii mladších psů. Já zatím jezdím 

jenom po Čechách, ale táta soutěží 

i v cizině. 

Co přesně znamená, že pes je „tvůj“? 

Starám se o něj a cvičím s ním. Dávám 

mu jídlo, beru ho na cvičák nebo na 
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procházku, jezdím s  ním k veterináři. 

Prostě jsme spolu každý den. 

 

Protože mě Kájovo vyprávění zaujalo, 

ptala jsem se i jeho táty, pana 

Nedvěda…. 

Kdy je nejlepší začít s výcvikem?    

Dříve, než se začne s výcvikem jako 

takovým, je důležitá výchova. Je to 

taková školka před nástupem do školy. 

Seznamujeme štěňátko s novým 

prostředím, zvykáme ho na jeho jméno, 

za pomoci vhodných hraček rozvíjíme 

kořistnické vlohy, které nám mohou 

pomoci ve všech disciplínách. Začátek 

samotného výcviku je individuální pro 

každého psa. S některým psem můžeme 

začít už v šesti měsících a s jiným, který 

je třeba povahově slabší, třeba až 

v jednom roce. Podle toho, co od psa 

budeme v budoucnu vyžadovat, 

přizpůsobujeme i počet a náplň tréninků. 

My v zimním období trénujeme méně, 

tak dvakrát týdně, ale v sezoně je 

zapotřebí 4-5 krát v týdnu. 

Co musí pes umět, abyste ho vzal na 

soutěž? 

 Musí být plně pod kontrolou psovoda, 

musí se chovat přirozeně a nebojácně, 

nesmí se projevovat agresivně k lidem 

ani ostatním psům. Na tyto podmínky je 

kladen velký důraz, jakákoli chyba se 

trestá okamžitou diskvalifikací ze 

soutěže. 

 V jakých kategoriích se soutěží? 

V dnešní době se ve sportovní kynologii 

soutěží podle dvou zkušebních řádů: 

Mezinárodní zkušební řád a Národní 

zkušební řád (MZŘ a NZŘ). Každý 

z těchto řádů má svoji odstupňovanou 

náročnost cviků pro psy různých 

věkových kategorií. 

Jakými úspěchy se můžete pochlubit? 

Nejvíce si vážím skleněné vázy za své 

první vítězství a poháru za 2. místo na 

Mistrovství České republiky podle MZŘ 

v kategorii mladších psů. 

Co vás na „pejskaření“ baví? 

Úspěchy se nedostavují okamžitě a ani 

pravidelně, práce se psy je krásná, ale 

taky náročná. Protože psi nemluví, je 

důležité naučit se naslouchat, co vám 

svým chováním říkají. V posledních  

10-15ti letech se kynologie posunula 

výrazně kupředu. Rozšířila se o mnoho 

dalších odvětví. Každé má svůj odborný 

název, ale zjednodušeně například: 

běhání pro míček na čas, dobíhání 

a chytání létajících talířů, skákání přes 

překážky, běžecké závody, zlepšování 

nálady starším a nemocným lidem a jiné. 

A taky je fajn to, že se potkáváme se 

spoustou nových přátel. 

Co byste vzkázal těm, kteří by si chtěli 

nějakého psa koupit a cvičit ho? 

Těm, kteří přemýšlí o některém odvětví 

kynologického sportu, říkám ANO, ale 

doporučuji před pořízením psího 

kamaráda řádně zvážit, zda vybrané 

plemeno je vhodné k tomu odvětví, 

které si vybrali. 
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Otázka na závěr: kolik máte psů? 

Dohromady máme doma 4 psy: dva 

velké Malinois (belgický ovčák) a dvě 

malé fenečky –  westíka a malého 

knírače. 

 
 
 

AŽ JE JEDNOU 

POTKÁTE …  
 

                                  RADKA KOTĚROVÁ 
 

(JANA NEUMANNOVÁ, JAN TŮMA) 

 
Jméno místostarostky Radky Kotěrové je 

většině z vás jistě dobře známé. Již 

jednou nám poskytla krátký rozhovor, 

bylo to krátce po jejím uvedení do 

funkce. Nyní jsme se rozhodli představit 

vám ji trochu blíže, lidštěji.   

