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NAŠE PRIORITY PRO ROK 2020 

/Mgr. Bc. JAN TŮMA, předseda ŠPS/ 

 
Vážení občané, milí čtenáři,  
blíží se konec letošního roku, nastává čas 
bilancování toho, co se povedlo a co se 
mohlo povést lépe. Je to ale také čas 
plánování budoucího období. Dovoluji si 
Vás zde v krátkosti seznámit s prioritami 
Šance pro slušné, z.s.  pro rok 2020:  

1. vybudovat kanalizaci Lisovice, 
Vyšínek; 

2. vybudovat vodovod Břešťany – 
Tmáň; 

3. zřídit sportoviště pro starší děti 
4. obnovit původní obecní cesty 

mezi poli v okolí Zlonic a upravit 
je tak, aby sloužily pěším i 
cyklistům; 

5. opravit komunikaci v Nádražní 
ulici (od zdravotního střediska k 
Jiráskově ulici); 

6. rekonstruovat spojovací chodbu 
a centrální vstup do Základní 
školy; 

7. pokračovat v rekonstrukci a 
budování chodníků podle 
finančních možností. 

 
Vytyčili jsme si vysoké cíle, ale doufáme, 
že se nám je podaří po dohodě se všemi 
partnery realizovat. Na chodníky a silnice 
bylo letos vydáno 25 milionů. Městysi 
tyto investice rozhodně prospějí. V 
příštím roce se zaměříme na nejnutnější 
opravy vytypovaných úseků chodníků a 
komunikací. Také nás bude čekat 
realizace kanalizace a vodovodu, což 

budou další investice do rozvoje našeho 
městyse a přidružených obcí. Všechny 
plánované činnosti směřují k vytvoření 
lepšího místa pro život našich občanů 
 

 

Vážení spoluobčané, 

často bývá závěr roku spojen 
s ohlédnutím a nový rok s různými  
předsevzetími. Ani do jednoho se mi 
z mnoha důvodů nechce. Politika není 
žádný med a proč si kazit 
nejkouzelnější část roku. Kdybych 
napsal cokoliv, bude to špatně. Buď 
bude něco chybět, nebo přebývat. 
Myslím si, že většina občanů už má 
politikaření dost a já se jim nedivím. A 
proto … si vám dovoluji jménem 
spolku Šance pro slušné popřát krásné 
požití Adventu a nadcházejících 
svátků vánočních. Ať jsou pro vás 
časem zázraků, časem setkávání, nadějí 
i splněných přání. A co popřát do 
nového roku s magickým číslem 2020? 
 Dovolím si použít přání, které mě 
zaujalo. S příchodem nového roku, 
chceme vám přát mnoho správných 
kroků. Hodně úspěchů, štěstí, lásku, 
zdraví, život bez spěchu, ať vás to na 
světě baví. 
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ZPRÁVA O INVESTIČNÍCH A 
NEINVESTIČNÍCH AKCÍCH MĚSTYSE 
ZLONICE ZA ROK 2019 
/Bc. RADKA KOTĚROVÁ/ 

 
• Nejvýznamnější investiční 
akcí roku 2019 byla 
bezesporu výstavba tlakové 
kanalizace a ČOV Břešťany – 
Tmáň. Ta byla dokončena ke 30. 6. 2019 
a celková cena uhrazená zhotoviteli – 
firmě Horák Presskan – byla 14 371 078 
Kč bez DPH. Proti smluvní ceně došlo 
k úspoře na stavebních pracích ve výši 
121 574 Kč. Od Ministerstva životního 
prostředí máme obdržet dotaci na tuto 
investici ve výši 8 952 780,73 Kč.   • 
V průběhu roku městys nechal provést 
kompletní prohlídku kanalizačních řádů 
kamerovým systémem. Výsledkem byla 
skutečnost, že v mnoha ulicích je 
potřeba urychlená výměna.  • Je 
dokončena projektová dokumentace od 
ing. Klementa na stavbu tlakové 
kanalizace pro místní části Lisovice a 
Vyšínek. Tlaková kanalizace s ČOV 
v Lisovicích má platné stavební povolení, 
celkový rozpočet je 19 milionů. Kč.   • Je 
vypracována projektová dokumentace 
na stavbu vodovodu Břešťany – Tmáň, 
momentálně je stavba ve stadiu 
povolování. Předběžně vyčíslené náklady 
jsou 25 mil. Kč.     • Začátkem letošního 
roku byly podány žádosti o dotace na 
Ministerstvo pro místní rozvoj na 
rekonstrukce chodníků a komunikací, na 
zajištění bezbariérového vstupu do 
základní školy, na úpravu školního hřiště 
či na doplnění herních prvků na 
veřejných prostranstvích. Bohužel převis 
došlých žádostí byl obrovský a i přesto, 
že jsme splnili všechny požadované 

podmínky, nebyly nám dotace přiděleny. 
Všechny tyto plánované akce tak 
musíme zrealizovat ze svých vlastních 
finančních prostředků.    • Již byla 
podána žádost o dotaci na odbahnění 
rybníku V Brůdku. Realizovat by se mělo 
v roce 2020.      
• V Domě s pečovatelskou službou byly 
opraveny praskliny na domě. Za domem 
byla opravena vodorovná kanalizace 
včetně osazení nových revizních šachet. 
Byla kompletně upravena kotelna v DPS. 
• Staráme se i o naše místní části. Tmáň 
má vybudovaný přístřešek na 
kontejnery na tříděný odpad a novou 
autobusovou čekárnu.  Břešťany se 
mohou pochlubit opravenou komůrkou 
na hřbitově. Ve Vyšínku jsme 
nainstalovali zpomalovací radary ke 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu. • 
Základní škola má nové schodiště do 
letos vybudované keramické dílny a 
archívu přímo ze školního dvora místo 
původních a bezpečnostně 
nevyhovujících schodů pod školní 
jídelnou. • Oprava fasády školy byla 
rozdělena na tři části, nyní jsou již 
všechny práce provedeny a škola opět 
září novotou. Celkové náklady činily 
1 291 437,68 Kč.    • Postupně se na 
etapy vyměňuje střešní krytina na 
Památníku Antonína Dvořáka. Máme již 
zakoupen materiál na zbytek střechy.    • 
I v letošním roce došlo k mnoha 
drobným opravám, ale i větším 
rekonstrukcím bytů ve vlastnictví 
městyse. Oprava bytu v čp. 276 městys 
stála 247 901 Kč, modernizace bytu v čp. 
1 celkem 984 426 Kč.   • Nové chodníky 
jsou na mnoha místech ve Zlonicích. 
Jedním z nich je i chodník v ulici 
Komenského od školy k železničnímu 
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přejezdu, nového chodníku se dočkala i 
ulice Nádražní.  V současné době jsou 
rekonstruovány komunikace v ulicích 
K Vypichu, Purkyňova, Třebízského, 
Nerudova, Tylova a Pippichova. 
Předpokládané náklady jsou 
rozpočtovány ve výši 25 milionů Kč.      • 
Pan Džuman opravil centrální křížek na 
hlavním hřbitově ve Zlonicích za cenu 
74 360 Kč.    • Bylo vysázeno 13 
vzrostlých kaštanů, osázen nízkými 
dřevinami je i záhon u sokolovny.     • 
Most ve Tmáni je uzavřen, byly zde 
zahájeny práce na opravě vozovky a 
hrazení. Hotova je pokládka asfaltů. 
Pískovcové kvádry se budou osazovat až 
na jaře 2020. Oprava mostu ve Zlonicích 
se odkládá na jaro 2020.     • Pro 
zvýšení bezpečnosti byla uzavřena 
Koordinační smlouva s Policií ČR a 
v příštím roce městys zařadil do rozpočtu 
pořízení nového kamerového systému. 
• Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá 
s dalším zvelebováním městyse a 
místních částí. Celková výše rozpočtu 
přesahuje částku 50 mil. Kč. 
 
ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste … 
 
► že řezník pan Čech daroval čistý zisk z 
prodeje masných výrobků na 
Historickém dni ve výši 3 700 Kč na 
obnovu zlonických zvonů? Panu Čechovi 
děkujeme! Podobně na transparentním 
účtu ŠpS na zvony přibyla ještě částka 
3000 Kč za prodej zmrzliny v PAD + 1 800 
Kč za použitou elektřinu, kterou původně 
PAD zaplatil městysi a ten ji obratem 
věnoval na zvony.  

Celkově je tady na účtu ŠpS 69 567 Kč 
na účtu zlonické farnosti je 393 061 Kč. 
Celková částka na obnovu zlonických 
zvonů je 462 628 Kč. Teď jen čekáme na 
zprávu od pana faráře, že učinil první 
kroky k realizaci našeho společného 
záměru. 
► že si stěžujete. Ne všichni, ale zato 
stále. Když se nic neděje, je to špatně a 
když se konečně děje, je to také špatně. 
Ale to už je taková zlonická klasika. 
Začaly práce na komunikacích u 
mateřské školy, u bytovek a nejnověji u 
zdravotního střediska. Ano, je podzim, 
deštivo a tím pádem všude bláto. 
Bohužel, jinak to ale nejde. Stále jste se 
dovolávali nových chodníků a nových 
cest, zřejmě jste si neuvědomili, co 
všechno nás čeká, až se opravdu „kopne 
do země“ Bohužel, když se „koplo“, 
zjistilo se, že jsou někde nefunkční 
kanalizační svody a tím se všechno ještě 
zpomaluje. Lidi prosím, buďte trpěliví a 
těšme se společně na výsledek.  
► že jsou ale někdy stížnosti oprávněné, 
to je také pravda. Například když u 
rozkopané Tylovy ulice nesvítilo večer 
pouliční osvětlení. Můžeme být rádi, že 
tam nedošlo k úrazu. Nebo si několik lidí 
stěžovalo na neschůdný chodník na 
náměstí u vjezdu ke kontejnerům. 
Maminky s kočárky musí zajíždět do 
silnice, kde je docela velký provoz nejen 
osobních automobilů. Stalo se také, že 
na druhé straně u bytovek, kde teď 
během prací na silnici musí nájemníci 
parkovat,  někdo??? bez upozornění 
majitele vykopal příkop a „uvěznil“ jeho 
auto, se kterým nemá možnost odjet. A 
jako seniorka rozumím stížnostem mých 
vrstevníků, kteří to opravdu nemají u 
opravovaných komunikací jednoduché. 
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Tam, kde mladší ročníky jednoduše 
výkop snadno přeskočí, tam už mají 
senioři nepřekonatelný problém. Ano, 
budeme hovořit o štěstí, když všichni 
přežijí bez úrazu. Také si stěžujete na to, 
jak někteří majitelé rodinných domů 
zamořují ovzduší kouřem z komínů.  
Zjistila jsem to při procházce Pejšovou 
ulicí a naproti bytovkám vedle Speedu, 
kde se valí z komína kouř zvlášť hustý a 
štiplavý. Upřímně, v té chvíli bych 
nechtěla bydlet v bytovce a třeba sušit 
prádlo na balkóně.  
► že bych chtěla upozornit na to, že 
cestou okolo garáží se dá projít pouze v 
holinách!!! Je tam obrovská louže přes 
celou cestu a dál, tam kde se ukládá 
hlína z výkopů, je neskutečně blátivo. 
Doporučuji raději použít jinou trasu. 
► že se nájemníci v „sedmadvacítce“ 
(bytovky) ptali na to, jak budou vyřešeny 
svody z okapů u jejich domů. Zeptala 
jsem se na úřadu městyse. Zde je 
odpověď paní místostarostky Kotěrové, 
která situaci konzultovala s vedoucím 
stavebního odboru panem Ing. 
Skleničkou: „Svody budou v betonu, 
nikoli betonová korýtka na povrchu, jako 
byla dosud. O problému se ví a v projektu 
je s tím počítáno.“  
► že v Husovce u statku nahradili 
nabouranou zastávku úplně novou!!! Co 
myslíte, jak dlouho vydrží?? 
► že na jaře bychom chtěli vybudovat u 
zdi spořitelny směrem k obchoďáku 
koutek pro posezení – lavičky, stolek. 
Budou ho jistě využívat místní, ale i 
turisté a cyklisté, kteří do Zlonic zavítají. 
Mohou si zde odpočinout a občerstvit se. 
Pokud tam bude příští rok i zmrzlinový 
stánek, myslíme si, že toto vylepšení 
uvítáte všichni. 

