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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTYSE ZLONICE 

   15. prosince 2016 se konalo poslední 
zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice 
v roce 2016. Nejen ke schvalování 
rozpočtu na příští rok, ale k dalšímu 
projednávání důležitých bodů programu, 
se sešli zastupitelé v plném počtu. 
Občanů přišlo 18. Bohužel, zájem 
veřejnosti o projednávání bodů 
programu Zastupitelstva je stále malý.  
Letošní průměrná účast je 16,5 
obyvatele. Z celého programu jenom 
krátce k rozpočtu na rok 2017. Rozpočet 
byl projednán a schválen jako vyrovnaný. 
Příjmy 40 milionů – výdaje 40 milionů. 
Do příjmů je započítána částka, která je 
připravena jako rezerva pro případ 
dofinancování poskytnutých dotací 
(nikdy se dopředu neví, jaké dotace v 
příštím roce dostaneme a kolik bude 
třeba doplatit – proto rezerva). Většina 
zastupitelů schválila na základě 
předložených návrhů ocenění bytů ve 
vlastnictví městyse. Dalším krokem bude 
jednání s jednotlivými nájemníky bytů. 
Zastupitel Čížek sen. připomínkoval střet 
zájmů v případě hlasování zastupitelky 
Mgr. Dornicové a starosty Chocholy. Paní 
Dornicová a vnuk pana starosty bydlí v 
obecních bytech. Paní Mgr. Dornicová 
upozornila, že v tom případě by se 
hlasování o poplatcích za psy měli zdržet  
zastupitelé, kteří vlastní psy. Připomínka 
zastupitele Čížka sen. nebyla schválena.  

   Teď trochu více o jednom bodu 
programu zasedání  - využití areálu 
bývalého koupaliště. Jistě jste si všimli v 
COOPu vystavených fotografií. Zlonické 
tamtamy šíří zprávy rychle a tak už víte, 
že na snímcích je studie objektu 
sociálního bydlení, který by chtěl na 
pozemku koupaliště postavit pan Petr 
Zíma. Pan Zíma požádal vedení městyse, 
zda by pozemek nemohl odkoupit. Na 
zářijové pracovní schůzce  Zastupitelstva 
(takovou schůzku zákon umožňuje, ale 
nesmí se přijímat usnesení - pozn. red.) 
tento návrh předložil pan starosta 
zastupitelům. Všichni se shodli, že 
pozemek se prodávat nebude. Další 
názor byl, že v případě realizace projektu 
by měla stavba podle zákona (jako 
sociální bydlení) sloužit 20 let. A co 
potom? Přece jenom 20 let je krátká 
doba. Nevyrostl by nám uprostřed obce 
nový Maratón? (Pro ty mladší - Maratón 
je zbořeniště na cestě do Břešťan, které 
je noční můrou nás všech.) Zastupitel 
Šafner nabídl další možnost  - využít 
prostory bývalého koupaliště jako 
klidovou zónu se sportovištěm pro 
mládež, lavičkami apod. Na prosincovém 
zasedání předložil pan starosta obě 
varianty a otevřel diskusi zastupitelů na 
toto téma. Se svým názorem na věc 
vystoupila zastupitelka Průšová – v 
zásadě souhlasí s oběma variantami, 
Obyvatelé by jistě uvítali sociální bydlení 
ve Zlonicích, tak jak ho nabízí pan Zíma, 
ale městys by měl vybrat pro realizaci 
stavby jiný pozemek. Areál koupaliště je 
krásný, ve středu městyse a přímo vybízí 
k vybudování klidové zóny. Byla by škoda 
takový pozemek prodat. S názorem paní 
Průšové souhlasí i opoziční zastupitelé 
paní Čermáková a pan Čížek sen. Další 



Únor 2017                      Ročník VI., číslo 1., vydáno dne 6. 2. 2017                                   3                                                 

připomínku měl zastupitel Šafner, který 
už dříve předložil radě předběžný 
projekt, jak by mohla změna koupaliště 
vypadat. Radě městyse se ale zdá takové 
sportoviště příliš megalomanské pro 
potřeby Zlonic. Nakonec všichni 
zastupitelé schválili návrh zastupitele 
Šafnera s tímto závěrem – starosta 
pověřil radu městyse k předložení 
konkrétních požadavků, jak si proměnu 
koupaliště představují. Záměr projednají 
a nechají vypracovat studii 
volnočasového využití tohoto areálu. 
Zastupitelé tento postup schválili 
jednohlasně. Konečně se snad zbavíme 
té ostudy Zlonic, na kterou slyším stálé 
stížnosti a připomínky, kde nepořádek 
svádí ke kupení dalšího nepořádku, kde 
musí pracovnice městyse neustále 
uklízet po mládeži, která se tam schází…, 
jednoduše  lokality, které se všichni 
raději vyhnou.  
       Slíbila jsem, že vás budu informovat 
o tom, zda bylo uskutečněno jednání s 
panem Novákem ohledně obdělávání 
polí ve Břešťanech (stížnost pana Lišky 
na zastupitelstvu v září). Jak nás 
informoval pan starosta - jednání 
proběhlo. Pan Novák byl přístupný 
dohodě, s panem Liškou se domluvili na 
určitých pravidlech při obdělávání polí v 
okolí obytných domů. Ve Břešťanech   je 
již upravený železniční přejezd a jeho 
okolí, aby případná přívalová voda 
odtékala jednoduše řečeno  určeným 
směrem. 
       Pro cestující autobusovou dopravou 
směr Břešťany, Tmáň, Beřovice, Dolín, 
Slaný byl vybudován nový přístřešek 
autobusové zastávky u zbořeniště 
Maratónu.                                                      
Z 1. kola výběrového řízení na vedoucího 

