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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že 14. března v 15 hodin jsem se 
zúčastnila schůzky nájemců bytů, 
zástupců obce a odborníků z firmy, která 
se zabývá možnostmi prodeje obecních 
bytů. Překvapila mě početná účast 
obyvatel, a jak jsem slyšela, i na druhé 
schůzce v 17 hodin bylo plno. Je vidět, že 
lidé mají zájem dozvědět se o 
budoucnosti obecních bytů co nejvíce. 
Tím, že nejsem nájemníkem obecního 
bytu, ale majitelkou rodinného domku, 
měla jsem možnost sledovat program 
schůzky bez emocí a v klidu. Je pravda, 
že jsem docela chápala přítomné – byla 
to spousta informací a napoprvé bych 
z toho všeho byla také (jemně řečeno) 
vyděšená. Podle toho, co jsem měla 
možnost vyslechnout v předstihu „na 
chodnících“, na schůzku šla většina 
občanů s jedinou myšlenkou: radní se 
zbláznili a prodají nám střechu nad 
hlavou. Dokonce jsem zaslechla: "Ještě, 
že tu máme most, máme se kam 
uchýlit." Trochu přehnané, ale cituji jen 
to, co jsem slyšela. Neříkám, že si to 
mysleli všichni, přece jenom jsou i tací, 
kteří uvažují trochu jinak. Z celé schůzky 
jsem si odnesla dva závěry – za prvé 
tento proces prodeje obecních bytů není 
otázkou roku nebo dvou let. Než se 
proberou všechna pro a proti, bude to 
trvat dost dlouho. Každý nájemce bytu 
bude mít dost času se svobodně 
rozhodnout, jak chce dál pokračovat. 
Nikdo nikoho nebude k čemukoliv nutit. 
A za druhé – říkala jsem si, kdyby bytové 
družstvo, které by si nájemci bytů 

společně založili, fungovalo alespoň tak, 
jak funguje  v bytovkách (mám tam byt v 
osobním vlastnictví a jsem členkou 
družstva, takže vím, o čem mluvím), 
myslím si, že to není až tak špatná 
možnost pro nájemce bytů a určité 
schůdné východisko i pro městys. 
V příštích dnech dostanou nájemci 
dokumenty o variantách dalšího 
postupu. Budou mít dostatek času na 
jejich  prostudování a zároveň vyplní 
dotazník, ve kterém vyjádří svůj názor. 
To je prozatím všechno. 

►… že 17. března se konalo zasedání 
Zastupitelstva. Přítomno bylo 12 
zastupitelů, omluven pan Jirásek, 
nepřítomni paní ing. Čermáková a pan 
ing. Čech. Jednání sledovalo 10 občanů. 
Opět jenom krátce z programu: 
• závěr ze šetření Kontrolní komise - stav 
chodníků ve Zlonicích (komise zjistila to, 
co víme všichni, je to hrůza) – nejdříve se 
vybuduje chodník k zastávce u školy, 
potom přijdou na řadu chodníky na 
hlavních tazích v Nádražní a Pejšově ulici. 
Ve Vyšínku bude ČEZ dělat výkopy a 
pokládat kabely, takže tam se zatím 
chodníky dělat nebudou.  U mostu byl 
poražen strom, jehož kořeny 
nadzvedávaly chodník a bylo to 
nebezpečné pro chodce. Chodník bude 
opraven.  
• Hlasování o příspěvcích pro Osadní 
výbory na rok 2016: Břešťany 60 000,- Kč 
na dokončení úprav hřiště, Tmáň si 
vybrala finance dopředu, proto dva roky 
nedostane příspěvek žádný, pouze 
zapsaný spolek Občané Tmáně dostane 
na své akce 10 000,- Kč, Lisovice 30 000,- 
Kč, Vyšínek 30 000,- Kč. Vyšínek žádá o 
oplocení dětského hřiště. Zastupitel 
Kratochvíl upozornil, že předsedové 
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Osadních výborů by měli být přítomni na 
jednání Zastupitelstva, aby informovali o 
činnosti a o využití finančních příspěvků. 
• O dotace, které nám nebyly přiznány 
v loňském roce, budeme žádat opět 
letos. Jedná se o rekonstrukci školní 
jídelny 4 100 000,- Kč, hasiči – auto 
800 000,- Kč a střecha PAD 500 000,-Kč.  
Ve zdravotním středisku se budou 
rekonstruovat WC. Letošní Slavnosti 
městyse se budou opět konat 8. května a 
hlavní téma bude Pohádka. To je 
opravdu jenom minimum z celého 
programu. S činností Rady a s ostatními 
důležitými body jednání jste se již určitě 
seznámili ve Zlonickém zpravodaji. 