► že zapsaný spolek Šance pro slušné 
díky obětavosti jednoho z členů doplnil 
své webové stránky o informace, které 
tam chyběly. I v budoucnu budou na 
stránkách pravidelně doplňovány 
informace, fotografie a zprávy. Pokud 
máte zájem, dozvědět se něco více o nás 
a o tom, jak „žije“ náš spolek, neváhejte 
použít odkaz: www.sanceproslusne.cz.  
► že v COOPu je prodejní prostor nově 
monitorován kamerami. Výborně! Tak 
snad už si někteří nenechaví nakupující 
zvyknou na to, že normální je – nekrást. 
Bohužel opak zatím pociťujeme 
pravidelně i na našem časopisu Zlonická 
šance. Ptám se -  opravdu stojí někomu 
zato ukrást časopis, který vychází jednou 
za dva měsíce a stojí pouhých 5 Kč??? 
Můžete hádat, kdo doplácí chybějící 
rozdíl. Tak se docela těším na to, koho 
kamera v obchodu přistihne. 
 

"ZELENĚJŠÍ" ZLONICE A OKOLÍ 
/ZASTUPITEL JAKUB KOPECKÝ/ 

Poslední dobou se mluví a píše o tom, 
jak se správně chovat k přírodě. Jak šetřit 
vodou v domácnosti. Jak správně třídit 
odpad. A jak nepoužívat látky, které 
škodí životnímu prostředí. Tuto otázku 
řeší již několik desítek let experti z 
nejrůznějších oborů, tudíž nemám v 
plánu zde tento problém řešit i já. Pouze 
bych rád poukázal na to, jak by se dalo 
lépe šetřit vodou a zlepšit třídění odpadu 
v naší obci. 

Většina majitelů domku se zahrádkou, 
zahrádkářů a lidí snažících se žít v 
souladu s přírodou, obvykle zalévá svůj 
trávník, zeleninu, ovoce a květiny 
dešťovou vodou. Využívání dešťové vody 
k zalévání a zavlažování je podle mého 
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názoru jedním z nejlepších způsobů, jak 
šetřit podzemní zásoby vody, které 
získáváme ze studní. Též ušetříme 
peníze, pokud nezaléváme městskou 
vodou. Každý dům má okap ke svodu ze 
střechy do kanalizace. Tento způsob je 
zejména při současných klimatických 
změnách (sucho, málo srážek) velmi 
neefektivní. Dešťovku lze napojením 
různých sběrných systémů snadno 
svádět do sudů, nádrží a zásobníků. A 
následně jí využívat jako vodu užitkovou 
při zalévání, splachování atd. 

Městys bohužel nemá ve svém rozpočtu 
dostatek financí na podporu sběru 
dešťové vody pro všechny spoluobčany. 
Na realizaci těchto projektů se 
specializují firmy a lze na ně získat dotaci 
z MŽP.  

Uvítal bych, kdyby se i městys se snažil 
na některých vybraných obecních 
budovách sbírat vodu do nádrží. Tato 
voda by se mohla využívat k zalévání 
obecní zeleně na náměstí a ostatních 
zelených plochách. 

Dalším způsobem jak udržet vláhu v 
zemi, je tzv. dešťová zahrada. Jedná se o 
terénní prohlubeň, do níž se voda 
akumuluje a postupně zasakuje. Je 
tvořena silnou vrstvou drenáže a její 
povrch je osázen vhodnými rostlinami. 
Jejím úkolem je zasáknutí vody na 
pozemku, čímž se zlepšuje i samotné 
mikroklima dané zahrady. 
Nashromážděná voda se postupně zcela 
vsákne do podloží, proto se nemusíte 
obávat, že na zahradě vznikne jezero 
nebo líheň některých druhů hmyzu. 

Dalším tématem je tříděný odpad. To, že 
se ve Zlonicích a přidružených obcích 
úspěšně sbírá, respektive třídí odpad, si 
mohl každý občan přečíst v říjnovém 
vydání Zlonického zpravodaje.  
Kontejnery na papír, plast a sklo jsou 
rozmístěny po všech částech obce na 
několika místech. Nově kontejnery na 
nápojové kartony jsou umístěny ve 
Zlonicích na náměstí a ve Vyšínku. 
Kontejner na elektrozařízení, baterie a 
žárovky se nachází v přízemí budovy 
obecního úřadu a obchodu Jednota. 

Sběrný dvůr je v ulici Husova za domem 
č.p. 115.  Lze do něj přivézt oděvy, 
textilní materiály, objemný odpad 
(nábytek, sedací soupravy, koberce, 
linolea, matrace, podlahové krytiny, 
textil apod.), drobné elektrospotřebiče 
(žehličky, varné konvice, kávovary, radia 
apod.), objemné elektrospotřebiče 
(lednice, mrazáky, el. kamna apod. - 
tento druh elektrospotřebičů lze odvézt i       
k hasičům), nebezpečný odpad 
(motorové, převodové a mazací oleje, 
obaly obsahující zbytky NL, barvy, tisk. 
barvy, trubicové zářivky, apod.) 

Obec též poskytla občanům kontejnery 
na bioodpad, které jsou umístěny na 
několika místech v obci. V ulici Nádražní 
u kolejí, na křižovatce ulic Pejšova a 
Bezručova, v ulici Miličova a v 
Břešťanech cestou ke hřbitovu atd. 
Problém je absence kontejneru na 
hliníkový odpad (plechovky od piva, 
energetických nápojů a limonád). Užívání 
těchto obalů se zvyšuje a podle mého 
názoru by tento tříděný odpad neměl 
končit v běžných popelnicích. 
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(NE)PARKOVÁNÍ U COOPu 
/Mgr. LENKA FIALOVÁ/ 
 

Možná je to pro některé návštěvníky 
COOPu novinka, ale vedle obchodu je 
poměrně dost velká parkovací plocha. 
Vejde se na ni 16 - 18 správně 
zaparkovaných aut. To je na Zlonice 
slušně velké parkoviště, nemyslíte? 
Připočteme-li možnost zaparkovat na 
boční straně obchodu (cca 6 aut), 
popřípadě na velkém prostranství mezi 
bývalou spořitelnou a dětským hřištěm, 
není ani v době před Vánocemi (kdy 
nakupuje každý, kdo má ruce a nohy), 
problém zastavit s autem tak, aby 
nepřekáželo jiným vozidlům při příjezdu 
a odjezdu. 
Takže naprosto nechápu, jak je možné, 
že i v době, kdy na parkovišti stojí 4(!) 
auta, zaparkuje to páté na chodníku! 
Stalo se mi několikrát, že jsem se musela 
cestou z obchodu (po chodníku určeném 
chodcům) zastavit nebo uhnout autu, 
které řídil někdo, kdo buď neumí 
parkovat mezi auty, nebo špatně vidí, 
anebo je absolutně bezohledný. 
V každém případě za volant nepatří! 
Kdyby po chodníku běželo dítě, 
pochybuju, že by stihlo zabrzdit a 
uskočit. Dovolila jsem si i řidiče 
upozornit, že stojí jednak na chodníku a 
jednak v protisměru, a hádejte, co jsem 
se dozvěděla? Že si jen nakoupí a 
odjede... Na to se ani nedá nic říct...  
Další skupinou „skvělých“ řidičů jsou ti, 
kteří nezaparkují NA chodníku, ale VEDLE 
chodníku…ovšem v protisměru! Auta je 
musí objíždět kousíček před výjezdem na 
hlavní silnici, čímž ovšem způsobují 
zúžení silnice mezi COOPem a budovou 
PČR, takže řidiči aut odbočující z hlavní 