stavebního odboru městyse postoupili 
do 2. kola pan Ing.  Sklenička ze Zlonic a 
pan Ing. Langer z Dolína.  
2. kolo proběhlo 21. 12. 2016 - zvítězil 
pan Ing. Petr Sklenička. Tím se stává 
novým vedoucím stavebního odboru 
městyse Zlonice. 
  O ostatních bodech jednání zastupitelů 
jste se už určitě dočetli v lednovém 
Zlonickém zpravodaji. 
 
ZLONICKÁ PAVLAČ 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
Lidi, slyšeli jste…  
 
… že naše řady se rozrostly o nové členy. 
Do Šance pro slušné vstoupil pan Petr 
Žebro a paní Tereza Žebrová. Dalším 
členem se brzy stane paní Lucie Vacková. 
… že nedávno jste mohli v televizních 
Událostech sledovat příspěvek o 
zbořeništi Státního statku, na základě 
kterého mnoha obyvatelům svitla 
naděje, že se konečně s touto ostudou 
Zlonic začne něco dít. Bohužel vás 
zklamu. Zjistila jsem z informovaného 
zdroje, že v televizních Událostech byl 
použit materiál, který neodpovídá 
skutečnému stavu a všechno je úplně 
jinak. Bohužel pro Zlonice stále špatně. 
…. že akce Posezení s harmonikáři, 
kterou pořádala Šance pro slušné nejen 
pro seniory, byla velmi pěkná. Bohužel 
jsme očekávali větší zájem. Faktem 
zůstává, že ti, co přišli, si příjemné dvě 
hodinky užili, zazpívali si, využili 
připraveného pohoštění a odcházeli 
spokojeni. Ženy projevily přání 
podobnou akci opakovat na jaře. 
Budeme se snažit vyhovět a rádi vás 
přivítáme, pohostíme a opět se 
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pobavíme při příjemné hudbě a 
poutavém vyprávění. Slyšela jsem, že 
některé z vás odradila nabídka tance. 
Nebojte se, tanec je možný, ale opravdu 
není podmínkou!! 
… že úspěšně probíhá druhý ročník 
Volnočasové univerzity. Pokud máte 
někdo ještě zájem o jednotlivé kurzy, 
můžete přijít i pokud nejste přihlášeni. 
Kurzy probíhají každý měsíc a jejich 
nabídka je vyvěšena u PAD.  
… že loňský kurz Pletení z pedigu 
úspěšně pokračuje i mimo program 
Volnočasové univerzity a jeho 
návštěvnice vyrábí pravidelně pod 
vedením Jany Šlechtové.  
… že si konečně oddechli obyvatelé 
Bakova, které dlouhé roky trápil problém 
s nepřizpůsobivými obyvateli. Noční 
můra v podobě více jak třicítky 
nájemníků, kteří obývali někdejší 
bakovský mlýn, je pryč. Ať už byly 
důvody jejich vystěhování jakékoli, 
pravdou zůstává, že objekt prodal 
vlastník prostřednictvím realitní 
kanceláře nové majitelce. Jejím záměrem 
je torzo mlýna srovnat se zemí a vytvořit 
zde nejméně dvě stavební parcely. 
Bakovské sužoval dlouhodobě i problém 
výše zmíněného opuštěného statku 
naproti přes silnici, kde lidé svévolně 
vytvořili nejednu černou skládku. Díky 
tomu, že nemovitost koupili dva 
zemědělci z okolí a 
vytvořili společnost s ručením 
omezeným, začal v areálu mizet 
nepořádek.   
/zdroj Kladenský deník – kráceno/ 
… že znovu na žádost obyvatel městyse 
otiskujeme znění vyhlášky: 
 
 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství 
1) Stanovují se následující pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství
 
 

v obci: 

 na veřejných prostranstvích Městyse 
Zlonice, vyznačených v příloze k této 
obecně závazné vyhlášce,  je možný 
pohyb psů pouze „na vodítku“ . 

 na veřejných prostranstvích Městyse 
Zlonice, vyznačených na mapce 
v příloze k této obecně závazné 
vyhlášce, se zakazuje výcvik psů. 

