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ZLONICKÁ PAVLAČ 
 
Zveme občany na besedu 
s předsedou a členy Šance pro 
slušné, z.s., která se bude konat dne 
6. 10. od 17.00 v Kulturním centru. 
Přijďte se ptát svých zastupitelů na 
to, co vás trápí. V klidné a otevřené 
atmosféře vyjádřete svůj názor. 
Pokud vás zajímá privatizace bytů, 
investice, příspěvky spolkům, 
vodovod, kanalizace aj. nebojte se 
přijít diskutovat.   
                                     Mgr. Bc. Jan Tůma, 
                      předseda Šance pro slušné 

 
 
ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že 15. září se v kulturním centru 

konalo zasedání zlonického 
zastupitelstva. Jednání 12 zastupitelů 
sledovalo 18 občanů. Omluveni byli 
zastupitelé Kratochvíl a Smetana, 
nepřítomna byla zastupitelka 
Čermáková. Krátce z programu: 
• Zastupitel Kratochvíl písemně reagoval 
na základě předloženého návrhu na 
změnu OZV o poplatku ze psů a předložil 
protinávrh na zavedení poplatků 
nulových. Protinávrh nebyl zastupiteli 
schválen. Zdůvodnění: celková vybraná 
částka každoročně pokrývá obslužnost 
Zlonic a přidružených obcí psím útulkem 
Bouchalka. (odchyt a umístění toulavých 

psů) • K tomu se váže i připomínka paní 

Merklové – byla by potřeba větší 
kontrola městskou policií v případě 
majitelů psů, kteří na vycházce nechávají 
psa volně pobíhat a ohrožují tím 
obyvatele, děti i psy, kteří jdou s 
majitelem spořádaně na vodítku. • 
Zastupitel Čížek st. předložil zprávu 
o činnosti kontrolního výboru – výbor 
nemá na základě svých zjištění závažnější 
připomínky. • Rekonstrukce kuchyně 
v základní škole byla úspěšně 
dokončena. Starosta seznámil přítomné 
s průběhem celé akce a s potížemi, které 
ji provázely (nekvalitní projektová 
dokumentace, pozdní dodávky zařízení, 
špatně provedená práce, vícepráce 
apod.) I přes všechny potíže byla 
kuchyně uvedena do provozu 5. září a 
paní kuchařky se pomalu zaučují 
v nových podmínkách. • Zastupitel Čížek 
ml. má připomínky ke kvalitě opravy 
komunikace v Máchově ulici. Z diskuse 
se starostou vyplynulo, že komunikace 
není nekvalitně nebo špatně opravena. 
Firma provádějící opravy má 
fotodokumentaci, ze které se může 
přesvědčit, že je všechno v pořádku. Na 
základě této diskuse navrhl zastupitel 
Čížek st., aby kontrolní výbor prověřil 
všechny investiční akce prováděné 
v tomto roce.  • Chodník k autobusové 
zastávce u školy je před dokončením, ale 
nesmíte se divit, bude se znovu kopat. 
Při výkopových pracích došlo v části u 
Šlechtova domu k přerušení telefonního 
kabele, což se bohužel zjistilo pozdě. 
Opravy jdou na vrub firmy, která práce 
provádí, takže si na dokončení musíme 
počkat. • Na opravě střechy PAD se bude 
pokračovat až po posouzení kvality 
střešní konstrukce odborníkem, ukázalo 
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se totiž, že některé trámy jsou ve 
špatném stavu. • Osvětlení od Kosů 
k nádraží bude, záleží na domluvě s ČD. • 
Občanky ze Břešťan se přišly zeptat, co 
vedlo radu městyse k zamítnutí jejich 
žádosti o odkoupení obecního pozemku. 
Ten ony jsou nuceny už léta udržovat, 
aby jim plevel neohrožoval zahradu. Po 
delší diskusi zastupitelstvo pověřilo 
kontrolní výbor, aby celou situaci 
zmapoval na místě, a potom Rada 
přehodnotí své rozhodnutí. • Paní 
Božena Kosová nesouhlasí s neúměrným 
navýšením poplatků za pronájem místa 
na místním hřbitově. Na svůj dotaz 
dostala odpověď od starosty městyse – 
dlouhá léta byly poplatky vybírány ve 
stejné nízké výši, proto přistoupila rada 
městyse k tak razantnímu navýšení. 
Podle zákona se poplatek za místo na 
hřbitově předplácí na 10 let, nikoli na 20 
let, jak by si paní Kosová přála. • 
S obsáhlým příspěvkem do diskuse 
vystoupil pan Ivan Liška ze Břešťan. 
Jednalo se o jarní přívalové vody s 
bahnem, které závažně zasáhly nejen 
jeho dům, pozemek, ale i několik dalších 
domů a komunikací ve Břešťanech. Pan 
Liška předložil zastupitelům informace, 
získané na různých státních institucích, 
podle kterých dochází,  podle jeho 
názoru,  při obdělávání pozemků 
 k porušení některých zákonů a nařízení. 
Uvítal by, v prvním kroku, jednání se 
zemědělci, kteří obhospodařují polnosti 
v okolí Břešťan, Při tomto jednání by se 
měli vzájemně domluvit na postupu při 
řešení situace. Starosta slíbil, že toto 
jednání mezi zainteresovanými stranami 
svolá na úřad městyse. O pokračování 
vás budeme informovat v příštím čísle 
našeho časopisu. • Obyvatelé Husovy 

