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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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Vážení čtenáři, zajímá vás, proč se 
některé věci neřeší tak rychle, jak byste 
chtěli? Či proč se některými podněty 
občanů obecní zastupitelstvo nezabývá 
nebo je odsunuje na další měsíce? Na 
tyto a podobné otázky se pokusí stručně 
a srozumitelně odpovědět naši 
zastupitelé… 
 
Otázka pro Jana Tůmu: 
Stále slýcháme, že chodníky ve Zlonicích 
jsou v hrozném stavu a mělo by se s 
nimi něco urychleně dělat. Co vy na to? 
 
Předně je potřeba si říci, že se často 
pletou dva pojmy – chodníky a ulice, 
můžeme říci také silnice. Obojí je 
v naších Zlonicích v hrozném stavu, na 
čemž se shodnou snad všechny politické 
strany i občané. Ale jak tento stav 
změnit? Před 30.ti lety se lidem stále 
říkalo, že až bude plyn, vodovod, 
kanalizace a veřejné osvětlení, pak se 
budou dělat chodníky a silnice. Pravdou 
je, že kdyby se udělaly již tenkrát, 
sloužily by dlouhá léta a na mnoha 
místech by se do nich dodnes ´neřízlo´. 
Naprosto chybějící zpevněné cesty a 
chodníky jsou odkazem dávné minulosti. 
A dodnes si ho neseme s sebou. 
Objektivně si musíme přiznat, že řešení 
není jednoduché. Bude trvat ještě léta, 
nežli lidé ve Zlonicích a našich dalších 
obcích budou chodit a jezdit po kvalitním 
zpevněném povrchu. Ono to totiž není 
tak jednoduché, jak si lidé představují. 

Jen vypracování projektové 
dokumentace stojí desetitisíce za jednu 
ulici. Pak promluví památkáři (Zlonice 
jsou totiž památkovou zónou) a ti 
většinou trvají na původních 
materiálech, samozřejmě nejdražších (a 
to často i 3x dražších!). U chodníků se 
musí také respektovat dosavadní úpravy, 
které proběhly již v minulosti, takže se 
klidně může stát, že chodník je někde 
vyšší a někde nižší, protože nikdo by jistě 
nechtěl, aby právě před jeho domem 
vznikl schod. Co se týče ulic, jsou 
prakticky dvě varianty. Zpevnění pouze 
asfaltovým recyklátem nebo novým 
asfaltovým povrchem, který je 3x dražší 
nežli doposud využívaný recyklát. Tyto a 
mnohé další faktory (umístění kanalizace 
a ostatních sítí, stav podloží, 
frekventovanost, společenská 
potřebnost aj.) rozhodují o plánu oprav, 
technických řešení a samozřejmě 
výsledné ceně.  
Ještě stále vám připadá, že je to tak 
jednoduché? Ale pravdou zůstává, že s 
tím konečně musíme pohnout! 
 
 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že z důvodu 
uzavření mostu 
v Litoměřicích, nemá spoj v 11,00 hodin 
od Slaného přípoj z Radešína do 
Mšených lázní. Tento spoj bude jezdit až 
od března 2016. Dále upozorňujeme, že 
nově od 1. 1. 2016 můžete jezdit ze 
Slaného posledním nočním spojem, 
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který odjíždí v 22. 05 z autobusového 
nádraží. 

►… že 22. 12. bylo poslední zasedání 
zastupitelstva v loňském roce. 
Omlouvám se všem čtenářům, ale 
tentokrát jsem nebyla mezi přítomnými. 
Doufám, že postačí, když vás seznámím 
s některými body jednání. 
• Zastupitelstvo městyse Zlonice ukládá 
Finančnímu a Kontrolnímu výbor ve 
spolupráci s Osadními výbory vypracovat 
návrh na výstavbu a úpravu chodníků a 
cest v katastrálním území Zlonice a jeho 
předložení do zastupitelstva v březnu 
2016.  
• Příspěvky osadním výborům se budou 
odsouhlasovat každému osadnímu 
výboru zvlášť.  
• Rozpočet Městyse Zlonice na rok 2016 
je schválen jako vyrovnaný. ……a kolik 
příští rok zaplatíme na poplatcích??  
• Ceny hřbitovních poplatků za služby 
ve Zlonicích - 87,- Kč/m2/rok a ve 
Břešťanech  89,- Kč/m2/rok.  
• Poplatky za odpady na rok 2016 ve 
výši 500,- Kč/osoba/rok.   
• Výpočet vodného pro rok 2016 ve výši 
90% z vypočtené ceny za 47,46 Kč/m3 
vč. DPH a stočného pro rok 2016 ve výši 
90% z vypočtené ceny za 36,36Kč/m3. 