 
2) Splnění povinností stanovených   
     v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba,  
     která má psa na veřejném 
     prostranství pod kontrolou či  
     dohledem.  
Vymezení prostor pro volné pobíhání 
psů 
3)    Pro volné pobíhání psů se vymezují 

následující prostory – pozemky č. 
kat. 19/1, 19/4, 19/2 a pp. č. 17 u 
garáží ve Zlonicích, vše v k. ú. 
Zlonice. 

4)  Volné pobíhání psů v prostorech 
uvedených v odst. 1 je možné 
pouze pod neustálým dohledem a 
přímým vlivem osoby 
doprovázející psa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91516&idc=4657894&ids=815&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
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DOTAZY PRO ZASTUPITELE 

„Naši obyvatelé mají pravdu v tom, že 
vyhláška o volném pohybu psů ve 
Zlonicích je nedostačující. Od doby kdy 
vešla v platnost, se situace změnila. 
Volně pobíhajících psů a stížností na ně 
přibývá a majitelé takových psů 
připomínky a postihy přechází - v lepším 
případě s úsměvem, v horším, a bohužel 
častějším případě, arogancí a nezájmem. 
Dvě občanky mě informovaly, že i vzorně 
vychovaný a poslušný pes v určité situaci 
povely svého pána ignoroval a 
jmenovanou napadl. Upozorňuji, že se 
jednalo o velkého psa. Občané požadují 
přesné jmenovité označení míst, kde 
mohou psi volně pobíhat (samozřejmě 
pod dozorem majitele). Pozemky 
vyznačené na příloze vyhlášky jsou 
pouze pozemky za garážemi a ČOV pod 
bytovkami.   V tom případě, pokud pustí 
majitel psa na volno na území horní 
cesty do Břešťan, či jinde na katastru 
Zlonic, porušuje tím vyhlášku a měl by 
počítat s postihem? V této souvislosti 
také požadují občané zveřejnění jmen 
majitelů, kteří byli stíháni za porušení 
vyhlášky a rádi by se dozvěděli, jaká je 
výše finančních postihů. Na základě 
těchto skutečností jsem zformulovala 
několik dotazů pro zastupitele Šance pro 
slušné. 
 
Uvažujete o úpravě vyhlášky z roku 
2013?  Chystáte se označit více lokalit 
pro volný pohyb psů (pod dozorem 
majitele)?   
 

Městys Zlonice neuvažuje o úpravě 
vyhlášky z roku 2013, neboť v intravilanu 
(uvnitř) městyse Zlonice nejsou, kromě 
uvedených, žádné další vhodné prostory, 
kde by mohli majitelé venčit psy bez 
vodítka. V extravilanu (mimo hranice) 
městyse nemáme zákonnou možnost 
ovlivnění. Jednak nejsme majiteli všech 
pozemků, navíc v tomto případě platí i 
jiné zákony (např. zákon o myslivosti 
apod.) 
Proč nezveřejňujete jména těch, kteří 
vyhlášku porušují?    
Bohužel, z důvodu ochrany osobních 
údajů dle zákona nesmíme sdělovat 
žádné osobní údaje občanů a to ani 
v případě, že jakýmkoli způsobem 
porušují zákon. 
Jaký postih následuje při porušení 
vyhlášky a pokud postih finanční, tak v 
jaké výši?“   
Dodržování obecně závazných vyhlášek 
městyse je součástí práce Městské 
policie. Porušení vyhlášky může být 
postihováno blokovou pokutou nebo 
přestupkovým řízením. Výše pokuty se 
řídí dle ustanovení zákona o přestupcích. 
Přestupkové řízení provádí na základě 
uzavřené veřejno-právní smlouvy 
Městský úřad Slaný. 
 
 Děkuji za odpověď. 
/ Marie Geringová/ 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS - NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA SKLENIČKOVI/ 

DRAVEC V NAŠEM OKOLÍ... 
Přírodní památka Mokřiny u Beřovic 
(dříve Hobšovický rybník) je od roku 
2000 Chráněnou krajinnou oblastí, což 
znamená, že se v této oblasti vyskytují 
významná hnízdiště, nocoviště a tahová 
zastávka ptactva a biotop ostatní 
mokřadní zvířeny a květeny. A právě v 
této lokalitě se letos hojně objevil 
vzácnější dravec – luňák hnědý. Nejspíš 
zde i zahnízdil, protože jsme jej mohli 
vidět na Zlonicku, kolem Velvar a 
Hobšovic. Tento dravec je o něco větší 
než káně, rozpětí křídel je až 160 cm, má 
tmavohnědé peří a šedou hlavu. Od 
káněte jej rozeznáme podle vidličnatého 
ocasu, který při rozevření vypadá jako 
rovně ukončený. Hnízdí na vysokých 
listnatých stromech v blízkosti vod, kde si 
staví hnízdo z papírů, hadrů a plastů a 
samice do nich klade zpravidla tři vejce, 
na kterých sedí 30 dní. Často ovšem 
využívá hnízda jiných druhů ptáků, např. 
volavek nebo vran. Hlavní potravou 
luňáka jsou žáby a plazi, leklé ryby a 
mršiny podél silnic. Překážkou pro něj 
není sebrat z hladiny celé kachní hnízdo i 
s vejci nebo leklou rybu. Když luňák 
plachtí, vypadá, jakoby jím zmítal vítr. 
Patří mezi tažné ptáky, přezimuje v 
Africe. Jeho celková populace klesá, 
proto je luňák hnědý zařazen do 
programu: „kriticky ohrožený, zvláště 
chráněný druh.“ 