ulice děkují pracovníkům městyse za 
zametení řezané kukuřice, kterou na 
silnici zanechaly traktory odvážející ji 
z pole.  
 

DOTAZ NA ZASTUPITELE:  

Můžete mi stručně říci, co se v současné 
době v obci opravuje, předělává, atp.?  

V současnosti se 
například dokončuje 
chodník a autobusová 
zastávka naproti ZŠ 
nebo cesta k Urnovému 
háji, opravuje se 
střecha PAD, probíhá 
celková rekonstrukce kanalizační vpusti 
na dvoře u jídelny, v DPS bude 
dokončena stavba pergoly pro seniory. 
Do konce října by měl začít fungovat 
nový zabezpečovací systém pro hasiče. 
Ukončena byla oprava chodníku a části 
komunikace v Máchově ulici, 
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, 
byla provedena výměna topení v PAD 
včetně vyvložkování komína. V domě 
č.425 ve Dvořákově ulici byly vyměněny 
jedny vchodové dveře, druhé (do 
služebny Policie) jsou ve výrobě.  Na 
hřbitově byly upraveny cestičky mezi 
hroby, v Urnovém háji a před lékárnou 
byly instalovány nové lavičky. 
Děkuji za odpověď. 
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6. HISTORICKÝ DEN je za námi…  
/LENKA FIALOVÁ/ 

 
Počasí nám opět přálo, takže jsme si 
všichni užili příjemné odpoledne. Děti 
i dospělí si mohli zasoutěžit, zastřílet 
z luku nebo si vyrobit něco na památku, 
popovídat si s včelařem, obdivovat práci 
uměleckého řezbáře nebo si poslechnout 
malý koncert historické hudby.  
 
 
 
 

Drobné občerstvení obstarala (jako již 
tradičně) paní Průšová, děkujeme . 
Škoda jen, že z pivovaru Zichovec dorazili 
s pivem tak pozdě, snad se příště 
polepší. Soutěž O HONZOVU TRADIČNÍ 
KYNUTOU BUCHTU vyhrála paní M. 

Geringová, která 
byla odměněna 
drobnými, leč 
praktickými dárky. 
Gratulujeme!  
S radostí jsme si 

všimli, že se do Zlonic přijeli podívat i 
přespolní a že se jim u nás líbilo…  
Aby nebylo všechno tak růžové – byli 
jsme překvapeni nízkým počtem 
návštěvníků, kteří se šli podívat na 
čističku a skládkový dvůr. Jejich 
vybudování stálo obec dost peněz, proto 
jsme očekávali větší zájem… 
Doufáme, že za rok se zase sejdeme na 
dalším Historickém dni … budeme se 
těšit . 
 

VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA 
 
 
 
 
1. kurz Volnočasové univerzity 
v r.2016 – 11.10. v 17 hodin v KC, 
vede Jitka Skleničková 
 
ORIGAMI – japonské slovo, které 
znamená „skládat papír“ do rozmanitých 
tvarů. Technik origami je více druhů, 
pohyblivé, mokré (papír se namáčí pro 
snadnější manipulaci) a modulární, tzv. 
3D. Právě poslední technika mě zaujala, 
jedná se o tvary, složené z více dílů, 
které se do sebe zasouvají, používají se 
různé typy papírů. Vyrábějí se i originál 
japonské papíry, voskované a pevné. Na 
své první výrobky jsem použila vyřazený 
popsaný papír a vlastně jsem recyklovala 
:). Návrhy a předlohy jsem našla na 
internetu, návody a popisy jsou vydány i 
knižně. Co budeme potřebovat: papír 
(klasický kancelářský, barevný), nůžky a 
lepidlo....a šikovné ruce 
 
2.kurz Volnočasové univerzity v r.2016 – 
8.11. v 17 hodin v KC, vede Jana Tůmová, 
Dana Géringová 
 