►… že v minulém čísle jsme vám slíbili 
objasnění dětských fotografií některých 
členů Šance pro slušné, otištěných na 
úvodní stránce prosincového vydání   - 
tady je rozluštění. Přiznám se, že všichni, 
až na pana Jareše, kterému jsme 
fotografie posílali, jsme hodně dlouho 
netušili, kdo je kdo. Tak tady je vyřešení 
záhady. Protože díky tmavému tisku 
nejsou někde vidět čísla, postupuji ve 
směru hodinových ručiček. Začínám 
vpravo nahoře: č. 8 - ILONA DORNICOVÁ, 

č. 1 - RADKA KOTĚROVÁ, č. 3 - TOMÁŠ 
SMETANA, č. 11 - RENÁTA JAREŠOVÁ, č. 
7 -  JANA ŠLECHTOVÁ, č. 10 -  JANA 
TŮMOVÁ, č. 5 - MAGDALÉNA FIALOVÁ, č. 
2 - MARIE GERINGOVÁ, č. 6 - PETR 
DORNICA, uprostřed č. 12 – BOŘEK 
JAREŠ, č. 4 – JAN TŮMA, č. 9 – LENKA 
FIALOVÁ.  

►… že upozorňujeme všechny občany, 

že na území městyse Zlonice a přidruže-
ných obcích platí tržní řád, který zakazuje 
mimo jiné podomní prodej. To znamená, 
neotvírejte nikomu, kdo vám bude 
COKOLI nabízet (včetně levnější el. 
energie, plynu, atd.)!!! 
 

 
BOUCHALKA - Sbírka 
 
Šance pro slušné ve spolupráci s Úřadem 
městyse Zlonice a psím útulkem 
Bouchalka vyhlašuje 
 

sbírku chovatelských potřeb a 

krmiva pro psy. 

 

Sbírka se uskuteční v pátek 4.3. 2016 od 
14:00 do 17:00 a v sobotu 5.3.2016 od 
9:00 do 11:00 v zasedací místnosti Úřadu 
městyse Zlonice.  
 
Přinést můžete psí granule, konzervy, 
pamlsky, nové i použité obojky, vodítka, 
hračky, míčky, hřebeny, pipety proti 
klíšťatům a blechám, obvazový materiál, 
deky a jiné chovatelské potřeby. 
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VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA – 
ohlédnutí za první polovinou 
/JANA TŮMOVÁ/ 

 
S myšlenkou uspořádat volnočasovou 
univerzitu jsme si doma pohrávali 
dlouho, díky ostatním členům Šance pro 
slušné se doposud podařilo připravit osm 
kurzů pro širokou veřejnost. ´Studenti´ 
se mohli (a stále ještě mohou) přihlásit 
na všechny kurzy či si vybrat pouze ty, 
které je nejvíce osloví. Při plánování 
kurzů jsme využili dovednosti a znalosti 
našich členů či ochotných příznivců. 
Troufáme si tvrdit, že všechny dosud 
proběhlé kurzy měly úspěch. V první 
přednášce „Jak se správně nalíčit“ se 
účastnice dozvěděly o tom, jak pečovat o 
svoji pleť, jakými kosmetickými produkty 
vybavit svoji koupelnu, jaké volit barvy 
líčení a oblečení, s čím je sladit a 
v samozřejmě i to, jak se správně nalíčit. 
Vítaným zpestřením byl i nesmlouvaný 
přístroj na analýzu pleti. Díky němu 
dostaly účastnice rady ušité na míru své 
pokožce. To, že ve Zlonicích žije 
poměrně dost kreativních občanů, ukázal 
další kurz „Pletení z pedigu“. Pletly se 
barevné ošatky. Málokdo tušil, že si hned 
z první lekce odnese velmi povedený a 
praktický výtvor. O tom, že se kurz 
povedl, svědčí pokračovaní, které si 
kurzistky vyžádaly. Tvořilo se i 
v předvánoční čas, na třetím kurzu 
„Vánoční rukodělky“ jsme znovu objevily 
kouzlo korálkových ozdob. Ty zdatnější 
z nás mohly letos vánoční výzdobu 
doplnit hned třemi hvězdičkami 
z korálků. Ten, kdo si dal do nového roku 
předsevzetí naučit se, či se zdokonalit 
v práci s počítačem, nevynechal lednový 
kurz „Základy práce s PC“. Jako jediný se 

nekonal v KC, ale přímo v počítačové 
učebně zlonické základní školy. Jelikož 
přítomní měli odlišnou úroveň znalostí i 
zájem o různá témata, ale hlavně chuť 
pokračovat, přemýšlíme, jakou formou 
toto zrealizovat. Stále se můžete hlásit 
na kurzy od února do května: „Finanční 
gramotnost“, „Sestavujeme rodokmen“, 
„Základy malby“ a „Základy 
fotografování“.  
Protože nás pořádání univerzity těší a 
máme radost i ze zájmu z řad veřejnosti, 
chystáme se pokračovat i v dalším 
akademickém roce. Pokud byste měli 
zájem o nějaký kurz, dejte nám svůj tip. 