Jak vzpomínáte na dětství strávené ve 

Zlonicích? 

Na své dětství ve Zlonicích vzpomínám 

velmi ráda. Běhali jsme v parku, hráli si 

na školním hřišti, stavěli bunkry, jezdili 

na kole, rodiče se nemuseli tolik obávat 

o naši bezpečnost.  Řekla bych, že proti 

dnešní generaci dětí jsme měli mnohem 

větší pestrost aktivit. Dnešní děti sedí 

doma u počítače, my jsme trávili hodně 

času venku s kamarády. 

Jaké studium jste si zvolila po základní 

škole a proč? 

Po základní škole jsem vystudovala 

Střední ekonomickou školu ve Slaném, 

obor všeobecná ekonomika, maturovala 

jsem v roce 1988. Naše generace 

vystupovala z osmého ročníku ZŠ, ale ve 

čtrnácti letech měl málokdo jasnou 

představu, co by v životě chtěl dělat, 

a tak jsem si říkala, že ekonomická škola 

mi dá dobrý základ pro další praxi nebo 

studium. 

Kde jste začala pracovat po maturitě? 

Když jsem nebyla přijata na vysokou 

školu, nastoupila jsem do tehdejšího 

podniku zahraničního obchodu Inspekta 

Praha. Zde jsem nejprve pracovala jako 

sekretářka obchodního ředitele, později 

jsem zastávala pozici obchodní 

referentka se zaměřením na certifikaci 

obuvi a kůží. 

Pracujete na obecním úřadě 

v Poštovicích a zároveň jste ve funkci 

místostarostky Zlonic. Jak se Vám daří 

skloubit rodinný život s tím pracovním? 

Vždy jsem byla velmi aktivní člověk, na 

obecním úřadě v Poštovicích pracuji 

pouze na zkrácený úvazek, proto nebyl 

takový problém skloubit práci na obou 

úřadech. Navíc spousta činností je 

totožná bez ohledu na velikost úřadu, ať 

se již jedná o přípravu vyhlášek, směrnic, 

sestavování žádostí o dotace, atd. Člověk 

se naučí každou činnost zorganizovat 

a správně hospodařit s časem. Syn hraje 

fotbal a florbal, manžel trénuje mužstvo 

přípravky, takže i oni jsou často 

odpoledne mimo domov. O to více si 

užíváme čas strávený společně. 

Co Vás nejvíce baví na Vaší práci? 
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Když se podaří cokoli prospěšné pro 

občany. Občas jsou to i maličkosti, ať už 

je to nějaká vydařená kulturní akce, 

opravená komunikace nebo v poslední 

době třeba započaté práce na dostavbě 

nové části základní školy. 

Co Vám naopak bere chuť do práce? 

Byrokracie, nenávist, zloba, zášť a závist 

mezi lidmi. Snažím se ale myslet 

pozitivně a říkám si, že každá zkušenost 

je dobrá, i ty špatné posouvají člověka 

někam dál. 

Čím vyplňujete volný čas? Zbývá Vám 

vůbec nějaký? 

Určitě mi volného času zbývá dostatek. 

Ráda čtu historické romány, pletu, 

poslouchám folkovou muziku. Jsem 

členkou výkonného výboru sportovního 

klubu SK Zlonice.  

Kdybyste mohla nějakou osobnost 

pozvat na večeři, kdo by to byl? 

Takových osobností je velká spousta 

a těžko se rozhoduji, která by byla ta 

vyvolená. Určitě si velmi vážím lidí 

z oblasti kultury jako je Marta Kubišová 

nebo třeba Táňa Fišerová. Pokud by se 

jednalo o politickou osobnost, tak by to 

byl MUDr. Hassan Mezian. Je to opravdu 

jeden z mála politiků, který vyslechne 

názory obyčejných občanů a hájí jejich 

zájmy. 

Jaké je Vaše největší přání pro letošní 

rok v osobním a jaké v pracovním 

životě? 

