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Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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VOLEBNÍ PROGRAM 
/JAN TŮMA/ 

 
Nabídneme mladým rodinám bytové 
prostory k rekonstrukci za výhodnějších 
finančních podmínek 

Městys Zlonice vlastní poměrně velký 
počet bytů, ovšem většina je ve špatném 
stavu. Rádi bychom tyto byty nabídli 
k rekonstrukci svépomocí, což jistě ocení 
nejen mladí lidé či rodiny. V čem 
spočívají výhodnější podmínky? Úřad 
městyse Zlonice by financoval 
vypracování projektů podle požadavků 
případných zájemců a stavební dozor. 
Cena rekonstrukce bude stanovena dle 
přesně daných tabulek stavebních prací 
a ta bude odečítána z nájemného. Pokud 
ale rekonstrukci ve stejném rozsahu 
provede nájemce sám, jistě dokáže 
ušetřit a to je jeho výhoda. Na 
rekonstrukci bude dohlížet již zmíněný 
stavební dozor. Konkrétní příklad? Byt 
2+1 - dle projektu předpokládaná 
rekonstrukce ve výši 250 000Kč.  
Stanovená budoucí cena nájemného bez 
služeb 3 900Kč. Z toho vyplývá, že 
zhruba pět a půl roku nebude nájemník 
platit nájem, i kdyby za rekonstrukci 
v daném rozsahu zaplatil pouze 
190 000Kč. Podmínkou bude jistě lhůta, 
za kterou musí nájemník rekonstrukci 
provést. Ta by se měla pohybovat někde 
v rozmezí 6-12 měsíců. Vše záleží na 
konkrétní domluvě a vše bude 
samozřejmě smluvně ošetřeno.    

Ve spolupráci s občany vytipujeme 
nejkritičtější lokality (komunikace, 
chodníky) a vytvoříme harmonogram 
jejich postupných oprav 

Každého z nás jistě trápí stav našich 
komunikací a chodníků. Jdeme do voleb 
s jasným cílem: zlepšit jejich stav. Dlouhá 
léta se jen čekalo na dotace či zázrak. 
I my se budeme samozřejmě snažit 
získat finanční prostředky z nejrůznějších 
zdrojů a grantů, ale v případě neúspěchu 
již nehodláme čekat. Nejdříve musí dojít 
ke zmapování nejkritičtějších lokalit 
a vytvoření harmonogramu jejich oprav 
či vybudování.  Na tomto mapování se 
budou podílet: 1) občanská komise 
složená ze zástupců všech našich obcí,  
2) úřad městyse, 3) občané 
(prostřednictvím ankety a osobního 
jednání vždy na příslušném místě). Roční 
částka, kterou budeme investovat do 
komunikací z rozpočtu městyse, bude 
činit minimálně 700 000Kč. Pro 
představu - za tuto částku můžeme 
vybudovat například okolo 700m 
chodníků nebo upravit 7 ulic, podobně 
jako již v ulici Tylova a Žižkova.   
 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
 /MARIE GERINGOVÁ/ 
 
 
                                                                          

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že to, co se na Pavlači probírá, není 
v žádném případě, jak by si mohl někdo 
mylně myslet, pouze můj názor? Rubrika 
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se jmenuje Zlonická pavlač.  Proč Pavlač? 
Nabízím vysvětlení převzaté z internetu: 
„Proč se o drbech říká, že 
jsou pavlačové, je jasné. Na městských  
pavlačích  si sousedé uměli bez zábran 
a o všem možném popovídat.“ Na naší 
Zlonické pavlači si také povídáme.  Já se 
snažím během dvou měsíců sbírat 
připomínky a názory vás všech a o nich 
psát. Denně poslouchám, jak hodnotíte 
život městyse, co se vám líbí, co se nelíbí, 
nebo kdo se líbí a kdo se naopak znelíbil. 
Případně - co se kde stalo, nebo se mělo 
stát a proč se nestalo, a podobně. O tom 
všem píšu. Je logické, že příspěvky na 
Pavlači někoho zaujmou, jiného rozčílí 
a někdo je třeba nečte vůbec, protože 
mu tento styl psaní nevyhovuje. Ale 
o tom Pavlač je.  Snažím se popsat to, co 
slyším. Pokud zjistíte, že jsem něco 
zapsala špatně nebo máte na věc opačný 
názor či závažnou připomínku, není nic 
snazšího, než se ozvat. Rozumnou, 
konkrétní a smysluplnou kritiku nebo 
jakýkoliv příspěvek, zaslaný na stránky 
tohoto časopisu a podepsaný autorem, 
uvítáme.  V dalším čísle otiskneme 
a nabídneme k posouzení všem 
čtenářům.     

zlonickasance@seznam.cz  
 

►… že se 3. června konalo pravidelné 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA v PAD. 