 
PLETENÍ Z PEDIGU – pokračování 
/JANA ŠLECHTOVÁ/  
 

Jelikož jsem byla oslovena některými 
účastnicemi ohledně dalšího 
pokračování lekce Volnočasové 
univerzity – Pletení z pedigu, přicházím 
s nabídkou kurzů. Sama pletu pro zábavu 
a o to, co umím, se ráda podělím. 
S podporou městyse Zlonice a Šance pro 
slušné využijeme KC Zlonice, dále se 
uvidí. Od vás bych potřebovala v případě 
zájmu znát: 
Jméno, mobil, e-mail, adresu, frekvenci 
konání kurzu: 1x14 dní  / 1xměsíc? 
Které výrobky chcete dělat: ošatky, 
misky, tácy, tužkovníky? 
Preferované barvy výrobků: (základem je 
přírodní pedig, zbytek barev dokoupím 
dle vašich návrhů a potřeb). 
Zatím budeme pracovat s pevným dnem, 
později se naučíme i dno vyplétané. Dá 
se dělat spousta krásných potřebných i 
nepotřebných věciček. Poprvé se 
sejdeme 16.2. a 25.2. v 17 hodin v KC a 
začneme třeba táckem na dvě kávy a 
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cukřenku. Na dalších termínech se 
domluvíme… Počet účastníků bude 
omezen. Pro přihlášené bude zajištěn 
materiál, cenu určíme dle 
spotřebovaného materiálu. Účastnice 
Volnočasové univerzity budou mít na 
první hodině slevu. 
Pro nové zájemkyně - pro začátek 
potřebujete: ručník (pracuje se s vodou), 
zahradnické nůžky špičaté, štípačky nebo 
nůžky, šídlo (stačí třeba pletací jehlice o 
síle cca 2-2,5 mm), metr (stačí i 
krejčovský) a kleštičky ploché (nejsou 
bezpodmínečné nutné).                        
Těším se na vás…. 

slechtova.j@seznam.cz 
mobil:  724 303 470 

 

PRÁCE S PC – pokračování 
 
Další pokračování jednoho z kurzů si 
vyžádali návštěvníci lekce PRÁCE S  PC, 
kterou vedl P. Pagač. Na základě vašich 
otázek, kterými jste pana Pagače 
zahrnovali, byly stanoveny 3 další 
okruhy:  
 
1) Práce s textem – 29.2. 
2) Práce s grafikou – 21.3.   
3) Internet a jeho využití – 25.4. 
 
Všechny lekce proběhnou v počítačové 
učebně ZŠ Zlonice od 17:00 hodin, sraz 
v 16:55 před hlavním vchodem do školy. 

 

 

VZPOMÍNÁME 
 
EDUARD INGRIŠ se narodil v našem 
městysi 11. února 1905. Byl to hudební 
skladatel, dirigent, cestovatel, fotograf 
kameraman a filmový dokumentarista. 
Letos, 12. ledna jsme si připomněli 25. 
výročí úmrtí této významné osobnosti. 

 
13. února vzpomeneme stého výročí 
narození významné osobnosti zlonického 
kulturního života, dlouholetého učitele, 
zástupce ředitele zdejší školy a 
vedoucího Památníku Antonína Dvořáka, 
pana MIROSLAVA HORY. 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Podzimní koncerty Komorního orchestru 
Dvořákova kraje v Památníku Antonína 
Dvořáka ve Zlonicích byly a stále jsou 
vždy významnou hudební událostí. Od 
prvního koncertu, a to už je spousta let, 
se v orchestru vystřídal nespočet 
hudebníků. Vždyť jenom z Mazáčkovy 
rodiny vítáme ve Zlonicích už třetí 
generaci. Pamatujeme hudební začátky 
syna Viktora i dcery Veroniky. 
V posledních letech obdivujeme hru na 
violoncello už i vnuka Mazáčkových. 
Vzpomínáme nejen na precizní 
provedení skladeb, na příjemnou 
atmosféru při poslechu krásných děl 
našich i zahraničních skladatelů, ale i na 
následná přátelská posezení. Proto 
v roce, kdy tento vynikající komorní 
orchestr slaví 40 let své činnosti, chceme 
poděkovat za řadu krásných večerů, 
které jsme prožili v příjemné společnosti 
všech hudebníků. Do dalších let přejeme 
členům Komorního orchestru Dvořákova 

mailto:slechtova.j@seznam.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1905
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dirigent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kameraman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dokumentarista
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kraje mnoho úspěchů a nadšených 
posluchačů.  
 
Srdečné díky.  
Zdenka Kuklová bývalá vedoucí 
Památníku Antonína Dvořáka. 

 
 

 
Rozhovor s paní Blaškovou o  
REKONSTRUKCI OBECNÍHO BYTU  
 
v domě v ulici Pippichova. Velikost bytu 
je 3+1 cca. 90m2. V bytě bydlí 5 členů 
rodiny od listopadu 2014. 
 