►… že špejchar ve Břešťanech se snad 

konečně dočká nějaké opravy? Dost 
často se mě ptáte, co že se to tam děje. 
Mohutná barokní sýpka byla, podle erbu 
nad vchodem, postavená na panství 
rodu Kinských v roce 1730. Sýpka dlouho 
chátrala. V současné době má objekt 
nového majitele, který je profesionální 
výtvarník a kostýmní návrhář a rozhodl 
se, že památkový objekt přetvoří na 
univerzální výstavní, scénický, koncertní 
a ateliérový prostor, umožňující 
provozování mnoha kulturních aktivit. V 
roce 2014 byla proto navržena nová 
koncepce, respektující původní vnější 
tvar krovu, ale aplikující odlišné 
konstrukční pojetí. Konstrukce krovu z 
lepeného masivního dřeva je rozdělena 
na sedm prostorových segmentů se 
stanovou střechou a dva 
koncové prostorové 
segmenty s valbovou 
střechou. Prostorové seg
menty byly doplněny několika krovovými 
rámy. Každý segment je prostorově a 
konstrukčně samostatný a samonosný. 

OBECNÍ BYTY 
/DOTAZ NA ZASTUPITELE/ 
 
Dobrý den, byl jsem na schůzce ohledně 
obecních bytů. Pochopil jsem správně, 
co tam bylo řečeno?  
Myslím si, že se nájemníkům nabízí 
forma, jak se mohou dostat k vlastnímu 
majetku, o kterém si mohou sami 
rozhodovat, ale také by se o něj měli 
sami starat. Kdo si bude chtít byt 
odkoupit hned, bude mít tu možnost, 
kdo si bude chtít byt odkoupit později, 
vstoupí do družstva (malého pro jeden 
dům, nebo do velkého pro více/všechny 
domy) a koupí si ho později, kdo bude 
chtít žít i nadále jako nájemník, tak bude 
nájemník a v podstatě se pro něj nic 
nemění. Platby půjdou do společné kasy 
a použijí se na opravy, na kterých se 
společně dohodneme. V současné době 
jdou peníze za nájmy do kolonky příjem 
obecního rozpočtu. Ti pánové podle mne 
shrnuli, jaké jsou možnosti. Konečné 
rozhodnutí bude na nás všech. Pokud se 
mýlím, opravte mě. Děkuji za odpověď. 
/JF/ 
 

R. Kotěrová: Ano, pochopil jste všechny 

informace naprosto správně. 

 
KAREL IV. – co jste  možná nevěděli 
/LENKA FIALOVÁ/ 
 

V letošním roce uplyne 700 let 
od narození Karla IV. Po celý rok budou 
probíhat v mnoha městech české kotliny 
různé vzpomínkové akce  - přednášky, 
koncerty, výstavy. Není divu, Karel IV. je 
uznáván jako jeden z nejvýznamnějších, 
nejschopnějších a nejvzdělanějších 
panovníků nejen 14. století. V učebnicích 
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dějepisu je popisován jako moudrý 
vladař, který se o Čechy staral s láskou a 
který své království spravoval rukou 
pevnou, ale spravedlivou. Jistě musel být 
velice prozíravý a mít veliký přehled o 
dění v celé Evropě, aby svou zemi 
uchránil proti všem, 
kteří by jí chtěli 
škodit. Karel nejčas-
těji usedal ke zdlou-
havým politickým 
jednáním, ale někdy 
musela jít strategie 
stranou a na místo 
jednání nastoupily 
lsti a intriky. 

V boji o korunu římského krále 
byl Karlovým největším protivníkem syn 
někdejšího císaře Ludvík Braniborský. 
Ten měl v rukou državy, které dědičně 
patřily markraběti Waldemarovi. 
Problém byl, že markrabě měl být už 30 
let mrtvý. Český panovník povolal v roce 
1348 podvodníka, který se za 
Waldemara vydával. K arcibiskupovi 
přišel ve špinavé mnišské kutně 
převázané provazem a tvrdil, že se na 
několik desítek let ukryl jako poustevník 
ve Svaté zemi. Díky znalostem, které 
získal od Karla IV., a jistě i nemalému 
hereckému nadání, se mu podařilo 
přesvědčit nejen arcibiskupa, ale i 
odbornou komisi, která byla ustanovena, 
aby prozkoumala jeho původ. Ludvík se 
ale nechtěl území vzdát, proto Karel 
povolal české pány do zbraně a vyjel 
údajnému Waldemarovi na pomoc. 
Výsledek? Ludvík uprchl a braniborské 
markrabství získal nastrčený Waldemar. 
Dlouho se ovšem neradoval – o pár let 
později, když se politická situace 
obrátila, neváhal český král sestavit další 

odbornou komisi, která znovu 
posuzovala pravost Waldemarova 
původu. Víte, jak to dopadlo? Waldemar 
byl označen za podvodníka a državy 
musel odevzdat. A Karel se tím 
elegantně zbavil nepohodlného svědka… 

Zdá se vám to kruté a bezcitné? 
Musíme si uvědomit, že historii 
posuzujeme podle dnešních měřítek, ale 
jaká byla před mnoha staletími morálka, 
to víme jen z historických pramenů. A 
ruku na srdce, vy byste v té době chtěli 
žít? I když má Karel IV. obrovské zásluhy 
o rozkvět Českých zemí a je nazýván 
Otcem vlasti, byl to jen člověk. A lidé, jak 
známo, nejsou jen dobří nebo špatní… 
 