V osobním životě určitě zdraví. Pokud 

člověka trápí nějaké neduhy, chybí elán 

i chuť do života a práce. V pracovním 

životě bych byla ráda, kdyby vyšla dotace 

na dostavbu a rekonstrukci základní 

školy, kdyby nám finanční prostředky 

dovolily pokračovat v opravě 

komunikací. V Poštovicích je to zase 

započetí prací s výstavbou ČOV. 

Rychlý dotazník: 

oblíbené jídlo: těstovinový salát 

oblíbené pití: neperlivá voda, červené 

víno 

oblíbená barva: fialová 

ctnosti:  spolehlivost, zodpovědnost 

neřesti:  určitě mám 

motto:  „Každá zkušenost, kterou jsem 

prožila, byla dobrá. Dokonce i ty zlé. Je 

dobré znát pocit bolesti a smutku, neboť 

jen tak člověk dokonale ocení pocit 

štěstí.“    Sinead O ´Connor 

 
SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  
 
JSEM NIKDO 
 

Nejsem ani dítě, ani senior. Ani 
zemědělec, ani odborář, ani učitel. 
Nejsem fyzicky ani duševně 
handicapovaný. Nejsem členem politické 
strany, nejsem podnikatel, nejsem 
umělec, voják, policista. Nejsem nácek, 
drogově závislý, nejsem vězeň. Nejsem 
ekolog, věřící, restituent ani lékař. 
Nejsem příjemce dotací a nejsem 
neplatič. 
Jediné, co mohu o sobě říct, je to, že 
chodím do práce, starám se o rodinu 
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a platím daně. Neřeší mě vláda, odbory, 
poslanci, profesní organizace nebo 
zájmové skupiny. Přestože tady každý 
den vznikají desítky výzkumů veřejného 
mínění pro desítky subjektů, nikdo se mě 
za těch 23 let nikdy na nic nezeptal (ani 
nevím, jestli je to statisticky vůbec 
možné). Stát nezajímám. Jsem pan 
Nikdo. 
Když o mě někdo něco napíše, pak jen 
jako o součásti celku, třeba „celý národ 
truchlí, raduje se, myslí si, chce, nechce 
(nehodící se škrtněte)“ bez ohledu na to, 
že já momentálně netruchlím, neraduji 
se, nemyslím si, nechci nebo chci. 
Přesto si myslím, že takových lidí jako já 
je dost a dost, možná tolik, že jsme to 
právě my, jejichž hlas se projeví tak, že 
průzkumy nevyjdou, odhady jsou 
nepřesné a dopředu jasné věci 
dopadnou jinak. Jestli jste na tom stejně, 
tak se teď usmějte. Je to naše tajné 
poznávací znamení. 
 

 
 

KAM SE PODĚLY PRAVÉ 

ČESKÉ BABIČKY?  

(MARIE GERINGOVÁ) 

Vyhynuly jako tasmánští 

čerti? Nebo víte někdo, 

kam se ztratily? Proč mě zrovna teď 

napadají tyto otázky? Představte si 

situaci – stojíte v supermarketu 

a najednou řev. Do toho křičí paní: „ Tak 

necháš toho? Nebo ti babička nekoupí 

Barbínu!“ Otočím se za hlasem a ztuhnu. 

Holčička sice dupe, řve, vzteká se, ale to 

mě nepřekvapí – obyčejný vztek 

rozmazleného dítěte.  Co mě ale zarazilo 

nejvíc – babička. Věk přibližně 50 let. 

Pomyslím si: „Určitě pravidelně trápí tělo 

cvičením, na talíři samé zrní s klíčky, 

o normálním jídle se jí jenom zdá.“ 

Dejme tomu - je to její volba. Ale to 

ostatní! Přehnané líčení, účes odkoukaný 

z VIP zpráv, „odliposukcovaný“ zadek 

nacpaný do džín vhodných tak pro dívky 

ze střední školy. Zpod rukávu bílého 

trička se přes rameno k lokti vine 

vytetovaná „kérka“. No a to, co se 

z trička dere vpředu, by udělalo radost 

každému puberťákovi, a možná nejen 

jemu. Nepřirozeně bílé zuby drtí ve 

vzteku žvýkačku. Tohle přece není žádná 

babička! I když jsem dost tolerantní 

a v dnešní době nad lecčím mávnu 

rukou, té malé holčičky mi bylo upřímně 

líto. Nechtěla bych mít babičku, která 

vypadá jako kříženec Barbíny a Xeny. 