HYGGE – recept na štěstí? 
/LENKA FIALOVÁ/ 
 

Pro začátek malý kvíz: Co vás napadne 
jako první, když se řekne Dán, Dánsko, 
dánský….? Něco o alkoholu nebo snad o 
něčem shnilém? Každopádně nic 
pozitivního, že? Ale přece jen je toho 
spousta, co bychom se měli od Dánů 
naučit. Protože Dánové jsou považováni 
za nejšťastnější národ na světě. A v čem 
je tedy to tajemství šťastného života? 
V jednom jediném slově – HYGGE. 
Trošku připomíná slovo hygiena. A svým 
způsobem se o hygienu jedná. Jen jde o 
hygienu duševní, nikoli tu běžnou, ranní 
a večerní. Takže o co vlastně jde? 
HYGGE je dánský koncept žití, který 
bychom se měli všichni hodně rychle 
naučit. Například doktoři vám v Dánsku 
na nachlazení předepíší "čaj a hygge" 
(mimochodem, je to jedno z 
nejpoužívanějších a nejpopulárnějších 
slov v dánštině vůbec). Přesný překlad 
slova neexistuje. Hygge je podle Dánů 
pocit sounáležitosti a tepla, moment 
pohody a radosti. Je to umění dělat si 
život příjemným a šťastným. Takže za 
čím vším hledat hygge? 
 
Je to například ten pocit, když… 
 … je pátek večer a nás čeká posezení 
s přáteli, 
… si po únavném dni dáme horkou 
koupel,                             
 … se v neděli ráno probudíme ve vyhřáté 
posteli a nikam nespěcháme, ….si po 
práci doma uvaříme čaj nebo kávu,  
 … obejmeme někoho nám blízkého, 
… se na lehátku vyhříváme na sluníčku. 
… si natáhneme teplé ponožky a pustíme 
oblíbený film, 
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… se natáhneme na gauči a čteme 
knížku,  
… si přivoníme k oblíbeným květinám. 
 
Hygge můžete provozovat jak o samotě, 
tak v kruhu rodinném nebo s přáteli. 
Skvělé na tom je, že skoro každá situace 
se dá v hygge proměnit. Musíte uklízet? 
Pusťte si k tomu oblíbenou hudbu a 
třeba tancujte… Musíte utírat prach 
nebo mýt okna? Zpívejte si… Musíte co 
nejrychleji dokončit práci, protože hoří 
termín? Nalijte si k tomu skleničku 
dobrého vína… Zima je pro koncept 
hygge naprosto ideální – brzy se stmívá, 
je chladno… a my si můžeme navléknout 
teplé ponožky, popíjet čaj a zklidnit 
myšlenky. Hlavně ale nečekat, až ta 
pohoda konečně sama přijde, my si ji 
musíme aktivně tvořit… protože pro 
každého je hygge něco jiného.  
Přeji vám hodně krásných zážitků a 
chvilek a žijte jako Dánové. 

 
 
 
 
 
 
 
Možná si říkáte, že vám to trochu připadá 
jako odkládání povinností a záměrné 
lenošení, ale není to tak. O tom si budete 
moci přečíst někdy příště… 
  

 
RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA 
ANEB RADY ZE ZAHRADY 

/JURA KRTINEC/ 
 

Venku je sice ještě tuhá zima, ale 
zahrádkář už ve vzduchu cítí jaro. Právě 
teď nastal čas myslet na věc pro naší 
příští úrodu zásadní, totiž na výživu 
rostlin. Pokud vysvitlo sluníčko a povolily 
mrazy, neváhejte ani chvilku a 
překopejte kompost. Je to sice těžká 
práce, ale nutná. Je-li zima a mráz až 
praští, alespoň si obstarejte průmyslová 
hnojiva. Do půdy dodáváme organickou 
hmotu, která je zdrojem humusu a 
rostlinné výživy v takovém množství, aby 
půda mohla poskytnout dostatečnou a 
vyrovnanou výživu pro celý rok. Únorové 
počasí bývá velmi rozmarné a pestré, ale 
pokud jsou záhony již oschlé, můžeme 
pomalinku začít s jarními pracemi, s 
předpěstováním sadby a s výsevem 
zeleniny.  Při budování teplého 
pařeniště je zapotřebí velké množství 
chlévského hnoje. Vrstva hnoje pod 
zeminou má být po sešlapání minimálně 
vysoká 30 cm. Hnůj vyvíjí teplo, takže se 
v teplém pařeništi teplota pohybuje 
kolem 20 stupňů Celsia. Studená 
pařeniště jsou zahřívána pouze sluncem. 
Březen jako první jarní měsíc umožňuje 
provádět všechny potřebné práce, které 
jsme pro nepřízeň počasí neprovedli 
v únoru, a dále začít s výsadbou mnoha 
druhů zeleniny. 
Koncem března či počátkem 
dubna vysazujeme předpěstované 
sazeničky raného zelí, květáku nebo 
kapusty. Dbáme, abychom při 
přesazování udrželi na kořenech 
sazeniček co nejvíce původní hlíny, 
zajistíme si tak mnohem rychlejší růst. 
Pokračujeme ve výsadbě cibule sazečky a 
česneku. 
Sadba raných 
brambor je 