Tradičně vás seznamuji 
s účastí obyvatel. Tentokrát 
pro změnu vedli zastupitelé 
v poměru 13 : 9. 
Zastupitelé Josef Neumann 
a Ing. Petr Sklenička se 
omluvili. Škoda, že se nezúčastnilo více 
občanů. Vystupování zastupitelů nabývá, 

úměrně se zkracováním doby do 
komunálních voleb, na razanci. Ovšem 
ne, že by to bylo na škodu věci; dotazy a 
připomínky z diskuse se snažili zástupci 
obce pokud možno podrobně 
zodpovědět. Já nabízím pouze několik 
postřehů z programu zasedání. Úvodní 
zpráva o financích nás moc neoslovila, 
jako asi každého, kdo řeči účetních 
položek nerozumí. Uvítali bychom 
převedení zprávy o hospodaření obce do 
„jazyka“ srozumitelného každému. Snad 
se to už brzy podaří. Stačilo by – tolik 
máme – tolik jsme utratili za to a to. 
Případně jestli dlužíme – nedlužíme, 
nebo třeba - povedlo se nám ušetřit a 
použijeme to na to nebo ono. Pak 
bychom si zprávu poslechli se zájmem. 
Další body jednání jen ve zkratce:   
 

►… V Pippichově ulici u garáží si 
maminky od městyse pronajmou malý 
pozemek za 1 Kč ročně. Upraví si ho pro 
hry dětí s podmínkou, že se o pozemek 
budou starat.  

►… O prázdninách se ve škole budou 
vyměňovat okna. Je možné, že se zahájí 
rekonstrukce spojovací chodby mezi 
školou a školní jídelnou.  

►… Výstavba vodovodu Lisovice -  
Vyšínek se snad zahájí 1. 7. 
a rekonstrukce skládkového dvora 
Zlonice už byla zahájena v červnu.  

►… Radu městyse oslovila společnost, 
která dostala grant na vybudování domu 
sociálních služeb. Tato společnost 
vyzvala obce, zda by nemohly nabídnout 
vhodný objekt. Radní městyse umožnili 
zástupcům společnosti návštěvu našeho 
pivovaru na náměstí. Budovy pivovaru 
sice z pohledu zvenčí vypadají dobře, ale 
uvnitř – hrůza. Opravy zatím nepřipadají 

mailto:zlonickasance@seznam.cz
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v úvahu, finance je potřeba na akutnější 
akce.  Pokud si společnost tuto budovu 
ke svému záměru vybere, na vlastní 
náklady objekt zrekonstruuje a pak by 
sloužil seniorům starším 70ti let. 
O podrobnostech je zatím předčasné 
mluvit. Vše závisí na tom, jestli si 
společnost náš objekt vybere.  

►… Nové informační tabule na 
historické budovy jsou už objednané. 
Nedopatřením se stalo, že radní 
pozapomněli na zlonický zámek, takže se 
bude muset tabule přiobjednat.  

►… Vedení Vlastivědného kroužku, 
obce a PAD se konečně domluvilo na 
způsobu spolupráce, aby nedocházelo 
k nedorozuměním, jak se to stalo 
v minulosti. Všem společně jde 
o obohacení kulturního života ve 
Zlonicích a to je priorita.  

►… Nejen z řad zastupitelů, ale i od 
občanů, které potkávám, zazněla kritika 
prací na nově budovaném chodníku 
v Pejšově ulici. Pan starosta se snažil 
situaci vysvětlit a ujistil zastupitele, že na 
práce osobně dohlédne.  

►… Do diskuse se zapojil pravidelný 
účastník zasedání, který připomínkoval 
chybu v  loňském účetnictví městyse, 
nepřehlednost ve financování oprav ve 
škole – celý problém mu blíže objasní 
paní účetní. Ve škole by se mělo 
s pracemi podle plánu skončit k 31. 8. 
Finanční rozprava by měla být hotová do 
6 měsíců. Pak se bude akce hodnotit. 
Dále si dotyčný občan stěžoval na zápisy 
ze zasedání zastupitelstev, které jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
městyse a ve Zlonickém zpravodaji.   
Protože je osobně přítomen na každém 
zasedání, zdají se mu zápisy jednoduché 
a nekonkrétní.  

►… Víc vám nenabídnu. Je škoda, že na 
zasedání nechodíte. Otázek, připomínek 
a kritiky se tam objevuje čím dál víc 
a hlavně - komunální volby ve Zlonicích 
se pomalu blíží a měli byste tak možnost 
si udělat jasno, koho si zvolíte do čela 
městyse v příštím volebním období. 

►… Zaujal vás článek v minulé Šanci, 
týkající se neobvyklé nemoci trávicího 
ústrojí. Vzpomněla jsem si při té 
příležitosti, že o nutnosti vybudování 
veřejných WC ve Zlonicích jsem kdysi 
mluvila s bývalým starostou. Našla jsem 
si v archívu Zlonický zpravodaj 
z července 2010, kde v rubrice „Na kus 
řeči na radnici“ mi bývalý starosta 
odpověděl:  „Výhledově bychom chtěli 
v pivovaru vpravo od vrat (v bývalé 
vrátnici) zřídit veřejné záchodky. Nejen 
občané, ale i turisté, kteří navštěvují náš 
městys je velmi postrádají. Zatím 
opravíme střechu a o dalším postupu 
rozhodneme později.“ Tuto zprávu jste 
tehdy všichni uvítali. „Později“ se ale už 
nekonalo. Na dotaz, zda současné vedení 
obce uvažuje o podobné eventualitě, mi 
odpověděl radní Mgr. Tůma. „ 
O výstavbě veřejných WC jsme zatím 
nejednali. Je vždy problém vybrat 
z mnoha potřebných titulů ten 
nejpotřebnější. Ve Zlonicích je toho tolik, 
co by si zasloužilo zlepšení, ale bohužel 
finance nestačí. Samozřejmě si 
uvědomujeme, že pro některé občany je 
potřeba veřejných záchodků palčivý 
problém.“ 

RADY Z PAVLAČE:  JAK NA OCTOMILKY? 