V první části budeme sestavovat 2 
tradiční a 1 netradiční vánoční ozdobu ze 
skleněných perliček firmy Rautis 
z Poniklé. Cena 150,-  Ve druhé části 
budeme barvit hedvábný šátek či šálu. Je 
možné si přinést i vlastní. Cena …………….. 
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POSLEDNÍ ČÁST ROZHOVORU S LAĎKOU 
ČERVENOU 
/LENKA FIALOVÁ/ 
V minulých dvou číslech jsme si s Laďkou 
povídali o důvodech k odchodu do ciziny, 
o začátcích v Londýně i o setkáních 
s královskou rodinou. Dnes naše povídání 
dokončíme…   

Proč zrovna jídelna? 
S kavárnou jsme se našly společně, ona 
mě a já ji. Při jedné pochůzce po 
Londýně si kamarádka všimla 
v průvodcovské knížce zmínky o této 
kavárně. Vím, že nám byla zima, stály 
jsme na Trafalgarském náměstí a ona 
prý, že mě vezme do jednoho 
zajímavého místa. Pamatuji si, že když 
mě vedla směrem ke kostelu Sv. Martina 
s příslibem kávy, že jsem si mumlala pod 
fousy, že si to kafe budu asi muset uvařit 
na oltáři. Scházely jsme do kostela po 
delších schodech do podzemí, a čím níž 
jsem scházela a více prostoru kavárny 
viděla, tím jsem míň brblala. Nikdy jsem 
nic podobného neviděla, vše, co se tam 
odehrávalo, mě opravdu úplně uchvátilo. 
Doma jsem vše pak vyprávěla manželovi, 
který si zanedlouho všiml v novinách 
inzerátu na pozici asistenta manažera 

právě tam. Tak jsem o práci zažádala 
a dostala ji. Prostě to tak mělo být… Po 
letech jsem se dozvěděla, že moje 
národnost měla při výběru velký vliv, 
neboť prý s Čechy nelze šlápnout vedle. 
Měla jsem ještě nějakou dobu tendence 
věnovat se vysněnému průvodcovství 
anebo učitelství, ale mé české vzdělání v 
Anglii neuznávají, musela bych vše 
vystudovat ještě jednou, a proto jsem se 
rozhodla průvodcovství přechodně 
pověsit na hřebík; prioritou bylo 
zdokonalit se v jazyce s tím, že se k tomu 
třeba někdy vrátím. Moje nová práce mi 
umožňovala se v cateringu neustále 
zdokonalovat a čím déle jsem zůstávala, 
tím více jsem si připadala jako ryba ve 
vodě, pořád jsem se učila něco nového, 
tým se rozrůstal a byl čím dál více 
pestrobarevný. Vedení mi tenkrát dalo 
na starost development jazzových 
večerů, které v začátku měly dvacet 
zákazníků; dnes mají pravidelně mezi 
150 - 200 účastníků a fungují již téměř 15 
let. Stali jsme se zdravou konkurencí 
známých jazzových londýnských 
podniků, což mě hodně těší. Díky tomuto 
projektu jsem poznala spousty 
vynikajících anglických muzikantů. 
Krypta, práce v ní a já – to byla prostě 
láska na první pohled. 
Krypta kdysi sloužila jako hromadná 
hrobka, kde bylo uloženo kolem 2000 
těl, ale ta byla již velmi dávno odvezena 
a pohřbena jinde. Některé podlahové 
kameny jsou originální kameny hrobů 
a je humorné pozorovat některé 
zákazníky, kteří se nás ptají, jestli pod 
nimi jsou opravdu pochováni lidé, anebo 
na kameny nechtějí šlapat. V našem 
cateringovém oddělení je asi 50 stálých 
zaměstnanců, v celé společnosti asi 130. 
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Jsme mix národností, kultur, věkových 
kategorií a náboženských vyznání, 
všichni ale vedle sebe táhneme za jeden 
provaz. 
 
Jací jsou Angličané a anglický humor? 
Určitě rezervovanější, ale to neznamená, 
že jsou špatní či studení, I když někteří 
jsou určitě tzv. socially akward (sociálně 
neohrabaní); tento termín je oficiální 
termín, který i oni sami o sobě používají. 
Ale to se týká jenom některých. Znám 
spousty Angličanů, kteří jsou naprostí 
pohodáři a povětšinou si sami ze sebe (a 
své soc. neohrabanosti) dělají srandu. 
Moje bývalá švagrová a švagr jsou toho 
velmi dobrým příkladem. Obecně jsou 
Angličané aktivní, sebevědomí a s velice 
dobrým smyslem pro humor, ale někteří 
zase smysl pro humor nemají vůbec. 
Někdy se vyhýbají přímé odpovědi na 
přímou otázku, ale to už dneska umím 
tolerovat a s danou situací pracovat. 
Trvalo mi pár dlouhých let naučit se 
nechtět se vždy dozvědět pravdu, I když 
mi mnohokrát pouze šlo o to ji slyšet. 
Rozdílné názorové situace často 
schovávají za “profesionální’ chování, 
a nejednou mi bylo řečeno vážit slova. 
Naučila jsem se tak nechat druhou 
stranu domluvit a pak si diplomaticky říct 
své anebo mlčet, aniž bych dotyčného 
chtěla hned škrtit. Co na “angličanství´ 
mám ráda, je to, že pokud k takovéto 
situaci dojde, pak si podáme ruku a 
jdeme dál, to je pro mě znak velké 
profesionálnosti. 
Musím zmínit jejich posedlost 
bezpečností práce, které dávají prioritu 
za všech okolností a před vším. 
Samozřejmě, že chápu proč to tak je a je 
to určitě správně, ale přišla jsem ze 