http://www.keliwood.cz/aktuality/kompost
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možná v březnu jen v nižších polohách 
nebo po velmi krátké zimě. V těžkých 
půdách sázíme brambory do hloubky 4 
cm, v písčitých půdách 7 - 8 cm. 
 
Na závěr několik rad pro milovnice 
růží… 
Parkové růže zkracujeme o jednu třetinu 
a provádíme průklest. Průklestem se 
rozumí odstranění slabých, křivých a 
dovnitř rostoucích výhonů. Drobnokvěté 
růže řežeme mírněji a pouze je 
zkracujeme na výšku cca 30 - 40 cm, čímž 
odstraňujeme příliš rozvětvené vrcholky 
keřů. Velkokvěté růže zkracujeme 
přibližně o 20 cm. Řezem dosáhneme 
většího kvetení. U výše jmenovaných růží 
je každoroční řez nutností, jinak nám 
vyroste vysoký odspodu holý keř 
kvetoucí jen na konci jednotlivých větví. 
Pnoucí růže řežeme tak, že odstraníme u 
země staré výhony a ponecháme 5 - 6 
nejsilnějších mladých výhonů, které dále 
již nijak nezkracujeme. Tím docílíme 
každoročního plnohodnotného kvetení. 
Botanické a zakrslé růže pouze 
prosvětlujeme. V březnu 
dále odstraníme chvojí z růží a koncem 
měsíce je pohnojíme. Je-li stále zima, 
hnojení odložíme na duben. Pokud 
jste růže nestihli vysadit na podzim, 
máte nyní poslední možnost, kdy tak 
ještě učinit. Pro pnoucí a stromkové růže 
je jarní výsadba vhodnější. Stromkové 
růže sázejte mírně šikmo  
(cca pod úhlem 60 stupňů) do jámy 
hluboké a široké 40 cm. Upravte mírně 
kořeny a zkraťte korunu na 2 až 3 očka. 
Ostatní typy růží sázíme hlouběji - tak, 
aby místo očkování bylo pod povrchem 
půdy. Kolem zasazené růže vytvoříme 
prohlubeň na zalévání a důkladně 

zalijeme. Na trhu je nepřeberné 
množství druhů sazenic růží, proto se na 
nákup dopředu teoreticky připravte, 
anebo nakupujte u odborníků, kteří vám 
dokáží poradit a pomohou vám se 
zorientovat v záplavě odrůd růží.    

  
  
 
 
 
ROZHOVOR 
Tentokrát vám představujeme nového 
člena Šance pro slušné. Petr Žebro je 
člověk, který nedokáže jen tak sedět 
s rukama v klíně, když je kolem tolik 
příležitostí vyzkoušet nové věci… O tom, 
co ho baví, co má a nemá rád, co už stihl 
a co ještě stihnout chce, si můžete 
přečíst v následujícím rozhovoru. 
 
Zlonice a já… 
Své dětství jsem strávil napůl ve 
Zlonicích a napůl ve Břešťanech, ale 
volba bydlení pro mě byla jasná - 
Břešťany byly vítězem ;-). A to, že máme 
rodinný domek obklopený vynikajícími a 
super sousedy, to je přímo dokonalý 
bonus. Bydlení ve městě mě nikdy 
netáhlo a netáhne dodnes. Jinak mám 
samozřejmě ke Zlonicím kladný vztah. 
Chodil jsem tam do školky, do školy, 
poté jsem za žáky SK Zlonice hrál fotbal, 
začal chodit k mladým hasičům, a když 
jsem objevil, co je to opravdu „hasi-
čárna“, zůstal jsem tam až dodnes ;-). 
 
Vzdělání… 
Jak jsem již uvedl, na základní školu jsem 
chodil do zlonické ZŠ a poté jsem 
studoval na Obchodní Akademii Dr. E. 



Únor 2017                      Ročník VI., číslo 1., vydáno dne 6. 2. 2017                                   9                                                 

Beneše ve Slaném, kterou jsem zakončil 
maturitní zkouškou v roce 2008.  
 