►… Na kuchyňskou linku postavte 
misku s octem. Mušky se na něj nalákají 
a utopí se. 
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►… Nesnášejí vůni hřebíčku, tak jim ho 
po bytě pěkně naservírujte. 

►… Osvědčená je i takováto past: do 
igelitového sáčku dejte kousek 
přezrálého banánu, pevně ho uzavřete a 
nadělejte do něj nůžkami z manikúry 
malé dírky. Octomilky do něj vletí, ale 
ven cestu nenajdou.  

►… Poletují-li vám mušky kolem 
květináče, pak do hlíny zapíchněte 
stroužek česneku. Za pár hodin už 
květinu ani vás obtěžovat nebudou. 
 
. 

OKÉNKO….TENTOKRÁT DO PŘÍRODY 
/JITKA SKLENIČKOVÁ/ 

HUSICE  NILSKÁ 

 

Při jarních procházkách kolem rybníka V 
Brůdku jste se mohli, kromě páru labutí 
a hejna divokých kachen, setkat s párem 
ptáků, jejichž domovem je Egypt, hlavně 
povodí Nilu. Šlo o husici nilskou 
(egyptskou), kterou objevili v 19. století 
Angličané. Měli tendenci odvážet do 
Británie všechna nová zvířata a ptáky, 
které kde našli.  Husici nilskou převezli 
do  východních hrabství, do Norfolku, 
nížinné říční oblasti, kudy protéká řeka 
Yare. Na těchto bažinatých, rákosinných 
územích husice nilské vypustili a ty se 
kupodivu začaly množit. Dostaly se přes 
kanál La Manche do oblasti delty Rýna a 
obsadily postupně celé Holandsko. Tedy 
území nížinné, s říční deltou, s klimatem 
podobným jako v Británii. Odtud 
pokračovaly ve své cestě po německých 
řekách až k našemu území. V Čechách 

byl první výskyt tohoto druhu 
vrubozobého ptáka, který je menší než 
husa divoká a větší než kachna divoká, 
zaznamenán v roce 1979. Nevyskytuje se 
v hejnech, ale samostatně v páru. Peří 
má převážně světle hnědé, s tmavou 
skvrnou kolem oka (tzv. maskou), tmavě 
hnědou skvrnou na hrudi a velkými 
bílými poli v křídlech. Nohy má matně 
růžovočervené, zobák růžovočervený 
s tmavým lemem. Husice snáší v dubnu 
až květnu 5 - 11 vajec a housata se 
líhnou po 28 - 30 dnech.   Pro svou 
nenáročnost a pěkný vzhled je husice 
nilská (či egyptská) často chována 
v zoologických zahradách. V Česku ji 
chovají mnohé zahrady - Jihlava, 
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha nebo 
Dvůr Králové.     Ačkoli na našem rybníku 
nezahnízdily a odletěly, měli jsme 
možnost je celý měsíc pozorovat, stejně 
jako pár labutě velké, lysky černé nebo 
slípky zelenonohé. Ale o té zase příště..... 

KVÍZ  
/LENKA FIALOVÁ/ 

 

Dnešní kvíz věnuji fobiím. 
Myslím, že každý má z něčeho strach, 
i když hlavně muži často říkají: Já se 
nebojím ničeho! A pak přijdou 
k doktorovi a udělali by cokoli, aby si 
nemuseli nechat vzít krev (hematofobie) 
nebo píchnout injekci (trypanofobie). 
Pár takových znám a vůbec se jim 
nedivím. Mně sice pohled na krev nic 
nedělá, zato mám hrůzu z jiných věcí, 
takže vím, že zapojit rozum ve chvíli, kdy 
mám tendenci utéct co nejdále, nemá 
vůbec smysl. To je totiž podstata všech 
fobií – iracionální nezvladatelný strach. 
Některé fobie jsou tak časté, že jejich 
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názvy používáme úplně běžně, např. 
klaustrofobie (strach z uzavřených 
prostor), arachnofobie (strach 
z pavouků) nebo xenofobie (strach 
z neznámých lidí). A některé jsou až 
nepochopitelné. Proč by například měl 
někdo trpět venustrafobií čili strachem 
z krásných žen nebo fobofobií čili 
strachem z toho, že se bude člověk bát?? 
Ještě než si vyzkoušíte své znalosti 
názvosloví fobií, nabízím pár zajímavostí: 
fobii můžete mít z čehokoli, vzniká 
v dětství i v dospělosti, zčásti může být 
vyvolána stresem. Tam, kde alespoň 
jeden z rodičů trpí nějakou fobií, existuje 
až 40% pravděpodobnost, že fobií bude 
trpět i dítě. Jako jedna z prvních 
nejobvyklejších fobií se vytváří zoofobie 
(asi v 7 letech), následuje hemofobie (v 9 
letech) a kolem dvacátého roku se vyvíjí 
klaustrofobie.  
 