země, kde když někdo zakopl a natloukl 
si, bylo mu řečeno, že měl dávat pozor 
na cestu… a bylo. V Anglii jsou schopni 
kvůli takovému zakopnutí svolat poradu 
celého managementu a hodinu 
debatovat o tom, jak se mohlo pádu 
předejít a co udělat pro to, aby se to již 
nikdy neopakovalo. Přiznám, že dodnes 
nejsem velký fanoušek takovýchto 
sezení, protože mi přijde, že zdravý 
selský rozum někdy dostává dost na frak. 
Jako příklad uvedu, že na mokrou 
podlahu nestačí dát ceduli „Pozor 
klouže!“ a počkat na přirozené usušení 
podlahy. Nejposlednější vývoj je, že 
podlaha se musí okamžitě vysušit do 
naprostého sucha, i kdyby to znamenalo 
nasadit na krátkou chvíli 5 lidí. Kdyby 
někdo na kousku mokré podlahy uklouzl 
a něco si zlomil, i když si přečetl ceduli, 
pořád to dává možnost k soudní žalobě.  
Jsou také mnohem více otevřeni novým 
věcem. Mají v genech být všude první, a 
tak jim nesmí nic uniknout. Jako dobrý 
příklad otevřenosti chci uvést svoji práci, 
která je v prostorách anglikánského 
kostela, takže náš nejvyšší boss je farář. 
Díky jemu zde však nachází placenou 
práci přes sto zaměstnanců, je to 
business jako každý jiný a domluva je 
taková, že všichni dostanou zaplaceno a 
co zbyde, to se vrací do kostela, čož ho 
činí finančně soběstačným, nezávislým 
na dotacích. Nevím kolik podobně 
operujících kostelů je v České republice, 
ale myslím, že žádný…?  Náš farář je milý 
a sympatický člověk, který to na 
společenských akcích umí v kole dobře 
roztočit. Myslím, že k popsání, jací 
Angličané jsou, to snad stačí.  
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Chybí ti v Anglii/ Londýně něco?   
Urcitě! Rodina, kamarádi a čím dál více 
příroda a dobré jídlo.   
Chceš se vrátit do Zlonic? 
Tuto variantu nevylučuji, dost aktivně o 
ní přemýšlím, ale možná to bude ještě 
nějaký rok trvat.  
 
Rychlodotazník:  
Oblíbená barva: všechny, ale bude to 
modrá a zelená a červená. 
Oblíbené jídlo: jakákoli kuchyně, potěší 
mě a jím téměř všechno. Ráda zkouším 
nová jídla. Mám ráda saláty všeho druhu 
a ryby. 
Oblíbené pití:  voda,  kafe, pivo na žízeň 
a víno po zbytek dní.  
Neřesti :   
Těch mám několik, ale pravidelné a bez 
možnosti nápravy jsou: 1) Chci toho 
hrozně moc stihnout. V Londýně se 
těším, až přijedu domů do Zlonic a 
odpočinu si, ale odtud se většinou 
vracím s pocitem potřeby další dovolené. 
2) Někdy nesmyslně odkládám drobné 
věci na poslední chvíli, což se mi pak 
vrátí tak, že na sebe přivolám velký 
stress. 3) Ráda chodím do hospody či 
podobného zařízení (podotýkám, že ne 
pořád) a  většinou zavírám s personálem; 
prostě z ní neumím odejít  včas. Velmi 
nedámské, prostě opravdická neřest.  
4) Umím vařit, ale často to nedělám, 
protože mě to pro mě samotnou nebaví. 
Dobré vlastnosti: 
Výzva prodat se… Myslím si, že mám 
dobré sociální cítění a snažím se vidět 
věci ‘spravedlivě’ z pohledu všech 
zúčastněných; několikrát se stalo, že se 
situace nakonec obrátila proti mně, ale 
tak to prostě je. Ráda pomůžu, ale nesmí 
se mé ochoty zneužívat. Jsem 