1) Kde nebo od koho jste se dověděli o 
možnosti získat ve Zlonicích obecní byt 
k rekonstrukci? 
O možnosti jsem se dozvěděla ze 
Zlonického zpravodaje. Další podrobné 
údaje jsem se dozvěděla při návštěvě 
Obecního úřadu. 
 
2) Jaký dojem na vás udělal byt, když 
jste si ho poprvé přijeli prohlédnout? 
Byt byl v neobyvatelném stavu. Chyběl 
rozvod topení, vody, kanalizace. Před 
první prohlídkou bytu nám byly předány 
plány k rekonstrukci, abychom měli 
představu o konečné podobě. 
 
3) Co rozhodlo o tom, že do 
rekonstrukce na vlastní náklady, které 

se vám po léta odečítají z nájmu, 
půjdete? 
 V největší míře naše rozhodnutí ovlivnila 
možnost pro mladší dcery navštěvovat 
ZŠ v místě bydliště a dopravní 
dostupnost do Roudnice nad Labem pro 
nejstarší dceru. 
 
4) Kolik řádově oprava bytu stála? 
Rekonstrukce byla odhadnuta na cca 450 
000 Kč. My jsme zvolili nákladnější 
variantu (zateplení stropu, oklepání 
omítky a nahrazení omítky sdk), takže asi 
700 000 Kč. 
 
 5) Jak dlouho tedy nebudete platit 
nájem, ale pouze služby? 
Nájem nebudeme platit 8 let. 
  
6) Nechávali jste si vše rekonstruovat 
firmou nebo jste prováděli i opravy 
svépomocí? 
Vodu, topeni, plyn, elektrické rozvody a 
obklady zajišťovali odborné firmy a 
zbytek jsme zvládli svépomocí. 
  
7) Jak se vám ve Zlonicích žije? 
Ve Zlonicích se cítíme dobře. 
  
8) Doporučili byste i ostatním přihlásit 
se o byt k rekonstrukci nebo svého 
kroku litujete? 
Určitě nelitujeme. Pokud bude možnost, 
budeme do  budoucna uvažovat o 
menším bytě k rekonstrukci pro dceru. 
  
9) Na co si mají zájemci dle vašich 
zkušeností dát pozor? 
Doporučuji nechat si zpracovat cenové 
nabídky od více firem, mohou tam být až 
desetitisícové rozdíly. 
                            Děkujeme za rozhovor. 
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TROCHU JINÝ SPORT 
/LENKA FIALOVÁ/ 

 
Možná, že to není sport v pravém smyslu 
toho slova. Nevyvíjíme žádnou fyzickou 
aktivitu, neběháme, neskáčeme, 
neposilujeme… ale přesto se nám 
zrychluje dech, srdce buší jako o závod a 
na čele se mohou objevit kapky potu, 
nemluvě o adrenalinu, když se nám 
začne dařit. Řeč je o kostkách…  
Nejstarší artefakty, které se podobají 
kostkám, lze vystopovat až do doby 
kamenné. Jsou to vícehranné, hrubě 
opracované kosti s různými symboly. 
Nejstarší kostka z hlíny byla nalezena 
před 5000 lety u řeky Indus, typické 
šestihranné kostky se objevily v době 
starověkého Egypta. Jejich obliba 
stoupala díky jednoduchým pravidlům, 
takže je hráli všichni, od otroků po 
císaře. Při vykopávkách z Pompejí i 
odjinud byly nalezeny hrací kostky ze 
železa, dřeva, alabastru i drahých kovů. 
Znáte Caesarův výrok ´Alea iacta est!´ čili 
´Kostky jsou vrženy!´? I když jde o 
metaforu, dokazuje to, jak oblíbené byly 
kostky ve starém Římě. Císař Claudius 
napsal knihu o herní strategii kostek a 
císař Commodus nechal o 130 let později 
ve svém paláci zřídit kasino.  
Ve středověku byly kostky spojovány 
s hazardem (hrou o peníze), který by l 
považován za velmi nebezpečný, takže 
byly zakazovány formou městských 
vyhlášek nebo i celostátních zákonů. 
Slovo hazard pochází z arabského slova 
al-zahr, v překladu kostky. Hazardní hry 
se rychle rozšířily z území Palestiny do 
Evropy a hra v kostky dostala modernější 
pravidla; některá zůstala dodnes, jiná 
byla změněna nebo úplně zrušena pro 

svoji složitost. Kostky byly velmi oblíbené 
i mezi námořníky a vojáky – byly malé, 
vešly se do kapsy, hrát mohl libovolný 
počet hráčů libovolně dlouho a o 
úspěchu rozhodovalo jen a jen štěstí.  
Po 2. světové válce se kostky staly 
nejpopulárnější hrou v kasinech vůbec, 
protože hrát kostky umí opravdu každý. 
Pak byly na chvíli vytlačeny automaty, 
ale jejich obliba se dnes vrací zpět… 
A co vy? Také občas pokoušíte paní 
Štěstěnu? Variant hry je mnoho, ty 
jednoduché zvládnou i děti, takže na 
příští dovolenou si určitě nezapomeňte 
přibalit i nějaké kostky… nezaberou moc 
místa a užijete si při nich spoustu legrace  