1) chronofobie 
2) pteranofobie 
3) afenfosmofobie 
4) herpetofobie 
5) sitofobie 
6) patofobie 
7) chromatofobie 
8) apifobie 
9) filofobie 
10) optofobie 

a) strach ze včel 
b) strach z doteku 
c) strach z jídla 
d) strach z času 
e) strach z nemoci 
f) strach z lásky 
g) strach otevřít oči 
h) strach z doteku peří 
ch) strach z plazů 
i) strach z barev 

PATŘÍ K NÁM … 
/MARIE   GERINGOVÁ/   

Břešťany, Tmáň, 
Vyšínek, Lisovice 

Z nejstarší historie 
obce TMÁNĚ. V roce 1952 byla nalezena 
skupinka žárových hrobů z pozdní doby 
bronzové. Hroby obsahovaly kromě 
spálených kůstek i keramiku, zlomky 
bronzového drátu, zlomek bronzového 
nože a bronzovou jehlici. První písemná 
zmínka o obci je ze 14. století. (1382). 
Roku 1406 je uváděna v Urbáři obecní 
lázeň – tehdy měla náves tvar 
okrouhlice. V tomto roce patřila ves 
Břevnovskému klášteru, ale v husitských 
válkách o ni přišel. Na počátku 16. století 
je Tmáň jmenována při smečenském 
panství, poté roku 1536 připadla 
k okořskému panství. Na konci 16. století 
byla rozdělena na dvě části. Po konfiskaci 
majetku během 17. století byla prodána 
Bohuchvalu Valkounovi z Adlaru. Za jeho 
vlády došlo k vynucenému ústupu od 
katolické víry a opět obracení poddaných 
k víře. V té době ve vsi žil Jiří Balcar, 
který se do Tmáně přiženil. V roce 1629 
došlo k osudné události. Jiří Balcar vedl 
velikonoční kázání asi pro 200 lidí 
z celého okolí Tmáně. Na popud 
vládnoucího pána vyrazil tehdejší 
zlonický rychtář s 32 ozbrojenými 
osobami, přerušili pokojné kázání 
a napadli kazatele i shromážděné 
posluchače. Došlo k bitce. Lidé ale 
pokojně odložili sekery, protože situaci 
zhoršila přivolaná pomoc dalších 
ozbrojenců smečenského děkana, který 
kázal ve Skurách. Jiří Balcar byl odvlečen 
s několika věřícími do Zlonic. Kazatele 
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před soudem nařkli z pobuřování, 
velezrady a kacířství. Vzdělaný Balcar se 
dobře hájil, přesto byl odsouzen 
a popraven. Ostatním zadrženým byly 
zkonfiskovány statky a tím Bohuchval 
Valkoun, jako omilostněný úředník 
menších desek zemských, přišel lacino 
k dalšímu majetku. Stavební památky 
z přelomu 18. a 19. století. Kamenný 
most je příkladem drobné mostní 
architektury se sochou sv. Jana 
Nepomuckého a dříve i litinovým křížem 
(l.p. 1868). Most byl roku 1968 okresním 
památkovým úřadem prohlášen jako 
historicky cenný a proto vzat pod 
kontrolu památkové péče. Při opravě 
mostu v roce 1953 byl nalezen letopočet 
1856 a rok rozšíření mostu 1893. Po 1. 
světové válce (1921) byl na návsi 
postaven pomník na paměť padlým. 
1.dubna 1976 byla obec Tmáň se 125 
obyvateli sloučena se Zlonicemi. Počet 
obyvatel nezadržitelně klesal (během 
20.století se snížil z 326 na 104) a pro 
malý počet dětí byla zde zavřena v roce 
1964 i malotřídní škola. 

V současnosti začíná obec opět ožívat. 
Přibývá chalupářů i mladých lidí, kteří si 
tu koupili nebo postavili nové domky. 
V loňském roce měla Tmáň 122 obyvatel. 
Před několika lety vzniklo Sdružení 
občanů Tmáně. Za dobu působení 
sdružení se jeho členům podařilo 
z divoké skládky vytvořit dětské hřiště, 
které si v rámci svých možností, za 
finanční podpory městyse a sponzorů, 
každý rok postupně zvelebují. Můžete 
tam zavítat a zahrát si se svými dětmi 
basketbal, nohejbal, fotbal, stolní tenis, 
ale i jen tak posedět a nechat si své děti 
pohrát na písku či průlezce s houpačkou.  