soběstačná, nerada někoho obtěžuji. 
 Loajální. Optimista, který vidí sklenici do 
půlky plnou, ne z poloviny prázdnou… a 
umím si udělat srandu sama ze 
sebe. Ráda se směju. 
Nějaké vlastnosti jiných, které nemáš 
ráda ? 
Jsem hodně citlivá na nerespekt všeho 
druhu, mrzí mne konflikty z 
tvrdohlavosti, umíněnosti a naschválu, 
když člověk není ochoten vyslechnout 
druhého a najít kompromisní řešení. 
Aroganci, hladovost, lakomost a 
úzkoprsost.  
Máš nějaké životní motto? 
Těch mám několik:  
Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby 
se oni chovali k tobě.  
Jde všechno, jen se musí chtít.  
Co mě nezlomí, to mě posilní. 
Neplivej do studny, z které piješ.  
Pravda má jednu velkou výhodu - člověk 
si nemusí pamatovat, co řekl.  

Děkuji za rozhovor… 

 
RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/ 

Dnes si povíme něco o 
česneku. Ten letošní 
už máte sklizený a 
čeká nás podzimní 
výsadba nového. 
Nejlepší  česnek dávají podzimní výsadby 
(do poloviny října), česnek z jarní 
výsadby ale zase déle vydrží. 
Během vegetace respektujeme běžné 
zásady. Udržujeme záhony bez plevele, 
půdu kyprou na povrchu.  V 
průběhu vegetace jako preventivní 
postřik použijeme proti květilce 
cibulové některé prostředky na žravý 
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hmyz. Další postřik aplikujeme v době 
druhého náletu obaleče. Květní stvoly u 
česneku vyštipujeme co nejdříve, a to 
těsně nad listy. Několik jedinců 
ponecháme jako kontrolní, abychom 
věděli, kdy je čas sklizně. Ta je 
u paličáku tehdy, když se stvol začíná 
napřimovat. Tyto jedince ponecháme 
růst na pacibulky. Po sklizni sušíme na 
vzdušném místě. Listy a kořeny 
odstraňujeme až po dokonalém 
oschnutí. Pěstování česneku vyžaduje 
osluněné stanoviště. Je nutno dodržovat 
střídání plodin. Česnek by se neměl sázet 
na stejné místo dříve než po pěti letech. 
Zahrádkáři, víte, že česnek patří mezi 
zeleniny, které provázejí lidstvo již 
nějaké to tisíciletí? Odborníci odhadují, 
že je to víc než 6000 let, co česnek slouží 
lidem jako potravina a  léčivá rostlina s 
mnohostranným využitím. Původem ze 
středoasijských stepí se česnek rozšířil na 
území Číny, Japonska, Indie a posléze 
také do Středomoří. Do střední Evropy, 
podobně jako vinnou révu, rozšířily 
pěstování zřejmě římské legie. Na našem 
území se dokladuje pěstování česneku již 
při příchodu Slovanů.  
Na závěr vám nabízím osvědčený recept 
na uchování česneku. Vyzkoušel jsem 
několik doporučených možností, ale 
tahle je 100%. Po usušení necháme na 
palicí asi 20cm stvolu. Potom česneky 
dáme do vázy palicemi nahoru a 
postavíme nahoru na kuchyňskou linku 
nebo kamkoli do suché místnosti. Je to 
zároveň pěkná dekorace, vždy při ruce a 

česnek je stále jako 
čerstvý. Ještě se mi 
nestalo, abych musel 
některý vyhodit. Na 
fotografii jsou palice 

z loňské sklizně. Ještě v červnu byl tvrdý 
a dal se klidně používat na vaření i na 
topinky. 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY  
/NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 
 

 
 
 
 
 
Vlaštovka obecná je elegantní drobný 
ptáček s kovově modrým peřím 
a narezavělým bříškem, červenou 
skvrnou na hrdle a hluboce vykrojeným 
vidličnatým ocasem, jehož krajní pera 
jsou až 12 cm dlouhá. Když slyšíme její 
veselé švitoření, víme, že je jaro v plném 
proudu. Vlaštovky po příletu z jihu 
hledají hnízdiště, které si tvoří uvnitř 
staveb, ve stájích, na chodbách, v 
průjezdech... Hnízdo staví z hlíny, kterou 
slepují svými slinami, mezi ně vkládají 
stébla trav. Staví pouze samička, 
sameček přináší materiál. Tvar hnízda 
připomíná otevřenou misku. Vlaštovka 
za léto stihne až třikrát zahnízdit, 
poslední mláďata však většinou dlouhou 
cestu za teplem nepřežijí. 
 