NĚCO MÁLO K ZAMYŠLENÍ……… 
/JAN WERICH/ 

 
"Mladí lidé – víc 
než my staří – 
mají nejen právo, 
ale i povinnost v 
měnícím se světě 
orientovat se a hledat si cestu. Nechodit 
husím pochodem. Skrz žádný les nevede 
jen jediná pěšina. Mládí není 
oportunista. Snadno pozná, kde je lež a 
kde je pravda. Kdo chytračí a podvádí a 
kdo drží slovo. Když mladého člověka 
klamou a šálí, co mu zbývá? Když nevidí 
u dospělých jejich vlastní vůli, co mu 
zbývá? Když je svědkem zakrývání 
neúspěchů, když slyší “den” a vidí “noc”, 
co má dělat? Odkdy mají být mladí lidé 
vzorem dospělým a starým? 
Proto se domnívám, že jestli je někde 
zakopaný pes, tak jsme ho tam zakopali 
my, jejich rodiče. A měli bychom jim 
sdělit kde, aby ho mohli vykopat."   
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RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/ 
 
Všechny vás zdravím, 
milí zahrádkáři. Zima je 
za námi, už se nám pomalu všechno 
zelená, jarní květinky kvetou a my jsme 
celí nedočkaví, až vyrazíme na zahrádky. 
Jako bych vás slyšel: „ Co to tady 
vyprávíš, my už jsme na zahrádkách 
denně!“ Samozřejmě, máte plnou 
pravdu. V loňském roce jsme se zabývali 
radami, jak nejlépe pěstovat rostliny, ať 
už zeleninu, keře nebo květinky. Letos už 
všechno jistě umíte, tak vám pro změnu 
budu nabízet plodiny vhodné pro 
pěstování v našich podnebních 
podmínkách. V dnešních radách pro 
zahrádkáře si budete moci vybrat 
z nabídky nejlepších odrůd rajských 
jablek. Vím, už je sice duben (omlouvám 
se, do únorového čísla Zlonické šance 
jsem nestihl napsat příspěvek), ale ještě 
není tak úplně pozdě na to, abyste se 
dali do setí, případně si koupili sazenice. 
Jaká rajčata si letos vybereme? Výběr 
semínek odrůd je opravdu velký.  
Keříčková nebo tyčková, která jsou 
v našich podmínkách 
nejoblíbenější. Pokud jste v pěstování 
rajčat ostřílení profesionálové a 
chcete nějaké novinky nebo 
nestandardní rajské, zkuste třeba obří 
odrůdu Brutus. Je to středně raná 
odrůda, která plodí velká masitá rajčata 
(průměr až 20 cm, hmotnost až 1 kg). 
Velmi oblíbené je i koktejlové rajče 
Spencer. Je to polopozdní odrůda 
vhodná pro skleníky a foliáky. 
Převislá rajčata na balkon Rajčata na 
balkonech pěstujeme běžně. Lze je ale 

pěstovat i v truhlíku místo květin. 
Rajčata odrůd Bajaja 
nebo Azték se hodí do 
závěsu na balkon a 
klidně je kombinujte 
s květinami. Jde o velmi rané odrůdy, 
která během vegetace plodí až 500 
výborných, dekorativních plodů. 
Převislými odrůdami jsou také žlutá 
rajčata vhodná do závěsu Tumbling tom 
yellow nebo červené Tumbling tom red. 
Rajče melounové, hruškové či 
pomerančové – ano, nespletli jsme se, 
novinkou v sortimentu semínek rajčat 
jsou ovocná rajčata, která jako sazenice 
v žádném případě neseženete, a proto si 
je předpěstujte po vlastní ose. Již 
zmíněné melounové rajče s názvem Duo 
je poloraná odrůda rajčete s nádhernými 
dekorativními plody, které jsou nejdříve 
zelené s žíháním a v období zralosti 
přechází v barvu červenou se žlutým 
žíháním. Tento druh rajčete by se mohl 
zařadit mezi koktejlová rajčata, která 
plodí ve vijanech. Mini hrušková rajčata 
koupíte pod názvem Radana. Během 
celého měsíce března až začátkem 
dubna vyséváme všechny odrůdy 
rajčat. Pokud si nejste jisti klíčivostí 
starších semen, nebo chcete rostlinky 
podpořit v růstu, použijte 
lignohumát. Jde o tmavě hnědou hustší 
kapalinu, která je doslova nabitá 
huminovými a fulvo látkami, které 
pomáhají ve zpřístupňování živin pro 
kořínky mladých rostlinek. 
Z lignohumátu a vody nachystáme tmavě 
hnědý roztok a do cedníku nasypeme 
semínka, která takto namáčíme asi jeden 
den. Semínka necháme oschnout na 
papírové utěrce a provedeme výsev do 
kvalitního substrátu. Provedeme řídký 
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plošný výsev, čímž se vyvarujeme 
problémům při následném pikýrování. 
Semínka zasypeme slabou vrstvou písku, 
ze kterého semínka téměř vykukují. Po 
celou dobu až do rozsazení rosíme 
vodou 
 