silnice doprava ke COOPu brzdí leckdy i 
očima. 
Poslední skupinou (ne tak početnou, ale 
o to nepříjemnější) jsou „machři“, kteří 
se zaparkovat vůbec nepokouší, ale po 
odbočení z hlavní silnice zastaví cca 2 
metry za zatáčkou (tam, kde končí 
chodník vedoucí od mostu)! Vystoupí, 
jdou si nakoupit, nebo na někoho čekají. 
Překvapivě to bývají často řidiči 
z povolání (PPL, Geis,…). Tenhle jejich 
„majstrštik“ dokonale prověří brzdy a 
reakce nic netušících za nimi jedoucích 
řidičů…  
Když to shrnu - u COOPu je potřeba být 
stále ve střehu. Opravdu se divím, že se 
tady ještě nestala žádná vážná nehoda. A 
doufám, že se ani nikdy nestane. Za to 
ovšem nejspíš nebudou odpovědní řidiči, 
ale pozorní a včas uhýbající chodci… 

 
CHODNÍKY A ULICE. 
/ZASTUPITEL ZDENĚK IMBR/ 

 
Vážení spoluobčané, do modernizace 
obecní infrastruktury investoval městys 
v letošním roce několik milionů korun. 
Rekonstrukce chodníků a ulic začaly 
hned z jara. První na řadu přišel chodník 
od školy k vlakové zastávce. 
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Následoval chodník v ulici Nádražní, kde 
rekonstrukce byla náročnější jak na 
samotnou práci, tak i finančně. Při této 
akci byl zrekonstruován vchod do 
sokolovny, vznikl nový záhon a nové 
sezení před vchodem sokolovny. Byly 
vybudovány i přechody mezi ulicemi a 
zároveň proběhla i příprava na nové 
osvětlení ulice. Chystá se i nový asfaltový 
povrch na části vozovky. Další 
rekonstrukce ulice a chodníku probíhá  
v ulici Tylova (u mateřské školy), kde 
bude nový asfaltový povrch a nový 
chodník. Bohužel, jako dost často při 
opravách komunikací ve Zlonicích, se 
v této ulici vyskytl problém s kanalizací. 
Ta je v tak žalostném stavu, že se musí 
kompletně vyměnit za novou. Pracuje se 
i v ulici Nerudova (odbočka vlevo z aleje 
ke stavebninám), kde probíhá 
rekonstrukce kanalizace a povrchu 
ulice. Další investiční akce v letošním 
roce je v ulici Pippichova, kde vznikají 
nová parkovací místa a nový asfaltový 
povrch. Poslední a zároveň největší 
rekonstrukce je od listopadu v ulici 
K Vypichu (od zdravotního střediska 
dolů doleva ulicí Purkyňovou, 
Třebízského až k ulici Pejšova). Tato 
rekonstrukce bude finančně velmi 
náročná. Bude nás stát téměř 10 milionů 
korun. Bohužel se v letošním roce 
nepodařilo dosáhnout na žádnou dotaci, 
takže městys všechny tyto investiční 
akce platí z vlastních zdrojů.  
 
Přesto si myslím, že letošní rok byl na 
počet investičních akcí velmi úspěšný a 
náš městys se sice pomalu, ale jistě, 
začíná proměňovat k lepšímu. 
 

 

TJ SOKOL ZLONICE 
/STAROSTKA SOKOLA LUCIE VACKOVÁ/ 

 
Po prázdninové pauze se 
opět rozjela všechna 
cvičení. Horkou novinkou 
je oddíl florbalu pro kluky 
a holky z druhého stupně 

(od 12 let). Mladí florbalisté se scházejí 
každou středu od 16:30. Členský 
příspěvek na školní rok 2019/2020 je 500 
Kč. Po letní výměně oken na velkém sále 
čekala sokolovnu ještě jedna velká 
oprava, a to oprava hromosvodu. Hromů 
a blesků se teď už nemusíme bát – je 
hotovo.  

Sokol není ale jen o sportu a cvičení, ale 
také o sdružování se a o pořádání 
kulturních akcí. Tou poslední v tomto 
roce byla Mikulášská zábava 7. prosince. 
K tanci a poslechu zahrála kapela Černý 
brejle. Tolik krátce o Sokole ve Zlonicích. 
Pohodové Vánoce a hodně zdraví v 
novém roce 2020 přejí sokolové. 

SPORTU ZDAR! 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA – 
SKLENIČKOVI/ 

 
Fešák na krmítku… 
Mezi největší pěnkavovité pěvce patří 
dlask tlustozobý. Je rozšířen po celém 
našem území. Vyskytuje se pouze v 
nížinách v listnatých lesích, hájích, ve 
velkých zahradách, sadech nebo parcích. 
 

 

 

 
 
Je to buclatý pták a největším dojmem 
působí jeho mohutný a vysoký zobák, 
který můžeme přirovnat k louskáčku na 
ořechy. Jeho častou potravou jsou 
semena a jádra různých plodů. Když 
dozrávají třešně, létá do sadů, šťavnatou 
dužinu oloupá a rozlouskává pecky, aby 
se dostal na jadérka. Síle zobáku 
neodolají ani pecky meruněk, švestek a 
jiných peckovin. Požírá ale i semena 
jiných stromů, např. javorů, habrů a lip. 
Dlaskovo peří je pestře zbarvené, 
převážně rezavohnědé a béžové, s 
černou uzdičkou a skvrnou pod 
zobákem. Křídla jsou modročerná, za 
letu jsou nápadné bílé křídelní pásky a 
bílý konec krátkého ocasu. Přes léto má 
dlask zobák šedočerný a v zimě 
slonovinově bílý nebo světle žlutohnědý. 
Samec i samice jsou si barevně podobní, 
jen letky má samice celé černé a samec 
má temeno hlavy červenavě hnědé. 
Dlask je velmi plachý, většinu času tráví v 
korunách stromů. Hnízdo, jež staví 

samice, bývá z jemných suchých 
větviček, jež tvoří základ, stěny jsou 
propleteny z kořínků, suché trávy a 
vnitřek vystýlán zvířecí srstí. Hnízdí v 
květnu, samice snese 4 – 6 vajíček a po 
celou dobu je zahřívá. Samec se stará o 
potravu, po vylíhnutí krmí společně. 
Mláďata se líhnou po 14 dnech, během 
dalších 14 dní jsou opeřena a vyletují z 
hnízda. Kromě peckovin a semen se živí 
dlask i živočišnou potravou, jako jsou 
hmyz, pavouci, žížaly a plži. Potravu 
hledá na zemi i na stromech, překoná-li 
strach, navštěvuje také krmítka 
(slunečnice, jádra ořechů). 