Jiřička obecná je 
vlaštovce velmi 
podobná a 
mnoho lidí si tyto 
dva ptáčky plete. 
Oba druhy je 
však velmi 
snadné rozeznat, 
jednak velikostí (jiřička je drobnější) a 
hlavně podle mělce rozeklaného ocasu a 
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čistě bílý peřím na bříšku, nohách a 
kostrči. I hnízdo si staví jinak. Lepí si jej 
na vnějších stranách budov pod 
střechami a římsami, v okenních 
výklencích, nebo na balkonech, 
a materiálem je pouze hlína, proto jsou 
jejich hnízdečka upravenější. Kulovité 
hnízdo má v horní části malý vletový 
otvor. O mláďata se starají oba rodiče 
a hnízdí dvakrát za léto. Oproti 
vlaštovkám jiřičky staví hnízda 
v koloniích, mnohdy je pod střechou 
nalepeno jedno hnízdo vedle druhého. 
Říká se, že tam, kde se usadí vlaštovky, 
tam se usadí štěstí.  V tom případě však 
máme šťastných domů bohužel stále 
méně, protože vlaštovek ubývá. 
 
Hrdlička divoká 
Hlas hrdličky 
zahradní je 
jedním ze 
zvuků, který 
patří k české 
přírodě. Její 
příbuzná, 
hrdlička divoká už tolik štěstí nemá. 
V posledních letech prudce klesá 
populace hrdličky divoké, a to zejména 
změnou v zemědělské krajině, kdy se 
snižují dostupné potravní zdroje.  
Hlavním úbytkem těchto stěhovavých 
ptáků jsou jarní odstřely lovců na jihu 
Evropy, v Itálii, Francii a Řecku, kde na 
hrdličky divoké čeká tisíce lovců, číhající 
na jarní návrat z jejich zimovišť v Africe. 
Nebezpečím pro hrdličku divokou nejsou 
však jen lovci, ale u nás na ni číhají 
predátoři, jako je kuna lesní nebo sojka. 
Změnou krajiny chybí háje, louky a 
pestrá skladba polních kultur. Hrdlička 
divoká u nás žije třetinu roku, a aby 

mohla zahnízdit, potřebuje dostupné 
krmivo. Za tuto krátkou dobu dokáže až 
třikrát zahnízdit, mívá pouze dvě vejce a 
mláďata krmí necelý měsíc oba rodiče. 
Hrdlička divoká se od své příbuzné, 
hrdličky zahradní liší velikostí a 
zbarvením: je menší, má skořicově 
zbarvené peří na křídlech, na konci ocasu 
má bílý pásek a na stranách krku bílo-
černou pruhovanou pásku. I její vrkání se 
liší. Hrdlička zahradní vydává - vrků, vrků, 
hrdlička divoká - vrrr, vrrr. A právě podle 
zvuku jsme hrdličku divokou objevili 
letos v zahradní kolonii, dokonce párek. 
Přikrmovali jsme po celé léto slunečnicí, 
hrachem, ovesnými vločkami a 
obilovinami, odměnou nám byly 
pořízené fotografie tohoto čím dál 
vzácnějšího opeřence a jeho vrkání.  

 
 
MEDICÍNSKÉ HOUBY 
Houby jsou letos opět „na houby“. Po 
loňském houbařském půstu, a po docela 
deštivém počasí před prázdninami, jsme 
se těšili na plné 
košíky krásných, 
zdravých hub. 
Bohužel opět 
marně. Houby 
se sice místy 
objevily, ale samozřejmě v jiné lokalitě, 
než jsme se nacházeli my, takže se 
někomu poštěstilo a někdo nenašel 
vůbec nic. Vím, že procházku po lese 
s macatými hřiby v košíku nebo pohled 
na pěkného chlapáka v mechu, nemůže 
nic nahradit, ale nezoufejte. Máte 
jedinečnou možnost seznámit se 
s houbami cizokrajnými. Oblibu si 
získávají mezi lidmi takzvané medicínské 
houby. Z Asie pochází celá tradice použití 
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hub v medicíně a i v dnešní době mají 
houby anebo extrakty z nich své pevné 
místo. Nejdůležitějším extraktem je 
polysacharid  – složený cukr – beta 
glukan, který se používá na podporu 
obrany-schopnosti organismu, ale je 
znám i pro své protirakovinné účinky. 
Léčivé tajemství hub se skrývá právě v 
glukanech. Nacházejí se i v kvasinkách, 
některých obilninách a mořských řasách, 
ale pro lidský organismus jsou 
nejpřirozenější právě glukany z hub. 
Houby obsahují látky, které pomáhají při 
zánětech, ateroskleróze, virových, 
dokonce i onkologických onemocněních. 
Mezi nejúčinnější extrakty patří glukany 
z japonské houby shiitake (houževnatec 
jedlý), reishi (lesklokorka lesklá) nebo 
hlívy ústřičné, která roste i u nás. Hlíva 
obsahuje nejen beta glukany, ale i celou 
řadu vitaminů (B, D, C, K), proteinů, 
sterolů, enzymů, mastné kyseliny a 
stopových prvků – železo, draslík, chrom, 
měď, sodík, jód, selen či zinek. Obsahuje 
také vlákninu, která pomáhá s 
peristaltikou střev i vyplavováním toxinů 
z těla. Kromě pozitivního vlivu na 
posílení imunity snižuje hladinu 
cholesterolu, upravuje krevní tlak, 
zlepšuje elasticitu cév a pomáhá i na 
uvolnění ztuhlých šlach a svalů. Výhodou 
beta glukanu je prakticky nulová toxicita, 
žádné vedlejší účinky, nezjistila se 
možnost závislosti či předávkování. Beta 
glukan lze užívat podpůrně, pro lepší 
ochranu během období s vyšší frekvencí 
infekčních chorob, při stresu nebo 
vysoké psychické či fyzické zátěži. Své 
využití má také při chemoterapii, která 
přináší řadu nepříjemných, ale mnohdy 
ovlivnitelných vedlejších účinků. Hlíva 
má dokonce pozitivní účinky i na zdraví a 