A právě v tu chvíli mě napadlo, o co 

všechno jsou dnešní děti ochuzené. 

Babičky jsou na tom stejně jako 

maminky. Do práce, z práce, nákupy, 

domácnost…… Na vnoučata mají stejně 

tak málo času a energie jako maminky.  

Jak jsem tam tak stála, vybavila se mi 

vzpomínka na moji babičku z cihelny. 

Trochu korpulentní paní, s malým 

prošedivělým drdůlkem na hlavě. 

Usměvavá, chápavá, tolerantní. I když to 

nikdy neměla lehké a celý život tvrdě 

pracovala, nikdy mě neodbyla slovy: „ 

Neotravuj, nemám čas, hraj si sama, 

nestíhám!“ Ještě teď si dokážu vybavit 
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vůni šeříkového mýdla Elida, které si 

dávala do skříně mezi prádlo. To byl její 

Dior i Chanel. Trpělivě mě naučila 

všechno, co je potřeba v domácnosti - 

vařit, péct, háčkovat, plést. Naučila mě 

také, jak by se měli lidi k sobě chovat, jak 

si navzájem pomáhat, nezávidět si, umět 

o všechno slušně požádat a za všechno 

poděkovat. Babička na mne jenom 

jedinkrát zvýšila hlas a pamatuji si to 

dodnes. Každou neděli se u dědy 

v cihelně sešli sousedé na debatu. 

Babička seděla u okna a pletla. Do 

debaty mužů si nedovolila vstoupit. 

Nejraději jsem měla zimní draní peří. 

Schovala jsem se pod stůl, a když 

sousedky zapomněly, že tam jsem, 

vyslechla jsem si historky, které 

častokrát nebyly určeny pro mé uši. 

V kuchyni voněla bílá káva z melty, 

smažené šišky a bylo tam pohodově. 

Babičce jsem mohla všechno říct, 

vyslechla mě, poradila, nikdy mě 

nesoudila ani neodmítla a ……… 

Nějak jsem se zasnila. Řeknete si: „ No a, 

co má být?“ Vlastně nic. Jenom jsem 

chtěla říct, o co všechno jsou dnešní děti 

ochuzené. Ano, mají hory hraček, se 

kterými si už nehrají, všechny možné 

vymoženosti techniky, značkové oblečení 

a už ani nevím, co ještě. Moc bych jim 

všem přála ten krásný pocit bezpečí, 

klidu a pohody, který jsem zažívala já 

jako dítě.  

 

 

A co říci na závěr? Mám šest vnoučat 

a ať dělám, co dělám, a i když se moc 

snažím, také nejsem taková, jako byla 

moje babička. Prostě je jiná doba a ty 

pravé babičky bohužel nenávratně 

někam zmizely. Škoda. 

 

 

KULTURNÍ 

PŘEHLED 

 
 
 
21. 2., 19.00 Eva Holubová, jedinečná 
komedie, Dům kultury Kladno, 
16. 2., 20.00 Hejtmanský ples, Hotel 
Hejtmanský dvůr, Slaný,  
16. 2., 14.00 – 17.00 Masopustní rej, 
sokolovna Zlonice 
16. 2., 20.00 – Taneční zábava, 
sokolovna Zlonice 
27. 2. Masopust, celodenní akce na 
Mírovém náměstí, Litoměřice 
2. 3. Královický masopust, průvod obcí, 
zábava, obce Královice, 
2. 3. – 21. 4. Matějská pouť, výstaviště 
Holešovice, Praha 
23. 3., 20.00 Městský ples, MC Grand, 
Slaný, 
23. 3. – 24. 3. Velikonoce ve skanzenu, 
Zubrnice, www.zubrnice.cz 
28. 3. – 31. 3., Jarní pouť Zahrady Čech, 
pouťové atrakce, výstaviště Litoměřice 
30. 3., 6.00-12.00 Burza auto-moto-velo, 
muzeum Hobšovice 
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