 
AFORIZMY STRÝČKA VÁNI  
… dnes na téma 
„Demokracie“  
 
    Demokracie je vláda většiny. Tato 
vláda většiny obvykle přijímá taková 
opatření, která nad práva většiny 
nadřazují práva menšiny.  
     Demokracii lze vyvážet jako každý jiný 
produkt. Zpravidla se tak děje pomocí 
bombardování. 
     K rozhodování o tom, jestli je nějaká 
země demokratická, hodně napomáhá 
skutečnost, jaké má suroviny a jestli nám 
je chce prodat. 
     Krycí název pro vývoz demokracie 
bombardováním je „jaro“. Výsledný 
výraz se skládá tak, že se slovu „jaro“ 
předřadí přídavné jméno označující zemi, 
kterou právě bombardujeme. Naposledy 
to bylo „Arabské jaro“, které se ovšem 
změnilo v „Migrační peklo“. 
Poznámka: Některé země jsou na vývoz 
jara celkem háklivé a naše snaha by se 
lehce mohla změnit v nukleární zimu. 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 
/IVAN LIŠKA/ 

 
Pátek třináctého  
Takže si to shrňme – 
pátek třináctého je 
nesmysl a pověra. Za 
příčinu se bere 13. říjen 1307, kdy byla 
zatčena velká část templářských rytířů, a 
to zejména ve Francii. Pojďme si to 
vysvětlit trochu nevážně … Velmistr řádu 
Jakub de Molay usiloval o vyhlášení další 
křížové výpravy do Palestiny, což se mu 
nevedlo. Papež Klement V. usiloval o 
sloučení rozhádaných templářů a 
johanitů, což se mu nevedlo. No a 
francouzský král Filip IV. potřeboval 
naplnit státní kasu, což se mu nevedlo. A 
máme zápletku příběhu.   
 
Jednou takhle v pátek třináctého v roce 
1307 nechal Filip pochytat templáře a 
zavřel je do vězení. Byli obviněni ze 
sodomie (dnes heterosexualita), kacířství 
(dnes nevyznáváte evropské hodnoty) a 
zapírání Krista (dnes agent Kremlu), 
takže obvyklá finta na likvidaci 
protivníků. Asi se s nimi nepárali, 
protože se řada templářů přiznala. Papež 
byl zpočátku přesvědčen o jejich nevině, 
ale pod tíhou dalších a dalších přiznání 
svůj názor změnil. Jakub de Molay se 
obhajobou dlouho nezatěžoval, ale když 
začalo jít tlusté do tenkých, tak se do 
toho pustil. Papež patrně zase změnil 
názor a templáře omilostnil (Chinonský 
pergamen) – ovšem tajně. Něco jako 
odvolávám, co jsem odvolal, jenže 
italsky. 18. března 1314 byl velmistr 
Jakub de Molay upálen spolu s několika 
dalšími druhy za prokázané čarodějnictví 
a kacířství na ostrově la Cité na Seině. Na 

hranici údajně vyzval krále Filipa na boží 
soud. Takže takové to Lomikare, 
Lomikare, … jenže francouzsky. Nicméně 
se povedlo, protože papež zemřel za 
měsíc a král za další půlrok. Když to 
shrneme, tak pokud nejste momentálně 
členy templářského řádu, správně Chudí 
rytíři Krista a Šalamounova chrámu, pak 
se vás pátek třináctého vůbec netýká. 

 
 
JEDNODUCHÁ VĚDA ANEB JAK TO 

FUNGUJE? 
/IVAN LIŠKA/ 
 

DNES: MIKROVLNNÁ TROUBA 

Srdcem mikrovlnné trouby je 
magnetron, což je zjednodušeně 
součástka, která generuje mikrovlnné 
záření. Tento princip objevil už v roce 
1924 jako první na světě prof. Žáček 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. Publikoval česky, takže ve světě 
tomu nikdo nerozuměl a pan Žáček se 
následně musel dohadovat s Japonci i 
Rusy o prvenství. 
Nicméně až v roce 1947 se objevila první 
komerčně využitelná trouba – no, jak se 
to vezme … vážila 400 kg a byla dva 
metry vysoká. 
Jak již bylo řečeno, podstatou je 
generování mikrovlnného záření, jehož 
vlnová délka je 12,24 cm. To je celkem 
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důležité číslo, protože rozměr trouby se 
rovná násobkům poloviny této hodnoty. 
Tak se dosáhne vyšší účinnosti, protože 
když se potká vlna přímá a vlna 
odražená, vznikne tzv. stojaté vlnění 
(jako struna na kytaře). Nejvyšší výkon je 
v tzv. kmitnách a proto se pokrm 
v troubě otáčí, aby se různé části dostaly 
do oblasti kmiten a tím se dosáhlo vyšší 
účinnosti ohřevu.  
Vlny rozkmitají molekuly v potravině 
(zejména molekuly vody) a ty se 
kmitáním zahřívají, což je princip 
naprosto normálního ohřívání. Vlny 
pronikají bez potíží dovnitř potravin, 
takže je ohřejí v celém objemu. 
Překážkou je kov, od kterého se vlny 
odrážejí, a proto je konstrukce vnitřku 
trouby vždy kovová. Nemusíte se bát, že 
by vlny prošly dvířky, kde jen kovová 
mřížka. Prostě se tam „nevejdou“. 
Vzpomínáte? Mají 12,24 cm. 