Zaměstnání… 
Myslím si, že můžu říct, že mám štěstí a 
zaměstnání je mým koníčkem. Hned 
potom, co jsem dostudoval střední školu, 
jsem v roce 2008 nastoupil do 
služebního poměru k Policii ČR, kde jsem 
byl zařazen na Oddělení hlídkové služby 
Kladno. O rok později jsem byl také 
zařazen jako člen Krajské pořádkové 
jednotky Středočeského kraje.  
I když jsem od svých 18ti let členem 
místní jednotky Hasičů ve Zlonicích, kde 
jsem v současné době zástupcem velitele 
jednotky, pořád jsem ten Integrovaný 
záchranný systém neměl vyzkoušený 
celý. Takže v roce 2012 jsem si přidal 
další zaměstnání v Oblastní nemocnici 
Kladno, kde pracuji jako řidič sanitního 
vozu DRN (doprava raněných a 
nemocných). 

Rodina… 
Rodina je pro mě hrozně důležitá věc, na 
celou svoji rodinu jsem hrdý a nikdy bych 
na ni nedal dopustit. My jsme sice dost 
početná rodina, vždyť Žebrů a Chocholů 
je jak much ;-), ale stále držíme všichni 
pohromadě, pravidelně se scházíme, 
navštěvujeme, trávíme společné 
dovolené a hlavně - pořád všichni 
táhneme za jeden provaz.   
 
Volný čas… 
Je pravda, že volného času mám díky své 
práci a ´úchylce´ k záchranným složkám 
hodně málo ;-). Ale když už se konečně 

najde, jsem v první řadě hlavně rád s tou 
svojí rodinkou, co mám doma. Máme 
totiž s manželkou toho nejlepšího skoro 
dvouletého syna ;-). 
 Dále např. rád pracuji na zahradě a 
kolem domu. Občas si jdu zaběhat anebo 
si jedeme se sousedem zacvičit a 
zatrénovat.   
 
Plány do budoucna… 
Kromě toho, že potřebuju doma položit 
zámkovou dlažbu a natáhnout fasádu, 
asi nic jiného v plánu v nejbližší době 
nemám.  
Ba ne, samozřejmě mám (a co je pro mě 
nejdůležitější) - abych dobře vychoval 
svého syna, aby se měl v životě vždy 
dobře a hlavně bych si přál, aby na mě 
byl jednou tak pyšný za to, co dělám, 
jako jsem já na svého tátu. 

 
Rychlodotazník:  
Oblíbená barva: Vyloženě nemám 
nějakou svou top barvu, ale jako první 
mě napadá – modrá. 
Oblíbené jídlo: Já jsem řízkovej, takže 
jasná volba ;-). 
Oblíbené pití: Mám rád dobré pití, ať je 
to alko nebo nealko, hlavně ať je to 
dobré.  
Neřesti: Asi kouření .  
Dobré vlastnosti: Těžko říct, to musí říct 
druzí ;-). 
Nějaké vlastnosti jiných, které nemáš 
rád? Nemám rád přetvářku a lži. 
Máš nějaké životní motto? Nevím, jestli 
je zrovna životní, ale líbí se mi: „Život 
začíná tam, kde končí strach!“ 

      
Děkuji za rozhovor!                    /L.FIALOVÁ/ 
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MASO V JÍDELNÍČKU DĚTÍ – ANO 
ČI NE?   
/NÁZOR ODBORNÍKA/ 

V období růstu a vývoje je potřeba 
bílkovin téměř dvojnásobná. Při 
dodržování zásad pestré stravy se 
doporučuje jako dostatečná konzumace 
masa 3-4krát týdně. Když maso v 
jídelníčku převažuje, hrozí nadbytek 
bílkovin, což je možná stejně rizikové 
jako jejich nedostatek. Organismus 
nedovede přebytečné bílkoviny ukládat 
do zásoby a musí je proto velmi složitě 
vylučovat, což organismus zatěžuje. Od 
kdy podávat dětem maso?  Od doby, kdy se 
začnou podávat nemléčné příkrmy. 
Většinou se sice jako první podává 
zeleninový příkrm, ale již v průběhu 
následujících 2–3 týdnů má být součástí 
příkrmu i maso. Maso- zeleninový příkrm 
by se tedy měl v jídelníčku kojence 
objevit nejpozději v 26. týdnu věku. Jaké 
maso je nejvhodnější? Největší zastoupení 
by v jídelníčku mělo mít maso drobných 
domácích zvířat, jako kuřecí, krůtí a 
králičí, případně libové vepřové, telecí či 
hovězí. Pochopitelně hodně záleží na 
stravovacích zvyklostech každé rodiny. 
Maso by mělo být čerstvé a dobře 
skladované. Co když dítě maso odmítá? 
Není žádné neštěstí, odmítá-li dítě 
konzumovat maso ve věku dvou let nebo 
i později. Zkuste podávat maso, které 
„jako maso nevypadá“, tedy karbanátky, 
šišky, kuličky, které připravujeme z 
mletého masa. Jestliže dítě maso nejí, 
musíme dbát na 
dostatečný příjem 
jiných kvalitních 
bílkovin, hlavně 
mléčných výrobků 
a vhodně zpracovaných luštěnin, pokud 

je dítě dobře snáší. Velice chutné a 
výživné pokrmy lze připravit z bohaté 
nabídky dalších surovin – zeleniny, 

těstovin a rýže. 
 