 

 

 
 
 
Stalo se tradicí, že každým rokem SOT 
pořádá na tomto hřišti oslavu Dne dětí. 
Stejně jako loni i letos, v sobotu 7. 
června přivítal děti klaun, se kterým si 
užily spoustu legrace. K dobré pohodě 
přispělo pěkné počasí a výborné 
občerstvení. Po odpoledním programu, 
plném soutěží, odměn pro děti 
a vystoupení sokolníka s dravci, 
následoval, hojně navštěvovaný a všemi 
očekávaný, večerní program pro 
dospělé. Pochvala patří všem 
„Tmáňákům“, kteří obětují volný čas 
a připraví pro všechny pěknou akci.  

BŘEŠŤANY.  Také ve Břešťanech „to žije“. 

Letos poprvé využívají děti i dospělí 
nové, svépomocí vybudované, dětské 
hřiště. Jak jsem slyšela, konaly se zde 
letos na jaře dvě akce – Čarodějnice 
a Sousedské posezení. Obě akce se 
vydařily, byly hojně navštívené a líbily se 
dětem i dospělým. Třetí jarní sešlost se, 
díky špatnému počasí, nekonala, ale 
s příchodem teplých letních večerů, 
hřiště určitě opět ožije. 

 V příštím čísle se dozvíte něco z historie 
obce Vyšínek. 

Historický den 2014 
 
Léto je v plném proudu a občanské 
sdružení Šance pro slušné na jeho konci 
chystá již 4. historický den. Letošní 
termín připadá na neděli 28. září, 
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začínáme ve 14:00 u Památníku 
Antonína Dvořáka ve Zlonicích. V roce 
2014 si připomínáme již 309. výročí, kdy 
byly Zlonice povýšeny dekretem Josefa I. 
na městečko. Při této příležitosti je pro 
vás připraveno zábavné odpoledne. 
Můžete se těšit na výstavu fotografií 
Tomáše Nosila, prohlídku jednoho 
z běžně nepřístupných objektů ve 
Zlonicích, jarmark šikovných rukou, 
besedu s extrémním cyklistou Milanem 
Silným. Nebude chybět ani program pro 
nejmenší a samozřejmě občerstvení.  

Výzva 
V neděli 28. září 2014 se v rámci 
Historického dne uskuteční Jarmark 
kreativní tvorby. Vyzýváme proto 
všechny tvořivé občany, kteří mají 
šikovné ruce a rádi by svá díla představili 
ostatním, aby nás kontaktovali na 
emailu: zlonickasance@seznam.cz. 
 
 

POJĎME SI SPOLU HRÁT aneb  

TO JE VÝZVA, RODIČOVÉ 

/LENKA FIALOVÁ/ 

Prázdniny, 
dovolená, volný 
čas trávený 
společně s dětmi 
a kamarády … 
spousta plánů 

kam jet, co si prohlédnout, jak si to volno 
skvěle užít. Určitě by nebylo od věci si 
pořádně protáhnout tělo. Po celoročním 
sezení v kancelářích, po starostech 
s dodržením termínů nebo po 
vyčerpávajících dnech a nocích při 
starání se o jiné si všichni zasloužíme 
„vypnout“ a pro změnu se bavit, smát a 
unavit tělo. A rozhodně kvůli tomu 
nemusíme denně trávit hodiny 

v posilovně či fit centru, uběhnout 
maraton nebo vystoupat na 
Matterhorn. Nevím, jak vy, ale já 
dávám přednost aktivitám, které moc 
nestojí, nemusím se na ně měsíce nebo 
roky připravovat nebo si kvůli nim 
pořizovat speciální oblečení. Pokud jste 
stejně naladění, nabízím vám několik 
tipů, jak si zasportovat a užít si spoustu 
legrace. Všech her se samozřejmě 
můžou zúčastnit děti. Nedělejte si 
starosti, zvládnou to i „prckové“! 
A smutnou pravdou je, že čím jsou 
mladší, tím jsou „lepší“ – jsou nadšení, 
rychlí, pružní, soutěživí, nebojí se, že 
spadnou, zraní se, nezvládnou to. Měli 
bychom se od nich nechat „nakazit“ 
radostí z toho, že se něco děje a užít si 
každou společnou chvilku. A je velmi 
pravděpodobné, že si budete poměrně 
často klást otázky typu: Jak to, že je nic 
nebolí, když já sotva lezu? Jak to, že 
nemají ani modřinu, když já mám 
odřenou každou myslitelnou část těla? 
Jak to, že se pořád něčím cpou a přitom 
vůbec nefuní, i když uběhnou víc než 100 
metrů? A abych nezapomněla, 
„třešničkou na dortu“ všech nabídnutých 
her je možnost zůstat doma na zahradě, 
na louce za domem nebo najít v okolí 
jakýkoli plácek větší než váš obývák. Ale 
dost teorie, jdeme na věc. 
 