krásu pokožky. Podporuje tvorbu 
kolagenu v pokožce, což vede k větší 
pružnosti, mladšímu vzhledu a vyhlazení 
vrásek. Hlíva navíc pomáhá i při léčbě 
ekzémů, alergií a bradavic. Svým 
složením napomáhá rovněž zpevňovat 
žilní stěny, čímž pomáhá bojovat proti 
křečovým žilám. 
Gurmáni už dnes 
znají nespočet 
chutných receptů 
z hlívy, které 
organismu v každém případě mohou jen 
pomoci. Beta glukan je však v čerstvé 
houbě pevně vázán a v této formě je z 
něj využito jen malé množství. Hlívu na 
talíři ale rozhodně nezatracujte. Hlíva 
ústřičná roste i u nás v Česku. Má raději 
chladné období, běžně ji najdete i v říjnu 
nebo listopadu, nejčastěji na listnatých 
stromech, i odumřelých a na pařezech. 
Pěstovat ji můžete i doma, naočkovat lze 
pařez na zahrádce i vlhkou stěnu 
stodoly, koupit můžete hotový pěstební 
substrát s podhoubím v praktickém pytli, 
ze kterého roste. Houby potřebují spíše 
nižší teplotu a dostatek vlhkosti, naopak 
nevyžadují slunce, dařit se jim tedy bude 
i ve sklepě.  
VÝBORNÁ „DRŠŤKOVÁ“ Z HLÍVY 
Hlívu očistíme a pokrájíme na proužky. 
Na sádle zpěníme jemně nakrájenou 
cibuli, přidáme nakrájenou hlívu 
ústřičnou a chvíli orestujeme, přidáme 
mletý kmín, zaprášíme mletou sladkou 
paprikou a zalijeme cca 1 litrem vody 
a vaříme (pozor - hlíva nikdy zcela 
nezměkne!) Jakmile je hlíva ústřičná 
měkká, polévku osolíme, opepříme 
a přidáme prolisovaný česnek. V případě 
potřeby použijeme k dochucení ještě 
bujón. Pak přidáme světlou jíšku 



Říjen 2016                       Ročník V., číslo 5., vydáno dne 3.10. 2016                                   11                                                 

a vaříme ještě asi 15 minut. Před koncem 
přidáme majoránku. Hotovou polévku 
můžeme ještě dochutit a posypat 
cibulkovou natí a petrželkou. 
 

 
 
 
 
BRAŇTE SE MÝTŮM  
/NÁZOR ODBORNÍKA/ 
 

Pokračování našeho čtení o 
potravinových mýtech. 
10. mýtus: Kolik káv denně? Spousta 
mýtů se týká kávy. Myslíte, že má 
opravdu silné odvodňující účinky? Ne, 
pokud ji pijete 
pravidelně, nic 
takového se 
nestane. Že by 
se neměly pít víc 
než dva šálky 
denně? Nikoli, zdravému člověku 
neuškodí ani čtyři šálky. Že káva bez 
kofeinu také osvěžuje? Vůbec ne, ta 
naopak uspává!!  
11. mýtus: Borůvky prý nejsou tak 
báječné. Za druhé světové války Britové 

tvrdili, že jejich piloti 
mají výborné výsledky 
díky užívání výtažku 
z borůvek, který prý 
„zázračně“ vylepšuje 

zrak. Byl to jen zastírací manévr, aby 
Němci co nejpozději zjistili, že jejich 
soupeři vyvinuli nové typy radarů. 
Legenda však přežila. Borůvky jsou dnes 
považovány za superzdravé ovoce. 
Oblíbené borůvky jsou velmi bohaté na 