KDO TO BYL? 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
Říkáte si, kde já 
jsem tu podobiznu 
viděl? Kde to jen bylo? Nemusíte se 
namáhat, odpovím vám. Tato podobizna 
se nachází ve zlonickém kostele na 
stropě nad varhanami. Připadá vám, že 
se do barokního kostela civilní obraz 
nějak nehodí, dokonce jsou tam 
zobrazeni dva pánové.  Vlevo je Karel, 
kníže Kinský, napravo v klobouku 
Bohuchval Valkoun z Adlaru . My si dnes 
povíme něco o knížeti Kinském. Nejprve 

si přečtěte zajímavý 
životopis tohoto 
pozoruhodného muže.  
Karel, kníže Kinský se 
narodil 29. listopadu 1858 
ve Vídni. Byl nejstarším 
synem knížete Ferdinanda 

Bonaventury Kinského a jeho manželky 
kněžny Marie z Liechtensteinu.  
 Vystudoval práva ve Vídni a po 
vojenské službě, kterou dokončil v 
hodnosti rytmistra, začal působit v 
rakousko-uherských diplomatických 
službách. Hovořil plynně německy, česky, 
anglicky, francouzsky a později se naučil i 
trochu rusky. V roce 1880 byl jmenován 
jako attaché na rakouském 
velvyslanectví v Londýně, kde s 
přestávkami působil patnáct let. Jeho 
kariéra ho zavedla do Berlína, Paříže, 

Bruselu, Drážďan, Říma, ale také do 
Petrohradu, kde vedl jednání o vymezení 
sfér moci na Balkáně mezi Rakouskem-
Uherskem a Ruskem. Z rakouských 
diplomatických služeb vystoupil po smrti 
svého otce a nástupu barona Felixe 
Aehrenthala a jeho "trojspolkové 
politiky". Karel Kinský byl znám po celé 
Evropě jako výtečný pánský jezdec. 
Jezdeckému umění ho naučil podkoní 
jeho otce, Angličan Rowland Reynolds. V 
roce 1883 Kinský neočekávaně vyhrál 
Velkou národní v Liverpoolu na své 
klisně Zoedone. Stal se tak prvním 
cizincem a doposud jediným jezdcem 
českého původu, který v tomto 
steeplechase vyhrál. Kinského vítězství 
bylo neobyčejně populární a v Anglii se 
stal velmi známou osobností. Mezi jeho 
blízké přátele patřil princ z Walesu, 
budoucí král Edward VII., a lord 
Randolph Churchill a jeho manželka 
Jennie (rodiče Winstona Churchilla). V 
lednu 1895 se z dynastických důvodů 
oženil s hraběnkou Alžbětou Wolff-
Metternichovou z Grachtu, jejich 
manželství však zůstalo 
bezdětné. Začátek první světové války 
znamenal pro Kinského osobní tragédii. 
Kinský trávil v Anglii a Francii hodně 
času, měl tam mnoho přátel, ale 
Rakousko-Uhersko se ocitlo na 
nepřátelské straně. Karel Kinský se přes 
svůj věk dobrovolně přihlásil do armády, 
a to pod podmínkou, že bude odveden 
na východní frontu, protože nechtěl 
bojovat proti svým anglickým a 
francouzským kamarádům. Na frontě 
sloužil jako spojka mezi jednotlivými 
velitelstvími. Celé dny trávil v sedle, a to 
ve velmi těžkém terénu, což se odrazilo 
na jeho zdraví. V roce 1916 musel být 

http://www.grandnational.org.uk/
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hospitalizován, jelikož začal trpět 
zažívacími a srdečními potížemi. 
     Po rozpadu Rakouska-Uherska ještě 
stál v čele jockey klubu, který se snažil 
obnovit dostihový sport a zachránit koně 
z válkou poničeného Maďarska. Vrátily 
se však zdravotní problémy a 9. prosince 
Karel Kinský ulehl a druhý den tiše a v 
pokoji zemřel. Byl pohřben v rodinné 
hrobce Kinských v Budenicích na 
Zlonicku. V Anglii je na něj dodnes 
vzpomínáno jako na velmi 
kosmopolitního, elegantního a veselého 
kavalíra. A teď se konečně dostáváme 
k tomu, proč je zobrazen v kostele. My si 
připomínáme Karla Kinského hlavně jako 
významného stavebníka, který dokončil 
rozsáhlou novobarokní a secesní úpravu 
kostela ve Zlonicích. Na té se podílela 
řada významných umělců - Stanislav 
Sucharda, Josef Fanta, Adolf Liebscher. 
     Poslední jmenovaný zachytil knížete 
Kinského na fresce nad varhanami (na 
snímku nahoře). A na úplný závěr pro 
milovníky dostihového sportu pro 
zajímavost uvádím, že v Hippologickém 
muzeu ve Slatiňanech je možné spatřit 
nejen jezdecký dres Karla Kinského 
z roku 1883, který je jedním z nejstarších 
zachovaných jezdeckých dresů vůbec, ale 
i kuriozitu - kopyto klisny Zoedone 
upravené jako kalamář.  