Kanjam je nekontaktní sportovní hra, ke 
které potřebujete jen frisbee a dva 
plastové koše (měly by mít otvor 
i z boku, ale pro začátek budou jistě 
stačit jen ty obyčejné), které umístíte 15 
metrů od sebe. Hrají proti sobě dva 
dvoučlenné týmy. Cílem je hodit létající 
talíř od jednoho koše a zasáhnout druhý 
koš, u kterého je připraven spoluhráč. 

mailto:zlonickasance@seznam.cz
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Ten může frisbee tečovat a tím ho 
umístit do koše. Bodování je 
jednoduché: 1 bod = tečující hráč nesrazí 
frisbee do koše, talíř se koše pouze 
dotkne zvenku; 2 body = hráč u koše talíř 
vůbec netečuje, ale frisbee se koše 
dotkne zvenku přímým hodem; 3 body = 
tečující hráč umístí talíř přímo do koše; 
okamžitá výhra = hráč, který frisbee hází, 
umístí talíř přímým hodem do koše. 
Vítězí družstvo, které získá jako první 21 
bodů. 
 
Slackline je chození, balancování 
a skákání na pružném popruhu, který 
upevníte mezi dva body, například 
stromy. Je to skvělý způsob, jak si 
zpevnit celé tělo a zjistit, jak jste na tom 
s udržováním rovnováhy. Pro 
začátečníka je zážitkem na „lajnu“ vůbec 
vylézt bez pomoci někoho jiného 
a několik sekund se na ní udržet! Vím, 
o čem mluvím Dětem stačí pár pokusů 
a začnou po „lajně“ chodit jako po 
chodníku, stojí na jedné noze, udělají 
„váhu“ a vůbec se tváří, že je to ta 
nejjednodušší věc na světě. Dospěláky 
takové pokusy naopak utvrdí 
v přesvědčení, že ani po 10 kolech 
v ringu by neměli tolik boulí a modřin. 
Ale trpělivost se vyplácí, a když poprvé 
přejdete z jednoho konce na druhý, aniž 
byste jedinkrát spadli, máte pocit, že teď 
už zvládnete všechno. A na odřená 
kolena a lokty už si ani nevzpomenete. 
Abyste se bavili ještě lépe, nechte děti, 
aby vymýšlely různé triky a zkuste je 
napodobovat. Nebo si natáhněte popruh 
přes potok…jednak je to dobrodružnější 
a jednak se můžete v horkých letních 
dnech příjemně zchladit pádem do 
vody Variant na zpestření je mnoho – 

natáhněte „lajnu“ vysoko nad zem, 
choďte po extrémně dlouhém popruhu, 
měřte čas… Ale hlavně nezapomeňte – 
všechno je to jen zábava! Pokud budete 
chtít zjistit, co všechno je na slacklinu 
možné provádět, zajeďte se podívat na 
soutěž (na internetu je dostatek 
upoutávek). Můžu vám slíbit, že triky 
freestylistů vám leckdy vyrazí dech 
(např. salto vzad), ale nedoporučuju je 
hned doma zkoušet. Ještě přidám dva 
nevěřitelné rekordy: 1) nejvyšší slackline, 
1000m vysoko, přešel Christian Schou 
přes fjord v Kjeragu v Norsku;  
2) nejdelší slackline, 380m, přešel Danny 
Menšík v r.2013 v Praze.   A kdyby vás 
zajímalo, kde se tenhle sport poprvé 
objevil, pak to bylo údajně v Yosemitech, 
kde si lezci krátili volnou chvíli chozením 
po řetězech u místních parkovišť. Zdá se, 
že nové sporty můžou vzniknout kdykoli, 
kdekoli a z jakéhokoli důvodu… 
Už vás nebaví hrát obyčejný badminton?  
 
Pak je tady Speedminton. Spojuje v sobě 
hned tři sporty naráz – badminton, tenis 
a squash. Budete potřebovat rakety, 
košíčky a kurty, což jsou dva čtverce 
o velikosti 550 x 550cm vzdálené od sebe 
12,8m. Košíček je potřeba dopravit do 
hracího pole soupeře, pokud dopadne 
mimo vyznačený kurt, získává soupeř 
bod. Hraje se na tři sety, v každém je 
potřeba získat 16 bodů. Přesná pravidla 
jsou k dispozici na internetu, ale pro 
„vyblbnutí se“ na zahradě si je 
samozřejmě můžete přizpůsobit. Jen se 
připravte na to, že druhý den vás určitě 
budou bolet záda a že zjistíte, že existují 
i svaly, o kterých jste až doteď netušili, 
že je máte. Ale za tu srandu to vážně 
stojí! 
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AŽ JE JEDNOU 

POTKÁTE 
 

BOŘEK JAREŠ 
    

                                                /JANA TŮMOVÁ,  JAN TŮMA/ 

 
Pan Bořek Jareš žije se svojí rodinou 
v našem městysu již 10 let. Působí jako 
realitní makléř v realitní kanceláři ve 
Slaném. Je členem občanského sdružení 
Šance pro slušné a také redaktorem 
Zlonické Šance.  
 
