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PLYN –KONEC! 
KONEC? 
(IVAN LIŠKA). 

 
Když jsem na konci března napsal první 
článek o záměru stanovení průzkumného 
území a o riziku jeho těžby ve Zlonicích a 
okolí, netušil jsem, že se stane jedním 
z hlavních témat naší obce na příští 
týdny a měsíce. Byl jsem vždy 
přesvědčen o tom, že se jedná o věc, 
která může zásadním způsobem 
negativně ovlivnit život nás všech na 
dlouhá léta dopředu. Jenže něco si 
myslet a přesvědčit o tom ostatní, to 
jsou dvě rozdílné věci. 
Ohlas, jaký vyvolaly první dva díly předčil 
všechna moje očekávání a jsem velice 
rád, že se ukázalo, že když lidé dostanou 
dost informací a problém se jim vysvětlí, 
pak dokáží dát najevo svůj názor velice 
otevřeně a jasně. A protože není správné 
nechávat příběhům otevřený konec, 
chtěl bych shrnout to, co se stalo a co 
nás čeká. 

1 .Rada obce zaslala na Ministerstvo 

životního prostředí oznámení o zrušení 
souhlasného vyjádření ke stanovení 
průzkumného území. Tímto krokem se 
Zlonice snad definitivně připojily k 99,9% 

obcí v naší republice, jejichž stanovisko 
bylo též záporné. 

2. Byla sepsána petice, která umožňuje 

každému občanovi vyslovit nesouhlas 
s tím, aby se cokoli podobného a na 
jakékoli úrovni v naší obci opakovalo. 

3. Konečně jsme začali být v celé věci 

aktivní a starosta obce vstoupil do 
jednání se starosty z dalších obcí v okolí 
Zlonic, Vraného a Peruce se záměrem 
vystupovat v této věci společně, protože 
i tady platí to otřepané „v jednotě je 
síla“. 
 
Tak, jako na začátku jiní pomohli nám, 
tak i my teď pomáháme ostatním. 
Předáváme informace, poskytujeme 
materiály, přeposíláme text petice … Jak 
se v průběhu času ukázalo, naše obavy 
byly opodstatněné a celou situací se 
začaly zabývat i zákonodárné složky a 
zdá se, že tento problém bude řešen ve 
všech svých aspektech na úrovni zákona. 
V době psaní tohoto příspěvku je hotov 
návrh zákona o zákazu těžby břidlicových 
plynů a zdá se, že vše bude pokračovat 
dál. 
Bohužel, dnešní doba je zejména o 
penězích. Nikde není psáno, že si 
některé firmy nebudou chtít po uklidnění 
situace najít nějakou jinou skulinu, 
právní kličku, případně působením na 
konkrétní lidi situaci zvrátit zase ve svůj 
prospěch. Pro nás je důležité, že naši 
volení zástupci konečně začali brát 
v potaz názor občanů  a jestli by to 
v budoucnu chtěl někdo zase zkusit, tak 
ať si dá přímo do volebního programu, že 
je proto, aby se tu těžilo, protože jinak to 
nebude nic jiného, než podvod na 
voličích. 
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE 

(IVAN LIŠKA) 

Pane starosto, chtěl bych se nejdříve 

zeptat na to, proč chcete zastavit 

veškeré akce, které začalo minulé 

vedení … 

To se opravdu říká? Když se podíváte na 

volební programy všech stran, tak byly 

hodně podobné, takže není důvod 

k tomu, aby se něco rušilo nebo 

zastavovalo. Od žádosti o dotaci na 

skupinový vodovod pro Lisovice a 

Vyšínek, která se nám vrátila k doplnění 

a kterou budeme po úpravách předávat 

zpět, přes modernizaci bytového fondu, 

až po menší akce, jako třeba Dětský den 

ve Zlonicích. Obrátila se na nás řada 

drobných firem s otázkou, zda jejich 

nasmlouvané drobné zakázky platí, což 

jim bylo potrzeno. Takže žádné rušení. 

Opravdu tedy nic nerušíte? 

Je jedna výjimka a tou je výstavba 

komunikace pod bytovkami podle 

skupinových garáží. Původní záměr byl, 

že komunikace bude mít prašný povrch, 

což se nám nelíbilo a vypsali jsme tedy 

nové řízení na zpevněnou a bezprašnou 

komunikaci. 