 

 

OKÉNKO DO PŘÍRODY   
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 
                                                          
                                                                   

 

 

Skřivan polní 
     Skřivan polní k nám přilétá od 
poloviny února do poloviny března a po 
celou dobu slyšíme jeho zpěv, který patří 
nerozlučně k obrazu naší krajiny. Od 16. 
století je známo úsloví, že "skřivan si 
musí na Hromnice vrznout, i kdyby měl 
zmrznout". 
     Skřivan byl dříve znám každému, kdo 
pracoval na polích. V posledních letech 
se však jeho početnost velice snížila. Je 
to především důsledkem chemizace 
našeho zemědělství. Ta likviduje potravu 
skřivaních mláďat, drobné polní 
živočichy, ale i potravu dospělých 
skřivanů, což jsou převážně semena 
plevelů. Stále ale můžeme ještě skřivany 
na našich polích slyšet.  
     Zpěv skřivana známe, ale jak vypadá? 
Je to menší pták typického skvrnitě 
hnědého zbarvení, je větší a štíhlejší než 
vrabec a má prodloužená pírka na 
temeni hlavy. Při zpěvu se třepotá 
vysoko na obloze a krouží nad hnízdem, 
po zmlknutí se střemhlav vrhá k zemi. 
Živí se především zjara a v létě hmyzem, 
v ostatních obdobích semeny rostlin. 
Hnízdo si dělá na zemi, snáší 3 až 4 vejce, 
které zahřívá pouze samička. Naši krajinu 
opouští během měsíce října. 

 

 

http://www.kultura.slansko.cz/clanky/2008/10/rodinna-hrobka-kinskych#goto-fotogalerie
http://www.kultura.slansko.cz/clanky/2008/10/rodinna-hrobka-kinskych#goto-fotogalerie
http://www.hippologickemuzeumslatinany.cz/Ceska%20verze/index.htm
http://www.hippologickemuzeumslatinany.cz/Ceska%20verze/index.htm
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Mezinárodní den ptactva 
     Víte, že se den ptactva slaví již více jak 
sto let? První mezinárodní „Úmluva na 
ochranu ptactva pro zemědělství 
užitečného“ byla uzavřena v roce 1902 v 
Paříži. Československá republika se k 
této smlouvě připojila o dva roky později 
a od roku 1906 se 1. duben slaví jako 
„Den ptactva“. 
     Málokdo ale ví, že aprílové slavení 
„Dne ptáků“ je ještě o něco starší a sahá 
až do dob Rakousko-uherské monarchie. 
Tuto tradici založil slovenský 
přírodovědec Oto Herrmann, žijící v 
Brezně. Prvně byl „Den ptáků“ vyhlášen 
jako akce pro školy v tehdejším 
Rakousku-Uhersku 1. dubna 1900 a 
spolu s „opeřenci“ se oslavovaly i 
stromy. Hlavním cílem Mezinárodního 
dne ptactva je obrátit pozornost k 
nebezpečím, jež ohrožují ptáky na celém 
světě a pomoci tak k jejich ochraně a 
ochraně jejich hnízdišť. Kromě likvidace 
lokalit (stará stromořadí, břehové 
porosty okolo rybníků, zpustlé kouty 
přírody) se zateplují budovy, zefektivňují 
se plochy rybníků a bohužel si málokdo 
uvědomuje, že tím nenávratně zanikají 
biotopy mnoha druhů ptáků. 
     Další hrozbou pro ptactvo je jejich 
velmi dlouhé cestování, které musí 
překonat v období jarního a podzimního 
tahu. 
     Měsíc duben je pro ornitology 
nejzajímavějším obdobím. V přírodě 
můžeme pozorovat zimní hosty, 
migranty, kteří přes naše území jen 
přelétají na sever, a hlavně plno našich 
ptáků, kteří se právě v dubnu vracejí na 
svá hnízdiště a někteří ptáci již naplno 
hnízdí, např. kos černý, holub hřivnáč a 
jiní. 