ČEŠTINA JE ÚŽASNÁ, TO PŘECE 
VŠICHNI VÍME!! 
Taky si říkáte, proč se učitelé češtiny 
zlobí, když děti špatně píšou čárky mezi 
větami? Tak si pozorně a pomalu 
přečtěte tyto věty. 
 
Tvoje stará pila leží ve sklepě. 
Tvoje stará pila, leží ve sklepě. 
Popravit, nelze udělit milost. 
Popravit nelze, udělit milost. 
Co zas chcete, pane řediteli? 
Co, zas chcete, pane řediteli? 
 
Už je vám jasné, co taková malá čárka 
dokáže? 

 
TAKÉ JSTE NĚKDY POUŽILI SLUŽBY 
MOBILNÍCH OPERÁTORŮ?? 
Je jisté, že používáte mobilní telefon a 
někdy potřebujete odbornou pomoc. 
Zasmějte se s námi – někdy jsou to 
opravdu vtipné rozhovory. 
 
Operátor: Kam je zapojený ten kabel?  
Zákazník: Jak to myslíte?  
Operátor: Když půjdete po tom kabelu, 
kam dojdete?  
Zákazník: Já nevím, asi k vám na 
ústřednu? 
Operátor: Pane, jestli na mě budete 
pořád takhle křičet, tak vás upozorňuji, 
že to položím.  
Zákazník: No to si zkuste! To pak teprve 
začnu řvát!!  
Operátor: To je možné, ale už ne na mě. 

http://www.babyweb.cz/detsky-prikrmovy-kalendar
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Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té 
linky?  
Zákazník (cca 80let): Jak to myslíte?  
Operátor: Na koho je ta linka psaná.  
Zákazník: Jako kdo tu je?  
Operátor: Hmm, dejme tomu.  
Zákazník: Já a můj pes.  
Operátor: Ale já bych potřeboval jméno.  
Zákazník: Ťapina. 
 
Zákazník: Já seberu ten modem a 
omlátím vám ho o hlavu!  
Operátor: Myslíte tím přímo mne?  
Zákazník: Ne. Vy jste jedinej trochu 
ochotnej. Vás jenom švihnu kabelem. 
 

Zákazník: Já jsem technik, na mě můžete 
mluvit odborně.  
Operátor: Rozumím. Chce to po vás 
autorizaci pop trojky, nebo 
esemtépéčka?  
Zákazník: Ehm..., cože? 
 
Zákazník: K vám se dovolat, 
to je umění! Prosím vás, vy 
tam jste sám?  
Operátor: Někdy mám ten 
pocit. 
Zákazník: U telefonu pan Koláček! Ale 
nemyslete si, nebude to tak sladký 
hovor, jak si představujete! 
Zákazník: Já jsem výslovně říkal, ať mi 
sem neposílají toho technika, co tu byl 
minule! Jdu ke dveřím, otevřu a co 
myslíte?… Mám ho tam! 
Zákazník: Já bych křičel, já bych brečel, 
ale ani na jedno už nemám sílu. Už 
jenom volám. 
Operátor: Co se týká toho připojení, vy 
jste už ve vlastnostech?  
Zákazník: Co se týká toho připojení, tak 
jsem už tejden v řiti! 

Zákazník: Včera zase vypadla Prima!  
Operátor: A už to funguje?  
Zákazník: Teď jo, ale já neviděl poslední 
díl Letiště! Nevím, co se stalo!  
Operátor: No, víte, ona dala nakonec 
přednost tomu pilotovi... 
 
 

NEOBVYKLÉ KONÍČKY 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

Někdo hraje fotbal, někdo se hrabe na 
zahradě, jiný sbírá známky. Na tom není 
nic špatného. Někdo jiný ale už „neví co 
roupama“, jak by řekla moje babička. 
Například připravovat se na soutěž v 
bučení, nacházet neobvyklá místa k 
žehlení nebo barvit psy? To už je trochu 
jiné kafe. Každý jsme jiný. Někdo má rád 
holky, jiný zase vdolky. Někdo rád 
nakupuje, někdo se zase rád kouká na 
šikovná doporučení a kutilská řešení 
Václava Postráneckého v televizi.  
Na problém koníčků jsem se ale podívala 
z jiné strany. Vyhledala jsem pro vás 
nejpodivnější hobby, která jsou určena 
jen pro ty nejzvláštnější jedince, kteří 
pobíhají po planetě Zemi. No a zjistila 
jsem, že je jich hodně. Hlava mi nebere, 
co všechno je považováno za koníčka. 
Tak třeba bučení.  Nejen chlapi 
v hospodě by si klepali na čelo. Taková 
blbost! Jak někdo může brát jako koníček 
napodobování zvuku krávy? Dnes však 
díky internetu víme o mnohém 
z podivných aktivit, které lidstvo dělá, a 
mezi nejblbější patří právě bučení. V 
Americe jde dokonce o zábavnou soutěž, 
ve které vyhrává ten, kdo bučí 
nejvěrohodněji. Další extrém. Péče o 
domácí mazlíčky je dnes už 
samozřejmostí. Ale když se někdo 
„zblázní“, může to skončit i takto… 