 

 

KALENDÁRIUM 
 
18. 2., 17:00 - Volnočasová univerzita – 
Finanční gramotnost, KC Zlonice, 
21.2., 18:00 - Opera v kině, Romeo a 
Julie, kino Slaný, 
27.2., 9:00 - Masopustní pochod, 
Infocentrum Slaný, 
3.3., 19:30 - Spirituál Kvintet, Městské 
divadlo Slaný, 
4.3., 14:00-17:00 a 5.3., 9:00-11:00 – 
Sbírka pro psí útulek Bouchalka, OÚ, 
8.3., 17:00 - Volnočasová univerzita – 
Sestavujeme rodokmen, KC Zlonice, 
10.3., 19:00 - Jarní ples, Hotel 
Hejtmanský dvůr, Slaný, 
17.3., 18:00 – Zastupitelstvo městyse 
Zlonice, KC, 
19. 3., 9:00 -  JosefInský jarmark, Slaný, 
26.3., 6:00 - Auto-moto burza, 
Hobšovice, 
2. 4., 20:00 - Ples Královského města 
Slaný, MC Grand 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY   
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 
 
 
 
 
 
KÁNĚ LESNÍ 
 

Přestože nejsme krajem s lesními 
porosty, od jara do zimy nás při 
procházkách do okolí provází hojně 
rozšířený druh dravce - KÁNĚ LESNÍ. 
Tento nepřehlédnutelný pták, jehož 
rozpětí křídel je až 130 cm, kroužící v 
oblacích, má velmi variabilně zbarvené 
svrchní peří, od bílé až po tmavě hnědou 
barvu, spodní část těla, kterou vidíme při 
letu, mívá světlejší a alespoň částečně 
pruhovanou. Samec i samice jsou stejně 
zbarveni. Při zásnubních letech kruhově 
plachtí, volně padají a zase stoupají. 
Staví si stromové hnízdo, které vystýlají 
listím, chlupy a mechem, samice do něho 
snáší 2 - 3 vejce, z kterých se po měsíci 
vylíhnou mláďata, o která se oba rodiče 
půldruhého měsíce starají. Své potomky 
ale dokrmují ještě další měsíc, i dva, i 
když už společně opouští hnízdo a 
vylétají za potravou. Dospívají ve 2 - 3 
letech a páry jsou monogamní. Živí se 
především hraboši, žábami, mladými 
ptáky a ještěrkami. Dokáže dlouhou 
dobu bez pohnutí číhat přímo na zemi u 
hraboší nory, až se jí podaří hlodavce 
překvapit a ulovit. Káňata často vidíme u 
silnic, kde číhají na mršiny přejetých 
zvířat a tím se samy dostávají do 
ohrožení při střetu s vozidlem. Káně se 
dožívá kolem 20 let života. 
Víte, jak naši předci tomuto dravci říkali? 

KÁNĚ MYŠILOV 
(jakého rodu je v češtině "káně"-  
ženského nebo středního? - obojí je 
možné - dospělá káně (rousná, mořská, 
sněžná) - vzor růže mládě káněte - rod 
střední - vzor kuře) 

 
Díky spadanému listí na 

stromech jsou nyní 
k zahlédnutí ptáčci, 
které během 
vegetace jen 
málokdy spatříme. 
Jedním takovým je ČERVENKA OBECNÁ, 
ptáček s neobyčejně zbarveným peřím 
na hlavě, hrdélku a hrudi (rezavě 
červená). Nejčastěji ji můžeme 
pozorovat, jak si na zemi shání potravu 
(hmyz, pavouci, červi, slimáci) a při tom 
se neustále velmi zvláštně pohybuje – 
podřepuje, uklání se, zdvíhá ocas a 
svěšuje křídla. Na podzim se živí 
bobulemi a drobnými plody. Samec má 
stejné zbarvení jako samice, mladí ptáci 
jsou hnědě skrvnití. Samice snáší dvakrát 
do roka 4 - 6 vajec a hnízdí při zemi v 
hustém roští. Na vejcích sedí zhruba 14 
dní, s krmením mláďat pomáhá samec. 
Kromě péče o mladé samci červenky 
velmi krásně zpívají – od časného rána až 
do setmění. Červenky u nás zůstávají i 
přes zimu, a tak je velice často můžeme 
vidět na krmítku ve společenství se 
sýkorkami a vrabci. Přikrmováním 
můžeme pomoci přežít zimní období, 
kdy je velmi málo potravy. Musíme 
ovšem vědět, jaké krmivo je pro ně 
vhodné (slunečnice, proso, mák, jablko). 
Víte, jak naši předkové říkali těmto 
zvláštně zbarveným ptáčkům 
zpěváčkům?  ČERMÁČEK 
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HRÁTKY S ČESKÝM JAZYKEM 
 
Český jazyk je, podle slov cizinců, velmi 
těžký na učení. Když už tento jazyk 
používáme, napadlo vás někdy, jakým 
způsobem si s tímto jazykem můžete 
pohrát? Kolik zajímavých, krkolomných 
slov a větných spojení můžete v českém 
jazyce vytvořit? Doufám, že vás 
následující řádky poučí i pobaví. 
 