polyfenolové sloučeniny se silnými 
antioxidačními vlastnostmi. Pokud se 
podrobněji zaměříte na polyfenolové 
sloučeniny a jejich vztah k imunitě, 
zjistíte, že zpomalují zánětlivé pochody, 
které stojí v pozadí srdečních 
onemocnění, nádorů a bakteriálních 
infekcí. Mají i významné účinky 
antibakteriální, antivirové, chrání před 
močovými infekcemi a celkově zmírňují 
únavu. V lidovém léčitelství se využívá i 
listí borůvek, především pro jejich 
schopnost příznivě působit na hladinu 
krevního cukru. Někteří experti však krčí 
rameny: mezi borůvkami a třeba 
švestkami prý není zásadní rozdíl.  
12. mýtus: Multivitaminy asi spíš škodí, 
než pomáhají. Existuje spousta legend o 
zázračných účincích nejrůznějších 
bylinek, minerálů a vitamínů. Většina 
z nich však vznikla zásluhou reklamních 
kampaní.  Nové studie však ukazují, že 
například echinacea (třapatka) nemá 
nijak mimořádné léčivé účinky, zinek 
proti nachlazení nefunguje, obří dávky 
vitamínu C také ne. Vědci se rovněž staví 
silně skepticky vůči multivitaminům a 
antioxidantům. Tablety zkrátka 
nepomáhají – je nezbytná zdravá a 
vyvážená potrava.  
13. mýtus: Ovoce a zelenina patří do 
ledničky. Pokud chcete z těchto potravin 
získat co nejvíce nutričních hodnot, 
ponechte je při pokojové teplotě. 
Nevydrží sice tak dlouho, ale odvděčí se 
vám větším množstvím enzymů a živin 
než potraviny 
„hibernované“ 
v chladničce. 
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80. výročí narození Václava Havla   
5. 10. 1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
"V podvědomí nenávidějících dřímá 
zvrácený pocit, že jsou jedinými pravými 
držiteli kompletní pravdy, a tudíž 
jakýmisi nadlidmi, či dokonce bohy, a že 
z tohoto titulu zasluhují kompletní 
uznání světa, ba dokonce jeho kompletní 
povolnost a loajalitu, ne-li slepou 
poslušnost." 

 

KALENDÁRIUM 
 
8. 10., 18:00 - Varhany 
znějící, koncert, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 
Zlonice; 
10. 10., 19:00 - Miroslav Donutil, Hotel 
Hejmanský dvůr, Slaný; 
11. 10., 17:00 - 1. Kurz volnočasové 
univerzity, 3D origami;  
15. 10., 9:00 - Havelský jarmark, 
Masarykovo náměstí, Slaný; 
18. – 20. 10. - 50. Jazzové dny ve Slaném; 
21. 10., 7:00 - Zájezd na nákupy do 
Drážďan, více info u pí Štroblové; 
22. 10., 10:00 - Hubertova jízda, 
Beřovice; 

 

 

ÚSMĚVNÁ PŘÍHODA… 

První měsíc školní docházky je za námi, a vy si 
přečtěte, co se stalo v jedné nejmenované 
škole… 
 
Ve školní jídelně požádal student profesora, 
zda si může přisednout k jeho stolu. Profesor 
odpověděl: „Prase si nezaslouží, aby sedělo 
s labutí.“ Student odpověděl: „ Tak promiňte, 
já odlétám.“ Samozřejmě, že pan profesor se 
rozčílil a rozhodl se, že dá studentovi zabrat 
při zkoušení. Bohužel, nedopadlo to podle 
jeho představ – student byl výborný. Profesor 
mu dal tedy poslední otázku: „Kdybyste si 
mohl vybrat ze dvou pytlů – v jednom je 
zlato, ve druhém rozum, který si vyberete?“ 
Student chvíli přemýšlí a pak odpoví, že by si 
vybral pytel se zlatem. Profesor 
s vítězoslavným úsměvem: „ No vidíte, tak to 
já bych si rozhodně vzal pytel s rozumem.“ 
Student neváhá a odpoví: „Každý si vybere to, 
co mu chybí.“ Profesor už je tak vytočený, že 
na konec studentova testu napíše BLBEC a 
pošle ho pryč. Student odchází, aniž by si 
přečetl hodnocení. Až za dveřmi zjistí, co 
profesor napsal, nelení a vrátí se do učebny 
s otázkou: „Pane profesore, promiňte, Vy jste 
se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste mi 
žádnou známku?…..“ 

 
22. 10., 20:00 - Taneční zábava SK 
Zlonice, Sokolovna Zlonice; 
25. 10., 17:00 - Přednáška o rodopisu, 
MěÚ Smečno; 
8. 11., 17:00 - 2. Kurz volnočasové 
univerzity, Perličkové ozdoby, hedvábí; 
27. 11. - Den otevřených dveří 
s adventními dílnami v ZŠ Zlonice. 
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