 

VÍTEJTE V ADVENTNÍM ČASE 

To, že adventní věnec odpočítává čtyři 
týdny adventu, tedy přípravy na Vánoce, 
to ví asi každý. Kde se ale adventní věnec 
vzal, jaké může mít podoby a jaký 
význam mají jeho jednotlivé 
části? Rozsvícení svící na adventním 
věnci nepřímo navazuje 
na židovskou tradici starou 2000 let, 
slavení svátků světel, které známe pod 
označením Chanuka. Na židovských 
chanukových svícnech se postupně 
zapaluje osm svíček. Adventní věnce však 
mohou navazovat také na starý 
germánský zvyk zapalovat uprostřed 
zimy oheň v zeleném kruhu, který značí 
slunce. Předchůdcem adventního věnce 

v Německu je „paradeisl“, kde jsou 
rovněž čtyři svíce. Ty byly také 
zapalovány postupně. Z pohanských dob 
připomínají adventní věnec dva zvyky. V 
zimním období nosili lidé do svých 
příbytků čerstvé zelené větve a tím 
poskytovali příjemné bydlení dobrým 
duchům. Holé věnce ze slámy odháněly 
zlé duchy a tím zajišťovaly požehnání. Je 
tradicí, že na adventním věnci svíčky jsou 
vždy zapalovány proti směru hodinových 
ručiček. Podle pověsti první adventní 
věnec, velmi blízký tomu, jak ho známe 
nyní my, vytvořil Johann Hinrich 
Wichern, který v polovině 19. století učil 
ve škole pro chudé děti. Ty se ho pořád 
dokolečka ptaly, kdy už budou konečně 
Vánoce a tak vytvořil věnec, na který 
umístil 19 malých červených svíček pro 
všední dny a 4 velké bílé pro neděle. 
Každý den pak zapaloval jednu svíčku a 
děti si mohly samy snadno spočítat, kolik 
dní zbývá do Vánoc. Svíčky značí světlo, 
postupné zapálení všech svíček 
symbolizuje zvyšující se očekávání 
narození Ježíše Krista. Ježíš bývá také 
nazýván Světlo světa. Počet svíček může 

být 4 nebo 5. Pátá svíčka, která není 
nutná, ale může být přidána do věnce a 
vždy má bílou barvu, bývá nazývána 
Kristova svíčka a bývá umístěna ve středu 
věnce. Měla by být zapálena až na Štědrý 
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den, nebo Boží hod vánoční. Bílá barva 
svíčky reprezentuje duchovní čistotu 
Ježíše Krista i jeho matky Panny 
Marie. První svíčka má název Naděje 
(Svíce proroků), druhá Mír (Betlémská 
svíce), třetí Přátelství (Pastýřská svíce), 
čtvrtá Láska (Andělská svíce). V případě, 
že máte svíček pět, poslední z nich je 
zasvěcena Kristovi a měla by vyhořet až 
do konce. Tvar kruhu značí Boží věčnost a 
jednotu. Koloběh života, koloběh roku, 
nikdy nekončící cestu Slunce. Stále 
zelené rostliny, které se pro výrobu 
věnce používají, pak značí symbol života 
jako takového, nezničitelnost duše a 
ducha, stálost ve víře a také věčnost v 
ráji. Kruh i jako symbol Slunce má lidem 
dodávat naději, že přijdou světlejší zítřky, 
protože zima je obdobím, kdy jsou dny 
krátké a temné. Jednou z nejklasičtějších 
barev Vánoc je barva fialová. Značí 
pokání a postění se. Také je považována 
za barvu vítání příchodu Ježíše Krista na 
svět. Je možné, že to souvisí i s tím, že v 
dobách, kdy se látky nebarvily v 
továrnách, ale barvili je barvíři, byla 
fialová barva velkým luxusem. Dovolit si 
ji mohli jen ti nejbohatší lidé z města, a 
jelikož Vánoce byly vždy obdobím oslav, 
fialová se používala hojně na znak 
důležitosti tohoto svátku.  

Namísto fialové barvy se často používá 
také růžová, v USA a Velké Británii pak 

modrá. S čím dál silnější komerčností 
Vánoc se dostala do popředí obliba 
červené barvy, jakožto barvy lásky a 
radosti. Případně to, co dnes považujeme 
za slavnostní a luxusní barvy - stříbrná a 
zlatá. Pokud dodržujete tradiční stále 
zelené rostliny pro kruh věnce, nejspíše 
by vás ani nenapadlo dát na věnec 
zelené svíčky. Dnes je ale možné mít 
adventní věnec i z jiného materiálu, kde 
mohou zelené svíčky vynikat.  

 
 
VÁNOČKA 
 

Na území České 
republiky se 
běžně užívá 
výraz vánočka, 
v Čechách 
taktéž houska, 

na  Kladsku husce, v jižních Čechách a 
na Domažlicku se setkáme s výrazem 
calta, v západní části severovýchodních 
Čech a na  Třebíčsku se štědrovnicí (též 
štědrovkou). Na  Litomyšlsku se nachází 
enkláva s výrazem pletenice, jejíž 
slovotvorné varianty lze najít i na 
Moravě. Ve Slezsku  a na  Moravě se 
často objevuje výraz štrucle, štrycle a 
trucle, ve městech převládá výraz 
vánočka. Vánočka má svým tvarem 
připomínat malého Ježíška zabaleného v 
peřince. Je proto symbolem nového 
života a plodnosti. Správně se plete z 
devíti pramenů. Spodní čtyři symbolizují 
čtyři živly – oheň, vodu, zemi a vzduch. 
Prostřední tři prameny představují 
člověka – rozum, cit a vůli. Vrchní dva 
stočené prameny se upínají k tomu, co 
vede člověka nejvýše – láska a vědění. 
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VÁNOČNÍ HVĚZDA 

Vánoční hvězda 
- květina s 
botanickým 
označením 
Euphorbia 
pulcherrima –  

český také nazývané Poisentie , je 
původem rostlina ze střední Ameriky, jak 
původ se nejčastěji uvádí Mexiko. V 
Evropě se vedle vánoční hvězda stala 
vedle vánočního kaktusu klasickým 
symbolem vánoc - a to především její 
klasická, červeně olistěná varianta. 
 