 
 
 
Kolik má čeština slov? 
To nelze bohužel určit úplně přesně, 
protože je to jazyk živý a neustále se 
vyvíjí. Můžeme vycházet z toho, kolik 
slov je zachyceno ve slovnících, ale stále 
se spíše pohybujeme v odhadech. Náš 
největší slovník, Příruční slovník jazyka 
českého, obsahuje 250 000 hesel. V 
devíti svazcích zachycuje i slova, která 
dnes zná už málokdo. Na druhé straně 
neobsahuje slova jiná, obecně známá, 
například vulgarismy. Byl postupně 
vydán v letech 1935–1957. Čtyřsvazkový 
Slovník spisovného jazyka českého 
obsahuje kolem 200 000 hesel a je 
trochu mladší: z let 1960–1971. Ale náš 
jazyk, to není jen spisovná mluva! 
Musíme sem zahrnout širokou a pestrou 
paletu expresivních výrazů, nemusí to 
být jen ony zmiňované vulgarismy, dále 
obecnou češtinu, slangové výrazy, slova 
přejatá/přejímaná z cizích jazyků, 
odbornou terminologii nebo dialekty. 
Proto existuje poměrně nový Slovník 
nespisovné češtiny s 12 000 hesly v 1. 
vydání z roku 2006. A konečně velkého 
ohlasu se dočkal i Šmírbuch jazyka 
českého Patrika Ouředníka, 2005, 

obsahující přes 16 000 výrazů z oblasti 
argotu, slangu a vůbec „nekonvenční, 
okrajové češtiny“, používané v období let 
1945–1989. 
Jaké je nejdelší slovo v češtině?  
nejnevykrystalizovávatelnějšího  
nejneobhospodařovávatelnějšího 
Jak vypadá v češtině slovo s největším 
počtem háčků?  
Nejztřeštěnější, nejpřesvědčivější 
Jaké je nejdelší slovo v češtině, které se 
dá číst stejně oběma směry?  
Nepochopen, nezasazen, nepotopen, 
nezařazen. Je jich více, každopádně 
nemají více než 9 hlásek. Tomuto jevu se 
říká palindrom (slovo, věta, číslo, 
melodie, jež se dá číst oboustranně). 
Jaké dokáže vytvořit čeština větné 
palindromy?  
Jelenovi pivo nelej. Co nám nedá den, má 
noc. Následující věty už se liší délkami 
samohlásek: Kobyla má malý bok. A dál 
vidí lítat netopýry potentát i lid, i vláda. 
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf? 
Do chladu si masa mísu dal Chod. Sabina 
hrává na varhany bas. 
Které české slovo složené jen ze 
souhlásek je nejdelší?  
scvrnkls 
Víte, že výčet českých samohlásek i v 
přesném pořadí obsahují tato slova?  
Mateřídoušky, dvacetikoruny 
Chcete si usnadnit psaní?  
Využijte číslovky! Pe3kovi bra3 spa3li, jak 
8ahlí  lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 
a o5 s3leli. 
Slyšeli jste někdy o Q-systému?  
Qapem přiqačil qartál a qelikému 
přeqapení qalita qasinek qůli qantu 
dodáveqázne. Qasinky neqasí. 
Zajímavé, co říkáte? 
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SBĚRATELSKÉ KURIOZITY 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Existuje spousta koníčků. Určitě znáte ve 
svém okolí lidi, kteří „trpí“ sběratelskou 
vášní. Sbírat se dá prakticky všechno a 
možná byste se divili, co všechno. Někdo 
kroutí hlavou a nechápe, někdo takovým 
lidem fandí.  Já osobně se jim obdivuji a 
říkám si, když mají dostatek místa, kde 
své „poklady“ mohou uložit nebo 
dokonce, kde je vystavit pro veřejnost, 
proč si ťukat na čelo. Vybrala jsem pro 
vás několik kuriozit ze sběratelského 
života. 
Sekce pohlednic Je nejpočetnější sekcí v 
rámci Klubu sběratelů kuriozit. 
Sběratelství pohlednic - filokartie - patří 
v současnosti mezi nejrozšířenější obory 
i mimo klub. Obliba sbírání pohlednic 
spočívá ve faktu, že na pohlednicích se 
objevuje téměř vše ze všech oborů 
lidské činnosti, takže témat a žánrů, 
objevujících se na pohlednicích je 
nepřeberné množství. Sbírky nemohou 
obsáhnout celou šíři žánrů, a proto se 
většina sběratelů specializuje. Největší 
zájem je o místopis ČR, umělecké 
pohlednice, blahopřejné pohlednice, 
pohlednice flory a fauny atd. Sbírají se 
převážně historické pohlednice, ale 
místo ve sbírkách mají i pohlednice 
moderní. Pohlednice z řady sbírek jsou 
využívány jako ilustrace k publikacím 
historického a regionálního charakteru. 
Sběratelství pohlednic je téměř tak staré 
jako existence tohoto oboru. 
Filokartistický boom je možné datovat 
do začátku 90. let 19. století, jeho konec 
zapříčinila 1. Světová válka. Toto období 
je nazýváno zlatou érou pohlednic, kdy 
se ve světě vyráběla o posílala spousta 