A prý budete také propouštět 

zaměstnance úřadu … 

To celé je hloupost, nevím, kdo to šíří. 

Hned následující den po zastupitelstvu, 

na kterém došlo ke změnám ve vedení 

obce, jsme si sezvali všechny 

zaměstnance a situaci jim vysvětlili s tím, 

ať se nezabývají fámami. Nakonec by asi 

bylo nejlepší a nejprůkaznější se na tohle 

zeptat spíše zaměstnanců samotných. 

Na dobu určitou zaměstnáváme 4 

pracovníky (bylo dohodnuto ještě 

minulým vedením), jejichž mzdy dotuje 

asi ze 2/3 Úřad práce Kladno. 

Slyšel jsem celou řadu názorů obyvatel 

žijících v přidružených obcích, že veškeré 

peníze jdou jen do Zlonic … 

Rozpočet na rok 2012 je vytvořen a 

naplňuje se, čímž je dána velká většina 

věcí. Pravdou je, že Zlonice a přidružené 

obce mají před sebou tak obrovské 

investice, že těch peněz navíc je málo. 

První vlaštovkou by ale mohlo být 

obnovení jednání s firmou Agros Vraný o 

odkoupení pozemku pro dětské hřiště ve 

Břešťaněch, což veřejně slíbila 

předminulá rada obce, ale nikdy se to 

nerealizovalo.  

Možná teď položím trochu zvláštní 

otázku : dokázal byste uvést 3-4 věci, 

které byste si přál změnit, bez ohledu na 

to, zda to je či není reálné? 

To je složité … Přál bych si například, aby 

se zlepšil stav silnic a chodníků ve 

Zlonicích a okolních obcích, ale tam je 

rozpočet v číslech z roku 2009 kolem 220 

miliónů korun, to je asi utopie. 

Zbylé věci jsou rozhodně reálnější, ale i u 

nich je to běh na dlouhou trať. Mám na 

mysli zlepšení bezpečnostní situace, 
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ochranu před krádežemi; to je velký 

problém a může být větší, pokud se s tím 

nebude něco dělat. Dále bychom rádi 

konečně začali pracovat na dostavbě 

školy, jejíž torzo hyzdí vjezd do městyse 

– tady by se dalo jít cestou postupných 

dílčích kroků, určitě ne vše najednou.  

No a byl bych rád, kdyby se začalo 

s plány na dostavbu náměstí … 

Dostavbu náměstí? A co by se mělo 

postavit? 

Ano. Naše náměstí je vlastně takové 

otevřené k jedné straně a ten prázdný 

pozemek to nijak nekrášlí. Takhle 

náměstí nevypadají. Já osobně bych si 

třeba dokázal představit, že by se mohlo 

jednat o stavbu, která by v sobě měla 

malometrážní byty pro seniory nebo 

mladé začínající rodiny a přízemí by se 

dalo využít třeba jako prostor pro 

provozovny služeb.  

 

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se daří 

ku prospěchu všech. 

 

 

 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
(MARIE GERINGOVÁ) 

 
A teď si zase trochu 

podrbeme. Proč ne? Na 

pavlačích se přece drbalo 

odjakživa. A pokud si bude někdo myslet, 

že sem píšu lži, nebo polopravdy, ať se 

klidně ozve. Rádi příště jeho příspěvek 

otiskneme.  

 

Lidi, slyšeli jste, ... 

► že na diskusním fóru městyse 

odstartoval lítý slovní souboj mezi 

několika občany? Samozřejmě se jedná o 

poslední schůzi zastupitelstva a o tom, 

co se tam odehrálo. Bohužel, se stále 

dokola propírají učitelé. Nejprve 

zahájil/a diskusi SLUŠNÝ OBČAN. Po 

několika výměnách názorů s ostatními 

diskutéry, své příspěvky smazal/a. Do 

této chvíle není jasné proč. V poslední 

době se na fóru přihlásil HOST 1. A to je 

teprve zážitek pro čtenáře! Je mi líto 

občanů, kteří nemají možnost  si výměnu 

názorů  přečíst, případně se zúčastnit. 