VÁNOCE 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Budou zase Vánoce, a abych řekla 
pravdu, už pár let se moc netěším. Nějak 
té dnešní době nemůžu přijít na chuť. 
Stýská se mi po předvánoční pohodě, 
kterou jsem zažívala jako dítě a později 
ještě se svými dětmi. Výzdoba v 
obchodech byla opravdu až před 
Vánocemi, čokoládové figurky, kolekce, 
ozdoby, svíčky, koledy – to vše bylo 
spojené s těšením se na Ježíška. Ne jako 
dnes, kdy už od října lákají prodejci 
reklamami ke koupi všeho možného i 

nemožného, všechno je hrozně 
uspěchané, takže veškerá pohoda je ta 
tam. A co mi vadí nejvíc? Všude na nás 
vykukuje Santa Claus, všude červené 
špičaté čepice, všude sobi, dokonce 
vousatí skřítci a někdy i koledy v 
angličtině. Proč se nedržíme našich 
tradic. Ano, to jsme bohužel celí my. Léta 
jsme museli slavit Dědu Mráze, o 
Ježíškovi a o tom, že by se hrály nebo 
veřejně zpívaly koledy, nebylo ani řeči. O 
Půlnoční v kostele jsme se dozvídali 
jenom z vyprávění. Ještě, že na nás 
nechtěli, abychom slavili Vánoce na Nový 
rok jako v Rusku. Chvíli jsme si oddychli a 
vypadalo to, že už budou Vánoce jako na 
Ladových obrázcích.  A co byste řekli… 
zase ne. My prostě nebudeme ctít naše 
tradice, ale budeme čekat na Santu, 
který přiletí komínem a dá nám dárky do 
punčochy na krbu. Proboha proč? Ještě, 
že moje rodina, děti, vnoučata a přátelé 
preferují české Vánoce.  Doma slavíme 
Štědrý den podle našeho – česky.   
Přeji Vám všem klidné a pohodové a 
jenom české Ladovy Vánoce. 

 
DÁTE SI OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY? 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Závěr roku je ve znamení dobrot a toho 
nejlepšího, co dokážeme na naše 
sváteční stoly připravit. Bez chlebíčků si 
ale dokáže představit Silvestra a vánoční 
svátky asi jen málokdo. A tak si zaslouží, 
abychom se s nimi seznámili trochu víc, 
co říkáte? Mají totiž za sebou celkem 
dlouhou a zajímavou historii.  
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Už to bude skoro 300 let, kdy se objevily 
obložené chleby. K chlebíčkům, jak je 
známe, měly pravda ještě daleko, ale 
jejich jistými předchůdci asi byly. Stalo se 
roku 1733, kdy jistý lord Sandwich kvůli 
náruživosti v hráčství karbanu byl líný 
chodit k jídlu. A tak požádal svého sluhu, 
aby mu jen tak mezi krajíce chleba vložil 
plátek masa. Tím se objevil na světě 
první obložený chléb. Lordovi přátelé to 
sice zpochybňovali a tvrdili, že obložené 
chleby konzumovali již staří Římané a 
nápad to tudíž nebyl originální a 
původní, ale důkazy pro to neměli. Tudíž 
se zdá, že zkrátka Lord Sandwich byl 
opravdovým průkopníkem. Obložený 
chléb byl oblíbenou pochoutkou i 
Napoleona. Při vymýšlení bojových 
strategií neměl čas vysedávat u 
hodovního stolu, takže také on si 
nechával přinášet chléb s masem. Aby 
ale viděl, čím je chléb obložený, požádal 
vždy o odstranění vrchního krajíce. To už 
se nám dobře známému chlebíčku 
přibližuje, co říkáte? Do konce 18. století 
se „otevřené sendviče“ staly velice 
oblíbené a jejich sláva rostla nejen mezi 
šlechtou, ale i prostými lidmi. Ti si je 
oblíbili hlavně při cestování vlakem jako 
praktickou svačinu. Trvalo další desetiletí, 
než se chleby v obložené podobě dostaly 
i na naše území. A nutno říct, že nad 
chlebíčky, v jaké podobě k nám dorazily 
na konci devatenáctého století, bychom 
se dnes asi spíš ušklíbali. Skládaly se totiž 
z plátku černého chleba se slanečkem a 
cibulí. A tak jsme si museli na změnu a 
vylepšení i pro gurmány ještě zhruba dvě 
desítky let počkat. Když v roce 1916 
založil v Praze Jan Paukert slavné 
lahůdkářství na Národní třídě, 
chlebíčkový národ se začal klubat. 

Typický obložený chlebíček tak, jak ho 
známe, vznikl pak na popud Paukertova 
rodinného přítele, malíře Jana Rytíře 

Skramlíka.  Neměl moc rád při pohoštění 
jednohubky a vyžadoval tedy něco tak na 
dvě tři zakousnutí.  A co to tak asi mohlo 
být? To něco dostalo podobu, jakou 
známe, vymyslel ji Jan Paukert starší. A 
Čechům se velmi brzy zalíbil a především 
jim zachutnal. V českých domácnostech s 
kreativitou sobě vlastní krájíme při 
rodinných sešlostech a oslavách od té 
doby veku, mažeme ji máslem, motáme 
salám nebo šunku do ruliček a 
pokládáme jednotlivé ingredience.   Na 
špici oblíbenosti se dnes drží chlebíčky 
šunkový s hermelínovým.  
 
 
DOMÁCÍ RÁDCE 
/po nesnázích veta – radí teta Běta/ 

 
Utřít prach, vytřít, vyžehlit, 
umýt varnou desku, vyprat 
záclony, přeleštit okna, zbavit 
se molů ve skříni, umýt 
nádobí, vyčistit vanu, vyklepat 

koberce… Postarat se o domácnost před 
svátky není jednoduché. Mimochodem, 
věděli jste, že průměrná žena má každý 
den o tři hodiny méně času, protože 
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právě ty tři hodiny věnuje domácím 
pracím? Skutečně! A právě proto je tu 
téma měsíce prosince – předvánoční 
úklid, které má jasný cíl a úkol - pomoci 
prostřednictvím praktických rad a tipů s 
uklízením. Chcete uklízení zrychlit a 
zefektivnit? Přečtěte si některé z našich 
typů, ve kterých vám poradíme jak 
prověřené vychytávky, tak i novinky. 
Možná budete překvapeni, ale první 
pomoc při odstraňování skvrn na 
sedačce a křeslech spočívá 
v obyčejném saponátu či šampónu. Ve 
většině případů je mnohem účinnější než 
předražené speciální prostředky. 
Neředěným saponátem dostanete dolů 
například skvrny od kakaa či čáry od 
propisky. Stačí nechat působit. Skvělou 
volbou je i žlučové mýdlo, které je 
doslova přeborníkem při odstraňování 
skvrn. Věřte, že kdo ho jednou vyzkouší, 
už na něj nedá dopustit. Sehnat ho lze 
v každé drogerii za pár korun. Utírání 
prachu je snad tou nejnenáviděnější 
domácí činností. Pokud se vám navíc zdá, 
že víc prachu spadne na zem, než by se 
ho mělo udržet na prachovce, vítejte 
v klubu zhrzených uklízečů. Něco na tom 
je a řešením může být pořízení čisticích 
utěrek z přírodních materiálů. Zvlášť 
jestli jste dosud uklízeli jen prachovkou, 
která měla tyčku a peří, jež vytvářelo 
statickou elektřinu a příliš prachu 
nepolapilo. Výroba domácího prostředku 
na nádobí není vůbec složitá a nezabere 
mnoho času. Důležité je pouze správné 
dávkování a kvalitní výběr surovin. K 
přípravě domácího saponátu na nádobí 
si připravte na jemno nastrouhané 
přírodní neparfemované mýdlo, sodu na 
praní, jakýkoliv ocet, horkou vodu, vaši 
oblíbenou silici a kokoglukosid  - přírodní 