pohlednic s pestrostí žánrovou a 
technickou. Pohlednice i v současnosti 
patří mezi nejoblíbenější suvenýry z cest 
a je tedy záruka jejich další produkce. 
Skupina sběratelů žvýkačkových obalů 
Sběratelstvím žvýkačkových obalů se u 
nás zabývá několik desítek sběratelů a 
několik set zatím nevyhraněných 
zájemců o tento obor. Sbírají se obaly, 
celé balení, krabičky, krabice, vložené 
obrázky, kartičky a vše, co se žvýkačkami 
souvisí. Největší zájem je o tradiční, 
plátkové obaly. Špičkové sbírky přesáhly 
95 000 kusů a obsahují celou řadu 
unikátů ze světa i ze žvýkaček 
vyráběných u nás. Na obalech a 
vkládaných obrázcích je široká škála 
motivů od dětských až po sportovní 
kartičky z baseballu, fotbalu nebo 
hokeje, které byly vydávány hlavně v 
Americe a ze kterých se stala kultovní 
záležitost. 
Skupina sběratelů kuřáckých potřeb 
Sběratelským zájmům tohoto oboru se 
věnují dvě desítky sběratelů. Nejčastěji 
se sbírají cigaretové obaly a špičkové 
sbírky dosahují světové úrovně. Vedle 
obalů se sbírají dýmky, doutníkové 
pásky, jednotlivé cigarety, obaly od 
doutníků a tabáku, přelepky 
cigaretových krabiček, sáčky na tabák a 
zapalovače. Sběratelé kuřáckých potřeb 
každoročně sestavují přehledy (žebříčky) 
největších sbírek. Podle statistiky je ve 
sbírkách českých sběratelů přes půl 
milionu cigaretových obalů. Největší 
sbírku vytvořili bratři Bromové, jejich 
sbírka přesáhla počet 110 000 kusů ze 
197 zemí světa. 
Skupina sběratelů čokoládových obalů 
Tato sekce existuje již více než 30 let a 
momentálně je členem klubu na 20 
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sběratelů. Existují však i další sběratelé 
jsou mimo klub. Sběratelé se scházejí na 
specializované papírové burze 4x ročně, 
účast není nijak závratná, v průměru tak 
5 sběratelů. Mezi sběrateli však probíhá 
výměna poštou a to i se zahraničím. Se 
zavedením internetu se objevila nová 
vlna většinou mladých sběratelů, kteří 
mají své internetové stránky, a výměna 
se zjednodušila – sběratelé si vyberou z 
vyobrazených obalů. Většina sběratelů 
sbírá všechny druhy obalů, někteří se 
specializují např. pouze na 100 g tabulky. 
Součástí sbírek jsou i knihy, katalogy a 
propagační materiál, někteří sběratelé 
sbírají i historické plechovky od kakaa a 
cukrovinek, dále papírové a dřevěné 
krabice od bonboniér, kovové formy a 
další materiály, týkající se čokolády. 
Sběratelé již pouze obaly nesbírají, ale 
zajímají se o novinky i o celý čokoládový 
průmysl. Při svých cestách do zahraničí 
již cíleně vyhledávají nové obaly a také 
navštěvují čokoládové festivaly a muzea. 
Se zvyšujícím se zájmem o vysoce 
kvalitní čokoládu se zdá, že i u 
sběratelství čokoládových obalů nastává 
určité oživení. Jenom pro zajímavost, ve 
Zlonicích máme také vášnivou sběratelku 
čokoládových obalů – paní Marii 
Štefundovou. 
 

SANTINI – génius barokní gotiky 
/LENKA FIALOVÁ/ 

 
     3.února 1677 se v Českém království 
narodil významnému pražskému 
kameníkovi Santinimu Aichelovi syn Jan 
Blažej. Byl malý a na část těla ochrnutý, 
takže se zdálo, že kamenickou dílnu 
svého otce nebude moci převzít. Ale Jan 
Blažej byl velmi ctižádostivý a kamenictví 