Odkud pocházíte? 
Prvně jsem otevřel oči ve Vinohradské 
porodnici v Praze. Deset dětských let 
jsem prožil v Jablonci nad Nisou, dalších 
třicet let v Praze a posledních deset let 
zde ve Zlonicích. Každé místo mi přineslo 
spoustu zážitků a životních zkušeností. 
Jaké školy jste studoval? 
Po základní škole jsem šel studovat 
gymnázium, které mi dalo především 
všeobecný přehled. Pak následovalo 
cílené profesní vzdělávání v informačních 
technologiích, komunikaci, organizaci, 
řízení a v posledních letech v realitní 
oblasti. 
Jako realitní makléř jste jistě dobře 
věděl, kam se stěhujete… Jaké cesty 
osudu Vás přivedly právě do Zlonic? 
V době, kdy jsme s manželkou hledali 
bydlení pro nás, naše tři děti a maminku, 
protože jsme se už nevešli do 
panelákového bytu, jsem pracoval ještě 
v IT a o realitách jsem toho moc nevěděl. 
Měli jsme ale daná kritéria pro bydlení – 
samostatný dům, zahrada, eventuálně 
i nějaké pole (pro koně), menší město 

nebo obec s maximální občanskou 
vybaveností, klidné prostředí, dobrý 
dojezd do Prahy. Zlonice nás zaujaly 
nejenom polohou, historií a vybaveností, 
ale i tím, že dům, ač starý, splňoval 
většinu požadavků. 
Co Vás přivedlo do realit? 
Celý profesní život jsem v podstatě 
analyzoval potřeby klientů, následně 
hledal možnosti a navrhoval řešení 
k uspokojení těchto potřeb. Vše jako 
zaměstnanec převážně v korporátních 
společnostech.  Je dobré se občas 
zastavit, zhodnotit, čeho člověk dosáhl, 
podívat se vpřed a rozmyslet si, co dál. 
Vzhledem k tomu, že jsem se již téměř 
deset let pohyboval i ve světě realit 
a správy nemovitostí, rozhodl jsem se 
odejít ze zahraniční firmy, spojit 
příjemné s užitečným a nadále pomáhat 
lidem splnit si jejich přání právě v oblasti 
bydlení. 
Jaký nejzajímavější obchod jste ve své 
kariéře uzavřel? 
Každý obchod je jedinečný, protože 
každý člověk je jedinečný, unikátní. Po 
celou dobu případu tak trochu prožíváte 
život se svými klienty. Jeden ze 
zajímavých obchodních případů byl 
prodej rodinného domu, kdy jsem 
majitelům domu nabídl a prodal byt, 
kam se nastěhovali a klientce kupující 
tento dům jsem zajistil prodej jejích 
dvou bytů, čímž koupi domu financovala. 
Takové obchody jsou nejenom velkou 
výzvou, ale občas i pěkným 
„adrenalinem“. 
Jak se vyvíjí realitní trh ve Zlonicích 
a okolí? 
Zlonice a jejich blízké okolí jsou z tohoto 
pohledu mimořádně zajímavé. Je zde 
množství krásných budov, které mají 
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nejenom svou historickou, ale i užitnou 
hodnotu. Je zde ale i řada budov, jako 
například bývalý statek, které svým 
stavem kvalitu a hodnotu bydlení snižují. 
Ve Zlonicích a přilehlých obcích velmi 
záleží na tom, v jaké části se nemovitost 
nabízí, tedy jaké je její nejbližší okolí. 
Stále platí, že každá nemovitost má 
svého kupce, důležité je, čím ho zaujme, 
jaký je její stav a cena. Ta má ale 
v regionu dlouhodobě klesající tendenci. 
Svůj podíl na poklesu mají mimo jiné 
i exekuce a dražby, což následně 
ovlivňuje, kdo si takovéto nemovitosti 
kupuje. Ideální by bylo přilákat do 
regionu perspektivní klienty, nabídnout 
jim zajímavé příležitosti (nejenom 
pracovní) a zlepšit tak celkovou kvalitu 
bydlení, čímž by se ceny nemovitostí 
opět začaly zvedat. Současně by 
nemuselo docházet k masivnímu odlivu 
lidí v produktivním věku. Vše pak s sebou 
samozřejmě přinese i další pozitivní 
efekty. K realitnímu trhu ještě malou 
poznámku - z praxe doporučuji svěřit 
koupi a prodej nemovitosti do rukou 
odborníka – realitního makléře, který se 
o vše postará a hlavně má potřebné 
znalosti a zkušenosti. Někteří majitelé se 
snaží prodávat nemovitosti sami 
a vystavují se tak zbytečnému riziku. 
Přitom jde často o jejich jediný majetek 
a nemalé finanční prostředky.   
Stal jste se členem občanského sdružení 
Šance pro slušné, čím vás oslovilo?  
Se sdružením Šance pro slušné mne 
seznámila paní Geringová. Určitě jsme si 
všichni povšimli zajímavého jevu – lidé si 
velmi často stěžují, ale již nejsou ochotni 
cokoliv udělat pro nápravu věci a to ještě 
zadarmo a ve svém volném čase. Na 
sdružení mne zaujala právě ochota věci 