činidlo, které zajistí, že vámi vyrobený 
saponát bude pěnit. Zhruba 36 gramů 
mýdla nechte rozpustit v 375 ml horké 
vody. Přidejte lžíci kokoglukosidu, půl 
lžíce sody na praní, která nádobí zbaví 
mastnoty, a jednu lžíci kvasného, 
lihového, jablečného nebo vinného octa, 
který nádobí dodá lesk, vydezinfikuje ho 
a odstraní zápach. Po vychladnutí 
přidejte pár kapek oblíbeného 
esenciálního olejíčku. Citronový éterický 
olej při mytí zregeneruje pokožku na 
vašich rukách, tea-tree olejíček přispěje 
svými antibakteriálními účinky a 
eukalyptový éterický olej dodá nádobí 
osvěžující vůni. Správně připravený mycí 
prostředek má gelovou konzistenci. 
Mýdlo se vám nesmí srazit! 
Kokoglukosid, díky kterému prostředek 
krásně pění, můžete nahradit i odvarem 
z mydlice lékařské.  Výsledný přírodní 
saponát vás překvapí. Skvěle si poradí s 
mastnotou, připáleným mlékem i 
skvrnami od černého čaje či kávy. Z 
nádobí zmizí i skvrny od vodního kamene 
a vaše ruce zůstanou krásné a jemné. 
Tak do toho!!! 
 
NĚCO PRO DOBROU NÁLADU PŘED 
SILVESTREM 
 
62 letý muž neztrácí 
hravost, ani ve vyšším 
věku… Proč mu zakazují 
vstup do Supermarketu? 
Ve zprávě je napsáno, že 
níže uvedený seznam přestupků 
zachycených bezpečnostními kamerami 
nepomohl a na výzvy a napomenutí 
zaměstnanců SBS reagoval výše 
jmenovaný slovy: "Pokud tu moje žena 
nakupuje a nutí mě, abych tu byl také, 
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tak já se tady ty dvě hodiny strašně 
nudím! " Za posledních 6 měsíců jej 
přistihli při této činnosti:  
8. ledna — vzal z regálu 25 balení 
kondomů a náhodně je vkládal do 
nákupních vozíků jiným nakupujícím, 
když se na něj nedívali…  
16. ledna — nastavil všechny budíky v 
oddělení domácích potřeb tak, aby 
zvonili jeden po druhém v 5 minutových 
intervalech…  
2. února — rajčatovým džusem udělal 
dlouhou a tenkou čáru na podlaze 
směrem k dámským toaletám…  
19. února — přistupoval k prodavačkám 
různých odd. a oficiálním tónem jim řekl: 
"KÓD 3!" a sledoval, jak prodavačka 
zpanikařila…  
2. března — přišel k pultu Služby 
zákazníkům a trval na žádosti, aby si 
mohl koupit krabičku lentilek na půlroční 
splátky…  
21. března — přesouval nápisy "Pozor, 
mokrá podlaha!" do té části 
supermarketu, kde byly na podlaze 
koberce… 
5. dubna — kdykoliv se ho nějaký 
zaměstnanec zeptal, zda nepotřebuje 
pomoc, tak se nahlas rozplakal a křičel: 
"Proč mě lidé nenecháte na pokoji?!"  
24. dubna — našel si níže upevněnou 
bezpečnostní kameru a zblízka se do ní 
upřeně díval, pak se vrtal v nose nebo si 
zápalkou čistil zuby…  
2. května — u pultu se sportovními 
zbraněmi se zeptal prodavače, zda neví, 
kde si může koupit antidepresivní 
tablety, pokud se rozhodne koupit si 
nějakou zbraň…  
 
 

18. května — schovával se mezi věšáky s 
oděvy a na lidi, kteří se probírali zbožím 
a objevili ho, vykřikoval: "Kup si mě! 
Dnes jsem se slevou!"  
4. června – vždy, když se ozvalo hlášení z 
reproduktorů, dřepl si a schoulil se. Také 
při tom křičel: "Ne! Ne! Už zase ty 
hlasy!"  
28. června — vešel vícekrát do nějaké 
zkušební kabinky, zatáhl závěs, chvíli 
počkal a začal vykřikovat: "Haló! Není tu 
toaleťák, přineste mi ho někdo!! "  
7. července — na odd. kol sebral z regálu 
gumový klakson a strašil nic netušící 
nakupující, když jim zatroubil najednou 
za zády…  
27. července — náhodně vybíral lidem 
nějaké zboží z nákupního vozíku a se 
slovy: "To byl poslední kus v nabídce a já 
ho dnes velmi potřebuji." a spěchal 
směrem k pokladnám. Tam se mu ještě 
podařilo dostat prodavačku dotazem, 
zdali berou karty a pak jí nabídl kulovou 
desítku… 

 
KALENDÁŘ AKCÍ 
22. 12., 17:00 - Vánoční koncert Léta 
Letoucí, Kostel Nejsvětější Trojice, Slaný 
23. 12., 13:00 – 18:00 - Betlémské 
světlo, Infocentrum Slaný, 
24. 12., 13:30 - Zastavení u jesliček, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zlonice 
1. 1., 16:30 - Novoroční ohňostroj, 
Zlonice 
1. 1., 18:00 - Novoroční ohňostroj, Slaný 
22. 2., 15:00 - Knihovnický karneval, MC 
Grand, Slaný 
29. 2., 20:00 - 17. Ples Královského 
Města Slaného 
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