se i přes své postižení vyučil. Studoval i 
malířství, ale ani jedním z oborů se 
neživil. Učarovala mu architektura. 
Zkušenosti sbíral v Rakousku a Itálii, kde 
se seznámil s díly Francesca Borominiho, 
který byl svými konzervativními 
současníky považován za ´blázna´. Jan 
Blažej pochopil hloubku jeho staveb a 
rozhodl se jej následovat. Zde také 
zřejmě získal kvalifikaci architekta a do 
svého jména přijal otcovo jméno Santini. 
     První zakázku 
získal v pouhých 
23 letech, kdy byl 
pověřen vedením 
stavby konventu 
cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi, za 
což byl mimo jiné honorován párem 
vraných koní. O dva roky později, v roce 
1702, byl Santini pověřen projektováním 
a vedením stavby klášterního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana 
Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, který je 
dnes památkou Unesco (stejně jako 
Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou).  
     Poměrně rychle se stal velmi 
zámožným a ctěným mužem, který byl 
na svou dobu velmi vzdělaný – mluvil a 
četl česky, italsky, německy a latinsky. 
Zajímal se o geometrii, matematiku a 
numerologii. Své znalosti využíval při 
projektování sakrálních, palácových a 
hospodářských staveb. Během 23 let jich 
navrhl téměř 100! Všechny budovy byly 
citlivě zasazovány do krajiny, uvnitř se 
vyznačují vynikající akustikou a zvláštním 
světlem (Santini byl již ve své době 
nazýván ´Mistrem světla´).  Říká se, že 
v každé Santiniho stavbě je ukryto 
nějaké tajemství, šifra nebo poselství. 
Pozornost na sebe poutají především 
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hvězdy, někde pěticípé, jinde šesti nebo 
dvanácticípé. Co vlastně symbolizují….?  
     Dvě zajímavosti na závěr – díky své 
znalosti geometrie si Santini mohl 
dovolit ´čarovat´ se stavbami – například 
konvent kláštera v Plasích je postaven na 
dřevěném roštu, který je umístěn na 
5 100 dubových pilonech zaražených do 
bahnitého podloží… nebo Mladotická 
kaple, která má vnější obvod o 4 cm 
menší než obvod vnitřní! 
     Mojmír Horyna, český historik umění, 
řekl: „Santiniho Zelená Hora je báseň… 
Zatímco stavby dvacátého století jsou 
jenom slogany.“ Každému, kdo ještě 
žádnou ze staveb Jan Blažeje Santiniho-
Aichla nenavštívil, doporučuji se 
v některé z nich zastavit a na chvíli si užít 
ono zvláštní tajemno… 

 
 

O HROBEČKU A HRDINECH Z 
DONUCENÍ 
Jan Werich  
 
 
„Na konci Kostelní ulice, vedle vanových 
lázniček, je malý hřbitůvek, kde mám 
jednoho starého známého. Jmenoval se 
Václav Hora a má na hrobě svůj neumělý 
plastický portrét. Vojáček v uniformě 
alpských myslivců se opírá o předovku. 
Je oprýskaný a smutný. Na jeho hrobě 
jest německý a český nápis, který praví: 
Václav Hora, vojín 18. praporu myslivců. 
Tento statečný hrdina vrhl se dne 26. 
června 1866 v bitvě u Podola v noci do 
řeky Jizery a zapálil před blížícím se 
nepřítelem most. Dne 29. června byl v  
 

bitvě u Jičína těžce raněn a do zajetí do 
Žitavy odvezen. Od svého otce do Prahy 
přivezen, podlehl svým ranám dne 19. 
října 1866 v stáří 25 roků.  
„Jako malý kluk jsem se sem chodíval 
dívat, protože jsem byl fascinován tím, 
že tu nad hrobem jsem jaksi ve styku se 
skutečným hrdinou, který bojoval ve 
skutečné bitvě. Spočetl jsem dny od 29. 
června do 19. října. Kolik dní, tolikrát 
hrdinou! Do té doby jsem znal hrdiny než 
z pohádek. Tenkrát jsem ovšem nevěděl, 
že jsem se narodil do století, kde 
takových hrdinů budou milióny. Tisíce 
vědomých hrdinů z donucení. A že budu 
osobně znát lidi, řadu přátel, kteří budou 
násilně zabiti, kterým utnou hlavy, které 
otráví plynem. Tenkrát jsem to nevěděl. 
A od té doby se nepřestávám divit, že 
jsme se téhle hrůzy ještě neuměli zbavit. 
Místo předovek máme strašné a 
ohyzdné zbraně. A nedáme pokoj a 
nedáme pokoj. A za tu chvíli, co píšu o 
hrobečku, který je památkou na Prahu 
mých dětských let, jistě přibyla spousta 
nových hrobečků po celém světě. Úplně 
zbytečně. Má to své kouzlo i svou 
platnost, když tužba přestává být slovem 
a mění se v čin. Dalo by se začít třeba v 
rodině, vztahem bratra k bratru. Stojí za 
to člověku zamyslit se nad druhým 
člověkem, rodičům nad dětmi a dětem 
nad rodiči. Neboť jednota lidí nevzniká 
tehdy, když je na ulici každý hrdinou, 
nýbrž celá ulice ví, co chce a shoduje se v 
tom s druhou ulicí. Znamená to zříci se 
furiantství. 
A mluvit s chytrým. Hloupý ten to musí 
dohonit.“ 
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