SPORT, zn. NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 
/LENKA FIALOVÁ/ 

 
    Už je tady jaro. Za námi je masopustní 
období i Velikonoce. Když jsem 
přemýšlela, který sport by se pro tohle 
období ´hodil´ , našla jsem na internetu 
hned několik odkazů na podivné sporty.  
Jeden z nich se provozuje pouze 
v Masopustní úterý a Popeleční středu a 
snad ani tak nejde o sport, jako o 
´fotbalovou bitvu´ dvou obrovských 
skupin lidí. Nějaká vážená osoba vhodí 
míč (větší a pevnější než fotbalový) do 
davu a pak už je na obou skupinách, jak 
si poradí s takovým množstvím nohou a 
která z nich dopraví míč do cíle tři míle 
vzdáleného.  
     Hra se v překladu oficiálně jmenuje 
Královský masopustní fotbal, zmínky o ní 
pocházejí už z 12.století a zúčastnit se 
můžete pouze ve městě Ashbourne 
v anglickém kraji Derbyshire…  pokud 
vám ovšem nevadí brodit se blátem, 
padat do řeky nebo se nechat pošlapat 
nejen soupeři, ale i spoluhráči… A jaká je 
odměna? Nejspíš tradiční – vítězné 
družstvo se veselí a připíjí si na úspěch, 
poražení zapíjejí žal… a nejspíš všichni 
společně, protože i v tom je kouzlo 
týmové hry . 
     Letos už to nestihnete, ale co takhle 
inspirace pro příští rok? Třeba Tmáň 
versus Vyšínek ? 
 
P.S. Historii tohoto sportu si můžete najít 
na internetu. Ale pozor – je to čtení jen 
pro silné povahy! 
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BRAŇTE SE MÝTŮM  
/NÁZOR ODBORNÍKA/ 
 
     Výprava do obchodů znamená pro nás 
tvrdý souboj s desítkami mýtů, které 
obklopují i docela běžné potraviny. Jak 
proti nim bojovat? Rozhodli jsme se 
otevřít novou rubriku pod názvem 
„Braňte se mýtům aneb čemu věřit a 
čemu ne“. V pěti pokračováních vás 
seznámíme s deseti druhy potravin, 
opředených mýty, které, jak se 
postupem let zjistilo, jsou nepravdivé. 
     Naše současná doba přesycenosti, kdy 
v obchodech vybíráme z regálů plných 
potravin, je pro mýty jako stvořená. Jak 
ale poznat, co koupit a co ne. První 
mýtus: margaríny ano – ne? 
     Máslo a sádlo jsou už hodně dlouho 
považované za novodobý mor. Margarín 
– spasitel lidstva. Jenomže co se zjistilo? 
Tažení proti máslu a sádlu vzniklo 
bohužel na základě 
chybných údajů 
vědců. A co se stalo? 
Máslo se opět vrátilo 
na chleba a sádlo na 
pánev. Zahoďte tedy strach z másla a 
sádla a samozřejmě v rozumné míře si je 
dopřejte.  
1. mýtus: margaríny se vyrábí z ropy. 
NE – vyrábí se z rostlinných olejů a tuků 
mechanickým způsobem, podobným 
výrobě másla. Kvalitní margaríny, zvláště 
ty z řepkového a slunečnicového oleje, 
obsahují i slušné 
množství zdraví prospěšných látek. 
Takže, jak se říká - všeho s mírou.  
2. mýtus: pozor na vajíčka. 
Vaječné žloutky prý obsahují velké 
množství nezdravých tuků a 
cholesterolu. Po desetiletí, kdy se lidé 

vajec doslova báli, nyní přichází jejich 
velká renesance. Jsou totiž bohatým 
zdrojem živin. Žádná studie nikdy 
neprokázala, že by vejce škodila srdci a 
oběhovému systému – dokonce, i když je 
konzumujeme denně!   
Proč tedy nevyzkoušet tento recept na 
vaječnou tlačenku?  
Suroviny: 
6 vajec uvařených natvrdo 
1 skleničku MORAVANKY, 1 skleničku 
KUNOVJANKY 
1 cibuli 
200 g měkkého salámu 
250 g majolky 
1 kostku masoxu 
Postup: 
Vejce, salám, cibuli nakrájíme a dáme do 
mísy.  Zeleninu ze skleniček scedíme, lák 
si dáme do odměrky a doplníme do 300 
ml vodou. Zeleninu pokrájíme (feferonku 
tam nedávám), odvážíme si 250 g 
majolky a přidáme do mísy. 300 ml 
tekutiny rozdělíme na dvě poloviny do 
dvou kastrolků.  Ve 150 ml svaříme 
kostku masoxu, v druhých 150 ml 
rozpustíme želatinu 
(tato je nejlepší) a 
svaříme podle návodu. 
Oba kastrolky dáme do 
studené vody a 
mícháme, dokud obě tekutiny trochu 
nezchladnou, pak nalijeme do mísy. 
Všechno společně dokonale 
promícháme, plníme do jakékoliv 
nádoby a dáme do lednice. Během 
hodiny je tlačenka pěkně tuhá. 
 
A o čem si přečtete příště?  3. mýtus –  
Mléko a hleny: no fuj!!! a 4. mýtus: 
Syrová zelenina je nejzdravější!  
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PŘÍRODNÍ KURIOZITY 

 
KRIŠNOVA MÁSLOVÁ KOULE PO 
STALETÍ VZDORUJE FYZIKÁLNÍM 
ZÁKONŮM. 
 