řešit, celková koncepce, možnost dát 
lidem příležitost podílet se na změnách 
a udělat Zlonice, Břešťany, Tmáň, 
Lisovice a Vyšínek opravdu krásným 
a kvalitním místem pro život nás všech. 
A protože jsou ve sdružení lidé, kterých 
si velmi vážím, bylo rozhodnuto. 
Co rád děláte ve volném čase? 
Volného času moc není…Velmi si vážím 
chvil, které mohu trávit s ženou a dětmi, 
rád čtu a když se opravdu vydaří, tak si 
s chutí zdřímnu  
 
Rychlodotazník 
Oblíbená barva: modrá 
Oblíbené jídlo: česká kuchyně (svíčková, 
vepřo-knedlo-zelo) a asijská kuchyně. 
Oblíbené pití: Energetický nápoj XS 
drink, kvalitní káva, dobré vínko. 
Ctnosti: věrnost, férové jednání 
Neřesti: manželka  
Motto: Chovej se k lidem tak, jak bys 
chtěl, aby se chovali oni k tobě. 
 

DŮLEŽITÉ DETAILY A LÉTO 
 
/ IVANA STÝBLOVÁ - 

PORADCE VÝŽIVY, 
ANALÝZA ŽIVOTNÍHO 

STYLU/ 

 
Léto nejen, že už neklepe na dveře, ale je 
tu a to v plné parádě! 
Během letních měsíců je vhodné zaměřit 
se na několik důležitých detailů. Určitě 
jste si nastudovali spoustu článků 
o hubnutí, umíte číst etikety na obalech 
potravin, sportujete, ale s vaší váhou už 
teď uprostřed léta asi mnoho 
nezmůžete. Co tedy navrhuji?  
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Za prvé – s úsměvem a dobrou náladou 
jde vše lépe! Stačí trocha slunka, 
dobrých přátel, pár pochutin v tuhé 
i tekuté podobě a hlavně - hýbeme se  
S úsměvem a dobrou náladou souvisí 
naše psychika, kterou v těchto dnech 
podpoříme kvalitními sacharidy a tuky 
s vysokým obsahem omega 3 mastných 
kyselin (rybí tuk). Nepleťme si však 
sacharidy, dříve označované pod názvy 
uhlovodany, uhlohydráty a karbohydráty
se sladkostmi a zařaďme do svého 
jídelníčku jak dostatek ovoce – jablka, 
hrušky, meruňky, banány, tak i ovesné 
vločky, rýži a celozrnné výrobky. Letní 
období nabízí i větší výběr ryb, luštěnin 
a čerstvé zeleniny jako zdroje nejen 
minerálních látek, vitamínů a bílkovin, 
ale i omega 3 mastných kyselin.  
Pokud hovoříme o příjmu tekutin, 
myslíme tím především vodu, která tvoří 
55-70% našeho organismu. Takže pijme 
cca 0,03 - 0,04l na 1kg své hmotnosti 
a více při vyšší fyzické aktivitě. Začněme 
hned ráno sklenicí vody a během dne 
průběžně vodu doplňujeme. Pozor na 
alkohol a slazené nápoje, kde se skrývá 
velké množství cukru. Vodu lze přichutit 
mátou, limetkou, citronem i salátovou 
okurkou! Dostatečný přísun tekutin nás 
učiní méně unavenými a dá i prostor 
k pohybu. Stačí i rychlejší chůze, plavání, 
jízda na kole či kolečkových bruslích 
a vyplavené endorfiny = hormony štěstí, 
vykouzlí úsměv na vaší tváři a obohatí 
tak nejen váš den. 
Abychom měli i za druhé, tak co trocha 
vzdušných a veselých barev ve dnech 
léta, zábavy a grilování? Mluvím nejen o  
oblečení, ale i mile prostřeném stole  
 

a hravých doplňcích všude kolem nás, 
včetně květin a pestré zeleně. A grilovat 
se dá i dietně - stačí si připravit kvalitní 
libové maso a vše doplnit sezónní 
zeleninou! 
Teď už jen dostatek opalovacího krému 
a začínáme! Přeji kouzelné léto uvnitř 
Vás i všude kolem . 
 

KALENDÁRIUM 
/JANA TŮMOVÁ/ 

 
16. 8., 10.00, Svatovavřinecké slavnosti, 
Kladno, 
25. 8., Den dětí, ukončení prázdnin, obec 
Královice, 
30. 8., 9.00, Memoriál Františka Havla, 
hřiště Sk Zlonice 
5. 9., 21.00, Koncert při svíčkách, Lidice 
u Otrub, 
6. 9., Rytířské slavnosti na Královické 
tvrzi, obec Královice, 
7. 9., Koncert u příležitosti výročí  
A. Dvořáka, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie ve Zlonicích,  
10. 9., 14.00-18.00, Den otevřených 
dveří „Ostrov“ Slaný, 
12. – 20. 9., Zahrada Čech, Litoměřice, 
13. 9., Rožnění uherského býka, Slaný, 
15. 9., 19.30 Varhany znějící, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, 
26. 9., Noc vědců, Gymnázium Slaný. 
 

 

Výsledky kvízu: 1d, 2h, 3b, 4ch, 5c, 6e, 7i, 

8a, 9f, 10g 
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