http://www.prochlapa.cz/rozhovor-pivo-to-je-moje-zamestnani-i-konicek.html
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Začne to nevinně a většinou u ženské 
populace planety. 
Koupíte jí roztomilého 
pudla. Bydlí s vámi 
doma, žena pro něj 
plete kostýmky a mazlí 

se s ním, jako s dítětem. Pak to 
vygraduje. Čokl jde do postele s vámi. 
Vždyť se v košíku u dveří musí bát! To 
není možné ho tam nechat. No, a jak se 
vztah mezi ženou a psem začne 
prohlubovat, je konec. Ty nejhorší 
případy pak vypadají jako z nějakého 
hororu.  Pejska obarví zcela 
nepřirozenými barvami, přičemž si 
panička myslí, že to je pro něj to nejlepší. 
Obden mu myje a ničí jinak absolutně 
termoregulačně dokonalou srst. Každý 
týden jde na zastřihávání srsti, piluje a 
lakuje mu drápky, plete další a další 
kostýmky, přičemž si pejsek zabírá čím 
dál tím větší kus vaší postele. V tu chvíli 
je však potřeba zásah. Pes do boudy na 
zahradě (možná - do pelechu v předsíni), 
vy do své milované postele a paninka? 
Nejlépe k psychiatrovi.   
Sbírání čehokoliv, je velice oblíbený 
koníček. Někdy je to ale přes čáru. Po 
Spojených státech pobíhá chlapík, jehož 
sbírka je superdivná. Jen si to 
představte. Jste Paul Luke a v baru balíte 
nějakou kost a potřebujete ji dostat do 
svého bytu. Plno mužů láká na sbírku 
motýlů, ti movitější na sbírku vozů 
značky Ferrari. Jenže vy jste Paul Luke, 
takže vaše zvací věta bude znít: „Slečno, 
mohu vám u mne doma ukázat sbírku 
lahví od mléka?“ Slečně je v tu chvíli 
jedno, že v mléce je plno vitamínů a 
vápníku, díky čemuž jsou vaše kosti 
extrémně silné. Je jí absolutně jedno, že 
mléko má dobrý vliv na metabolismus a 

údajně díky vlivu na spermie je z vás 
alfasamec. I přes všechny tyto klady se 
nelze divit, že slečna uteče. A tak jdete, 
jako nebohý Paul Luke, zpátky domů 
sám, abyste vzal smetáček a oprášil 
svých poctivě vybumbaných deset tisíc 
lahví od mléka. Výzvou může být 
všechno.  Obyčejní lidé hledají místo 
k žehlení, odkud je nejlépe vidět na 
televizi, či odkud lze alespoň s minimální 
ozvěnou poslouchat rádio. Extrémní 
žehliči se však nezaleknou vůbec ničeho. 
Žehlí na skalách, na stromech, na vlacích, 
prostě všude. Jejich revírem je… je 
vlastně úplně všechno. Žehlí v autě, na 
kole, při skoku padákem, při jízdě na 
řece. Je pak jen otázkou času, kdy se 
nějaký extrémní žehlič dostane i do 
vesmíru.  
To je z mé cesty po internetových 
divných koníčcích asi tak všechno. A já 
pevně doufám, že na rozdíl od jiných 
doporučení v našem časopisu, jsem vás 
dnes ničím neinspirovala!   
 

Kulturní přehled 
10. 2., 19:00 Ples Nadace Mateřství, 
Hotel Hejtmanský dvůr; 
17. 2., 17:00 Kurz Volnočasové univerzity 
- Práce se dřevem, ZŠ; 
25. 2., Královický masopust, obec 
Královice; 
25. 2. – 17. 4., Matějská pouť, Praha – 
Holešovice; 
4. 3., Koňský bál, obec Královice; 
14. 3., 17:00 Kurz Volnočasové 
univerzity, Základy malby, KC;  
18. 3., 19:30 Jarní ples, Hotel 
Hejtmanský dvůr;  
28. 3., 19:00 Koncert Komorního 
orchestru Dvořákova kraje, PAD; 

 

http://www.living.cz/loznice/super-postele-ze-kterych-nebudete-chtit-vstat.html
http://www.prochlapa.cz/skejtujici-pes-bali-holky-pro-sveho-pana.html
http://www.prochlapa.cz/ferrari-f12berlinetta-kam-se-hrabe-enzo.html
http://www.prochlapa.cz/chcete-mit-kvalitnejsi-sperma.html
http://www.prochlapa.cz/sexy-sluzebna-lynsay-atkinson.html