Mnoho lidí si myslí, že tento kámen 
vytvořila příroda, jenže někteří 
teoretikové 
poukazují na 
to, že tak 
velká koule 
nemohla 
vzniknout 
prostým 
působením přírodních sil, jako větru, 
proudící vody, ledu, sněhu, pohyblivých 
zvětralin a jiných látek, které způsobují 
erozi. V jeho okolí žádné podobné 
kameny nejsou a povrch kopce je hladký. 
Pokud však připustíme fakt, že kámen 
nevznikl přírodním procesem, jak se na 
kopci vlastně ocitl? I v dnešní době by 
bylo obtížné vytáhnout 250 tun těžký 
kolos nahoru do kopce. Takový úkol by si 
jistě vyžádal použití těžké techniky, 
například jeřábů. Jak by pak něco 
takového dokázali lidé žijící před 1200 
lety? Další záhadou je, jak kámen na 
kopci vlastně stojí. Na hladkou skálu 
dosedá jen malou částí své plochy. 
Dokonce i laikovi je jasné, že k tomu, aby 
se takto těžký kámen na dlouhou dobu 
udržel na svém místě, potřebuje mít 
dostatečně širokou základnu. Tady 
ovšem 250 tun kamene stojí na pouhých 
120 centimetrech plochy. Navíc nikoli na 
rovině, ale na hladkém svahu, v náklonu 
45 stupňů! Přesto drží, jako by byl ke 
skále přikován. To, že balvan na okolí 
působí, jako by balancoval na samé 
hraně, vyvolávalo v dřívějších dobách v 

lidech obavy. V roce 1908 tak guvernér 
Madrasu baron Arthur Lawley usoudil, že 
kámen je příliš nebezpečný a mohl by 
sklouznout dolů, zranit lidi a poškodit 
domy stojící poblíž. Nařídil proto balvan 
z místa odstranit. Sedm slonů bylo 
zapřaženo, aby kámen odtlačili, ale ten 
se nepohnul ani o píď! Guvernér to 
nakonec vzdal. Podle starobylých mýtů 
se pokoušel kámen přemístit už král 
Narasimhavarman z dynastie Pallava, 
který v jižní Indii vládl v letech 630 až 
668. Považoval ho totiž za kámen z 
nebes a zakázal proto sochařům, aby do 
něj cokoli ryli. To tedy znamená, že 
kámen zde stál přinejmenším od 7. 
století. Dnes se mu přezdívá Krišnova 
máslová koule podle báje o Krišnovi, jenž 
jako malé dítě tak miloval máslo, že jej 
často chodil tajně ujídat své matce z 
máselnice. Tento název však není 
původní. Používat se začal až od roku 
1969, kdy jej takto pojmenoval jeden 
turistický průvodce, jenž měl za úkol 
představit sochy v Mamallapuramu 
tehdejší indické premiérce Indiře 
Gándhíové. Původní název kamene však 
byl Vaan Irai Kal, což v místní tamilštině 
znamenalo Kámen nebeského boha. 
Věřili snad tehdejší lidé, že bůh skrze 
tento kámen demonstroval svoji sílu? 
Nebo že ho tady umístili obři či 
návštěvníci z vesmíru, kteří používali 
nějaké pokročilé technologie? Kopec, na 
kterém "máslová koule" stojí, je vysoký 
jen asi 91 metrů, dřív však býval 
mnohem větší. Je to dáno tím, že 
pevnina se tu stále zvedá, jak ji zanáší 
písek z nedalekého moře. Místní tvrdí, že 
kamennou klouzačku pro děti, která byla 
ještě před deseti lety dlouhá 46 metrů, 
již téměř celou pohřbila okolní půda. 
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Dnes z ní zbylo ani ne 15 metrů a tento 
proces dál pokračuje. Zdejší kameny a 
kopce se propadají do země tempem 
okolo tří centimetrů ročně. Teď si 
představte, jak asi mohl být kopec 
vysoký před 1200 lety! O to víc pak udiví, 
jak se do takové výšky mohl dostat. Ať už 
okolnosti vzniku kamene byly jakékoliv, 
je dnes 
místní raritou 
a turistickou 
senzací, u 
které se 
návštěvníci 
velmi rádi 
fotí. Jisté je, že si pod něj můžete bez 
obav sednout do stínu. Určitě vás 
nezavalí!  
 
 

KRÁSNÁ JAKO LEDNIČKA 
Pravdivý příběh… možná i rada do 
života. 
 
    Pár let po svatbě jsem dosáhla 
mateřské a manželkovské dokonalosti, 
mýtu českých žen. Protože jsem se z té 
Země Dokonalosti vrátila při relativním 
duševním zdraví, mohu všem, kdož tam 
míří, poradit, jak se dostat zpět mezi 
šťastné nedokonalé. Vstávala jsem tehdy 
denně mezi pátou a šestou ráno, kdy se 
budil syn. Odvedla jsem ho do kuchyně, 
aby nebudil tatínka. Vyčistili jsme si 
spolu zuby, a zatímco snídal, stihla jsem i 
rychlý make-up, takže jsem manžela 
uchránila pohledu na přirozenou zeleň 
svého nevyspalého obličeje. Syn dostal 
kostky nebo pastelky, a protože do půl 
osmé, kdy vstával můj muž, bývalo dost 
času, stíhala jsem obvykle připravit 

pořádnou mužnou snídani s kávou, 
džusem, vajíčky naměkko a topinkou.  
Obměnou byly lívance, vrchovatě 
obložené chleby nebo domácí 
pomazánky. Budila jsem ho veleněžně, 
pomohla mu najít košile a ponožky, a 
když odcházel do práce, mávali jsme mu 
z okna. Během dne jsem stihla všechno: 
uklidit, nakoupit a připravit teplou večeři 
i s moučníkem. Jít s malým na 
procházku, uplést svetr, natřít poličky, 
posekat zahradu. Byla jsem hodně pyšná 
na to, že když se vracel odpoledne 
domů, bylo všechno hotové, včetně 
vychlazeného piva v ledničce. Z té doby 
si nepamatuji ani jednu manželskou 
hádku: neutrácela jsem za zbytečnosti, 
nechodila odnikud pozdě, a pokud chtěl 
můj muž o něčem mluvit, trpělivě jsem 
poslouchala. Vždycky bylo navařeno, 
postaráno, teplo, útulno. Na nic si 
nemohl stěžovat – a taky si nestěžoval.  
      „Tak co je dnes nového…“, ptával se a 
já pyšně oznamovala, že je všechno v 
nejlepším pořádku. Bylo, až na 
drobnosti: jeho někdejší vřelý polibek na 
přivítanou se 
nejprve změnil v 
lehký polibek na 
tvář, pak jen v 
symbolický polibek 
ve vzduchu a 
nakonec v přátelské 
poplácání na 
zádech. Takové, 
jakým se vítají chlapi, co jdou spolu na 
fotbal. To už říkával: „nic nového, že…“ a 
obvykle šel rovnou k ledničce, kde ho s 
železnou pravidelností čekávala 
vychlazená desítka.  
     Naštěstí mi tehdy zbyli kamarádi. 
„Hele, jaký si myslíš, že je rozdíl mezi tou 
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ledničkou a tebou?“ zeptal se mě jeden z 
nich. Telefonovala jsem mu v noci, téměř 
potají. „Lednička stojí každý den tam, 
kde to čekáš. Vždycky ti nabídne něco k 
jídlu, je tichá, na spotřebu nenáročná. 
Čistá, bílá, vkusná, ale těžko tomu říkat 
krásná. Už jsi viděla chlapa, co by vášnivě 
miloval ledničku? Všimne si jí, až když 
mu kompletně vyteče na podlahu. Ale to 
musí po té louži uklouznout!“ Ten večer 
jsem vypila dvě vychlazené desítky a 
probudila se až v půl osmé. Nade mnou 
stál manžel v jedné ponožce a zmačkané 
košili. Zatímco na pravé ruce držel křičící 
dítě, v levé třímal suchý rohlík. Tvářil se 
překvapeně. Za pár měsíců mě už zase 
vřele líbal a ptal se, zdali jsem vařila, 
nebo má po cestě z práce něco koupit. –  
 
Nebuďte vždycky tam, kde to ostatní 
čekají. - Buďte náročná na spotřebu. - 
Nabízejte jen tolik, co vám dávají, a 
pořádně hlučte, když je to potřeba. - A 
už vůbec se nebojte čas od času vytéct 
na podlahu.  
 
Dodnes sice nevím proč, ale je jisté, že 
jen tak vás budou ti kolem milovat. 
Takový je zákon ledničky!!! 

 
 
------------------------------------------------ 
Někdo moudrý řekl: " Je nemožné žít s 
negativními lidmi a chtít mít pozitivní 
život." 

------------------------------------------------ 
 

 
 
 

KALENDÁRIUM 
 

7.4.,  17:30 – beseda s 

RNDr. Václavem Větvičkou, KC Zlonice 
12. 4., 17:00 Volnočasová univerzita – 
Základy malby, společenská místnost 
Zlonice, 
14. 4., 19:30 Koncert Václava Neckáře, 
kino Slaný, 
17. 4, 18:00 Opera v kině, Lazebník 
sevillský, Kino Slaný, 
21. 4. – 23. 4. Den Země, dvůr ZŠ Zlonice, 
26. 4., 19:30 Koncert Michala Hrůzy, 
Městské divadlo Slaný, 
30. 4., 17:00 Čarodějnice ve Zlonicích, 
hřiště u Sokolovny, 
8. 5., IV. Slavnosti městyse Zlonice, hřiště 
SK, 
10. 5., 17:00 Volnočasová univerzita – 
Základy fotografování, společenská 
místnost Zlonice, 
21. 5., 10:00 Městské slavnosti, Slaný, 
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