Možná byste leccos pochopili. Jen pro 

zajímavost – do dnešního dne si výměnu 

názorů na fóru přečetlo přes 5000 

návštěvníků. Na diskusním fóru je 

zaregistrováno 81 členů. Doporučuji 

proto – pokud máte možnost, přihlaste 

se na  internetových stránkách městyse 

Zlonice a máte-li chuť, přidejte svůj 

názor.  

► že  paní Mgr.Dornicová, paní Ing. 

Voříšková, paní Kotěrová a paní  

Smotlachová už nejsou členkami ODS ve 

Zlonicích? Byly po takzvaném „Velkém 

třesku“/ použito ze Slánských listů/ za 

porušení stranické disciplíny z této 

strany  vyloučeny.  

► že občané Zlonic se po posledním 

zasedání zastupitelstva rozdělili přibližně 

na čtyři skupiny?   
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Jedni jsou rádi, že došlo ke změnám ve 

vedení obce, druzí  uvítali odchod 

některých radních, ale  mrzí je, že odešel 

starosta Čížek a paní Slavíková, třetí 

skupina rozhodně odmítá jakékoliv 

změny, způsob, jakým byly provedeny a 

dává to najevo nejen v ulicích, ale i na 

diskusním fóru  městyse a  poslední 

skupině občanů je to, mírně řečeno, 

jedno – ať je tam Petr nebo Pavel, 

poplatky za služby budou určitě chtít 

oba. 

► že jsem byla docela nemile 

překvapena, a asi nejen já, reakcí pana 

starosty na dotaz paní Dvořákové, 

týkající se možnosti propojení obecní 

kanalizace k jejímu domu. Je jasné, že, 

vzhledem ke špatné poloze tohoto domu 

( za tratí směrem na Beřovice), by to byl 

zřejmě dost velký problém. Všichni, 

včetně zmíněné paní,  jsme ale očekávali  

od pana starosty vysvětlení, proč je to 

problematické a co všechno by bylo 

eventuelně potřeba k realizaci.  To se ale 

nestalo. A tak mě vůbec nepřekvapilo, že 

paní Dvořáková okamžitě besedu 

s občany opustila. Nová rada by měla 

celou záležitost znovu přehodnotit a 

s paní Dvořákovou se domluvit. 

► že bývalý Klímův statek je na prodej? 

Máte-li někdo navíc 15 500 000,-Kč, 

můžete ho mít! Bližší informace a foto 

na: Prodej – Domy – Sreality.cz  Zlonice. 

 

 
 

 
ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU 

RADKOU KOTĚROVOU 
 

(IVAN LIŠKA) 

 
Včera (14.5.) jsem dělal poklidný 

rozhovor se starostou. Nevadí, když 

tenhle bude trochu víc na tělo? 

Ne, to rozhodně nevadí. 

Z průběhu událostí posledních týdnů je 

jasné, že jste hrála docela aktivní roli. 

Řekla byste nám tři hlavní důvody? 

To je docela jednoduché. Jednak je to 

naprosto nešťastný postup v otázce vrtů, 

jednak stejně nešťastné jednání 

v případě konkurzu. Co mi ale vadilo 

úplně možná nejvíc, byl způsob a 

komunikace a jednání se zastupiteli a 

občany městyse. 

Myslím, že o vrtech a škole se toho 

napsalo a řeklo dost třeba před pár 

minutami na setkání s občany. 

Nemluvilo se ale o té třetí záležitosti … 

Komunikace jako taková byla naprosto 

skandální a obávám se, že v některých 

případech až za hranou zákona. Já jako 

zastupitelka jsem měla ještě alespoň 

nějaké možnosti, ale běžný občan ne. Ta 

nespokojenost stále rostla a věřte, že už 

jsem byla (a nejen já) zoufalá z toho, jak 

mě spoluobčané zastavují a stěžují si na 

aroganci některých volených zástupců. 

Víte, ono to teď s odstupem vypadá tak, 

že všechno je kvůli škole (a pozoruji, že 
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je pár lidí, kteří se to snaží stále dokola 

opakovat), ale pravdou je, že škola byla 

možná jen tou poslední pomyslnou 

kapkou. 

Já chápu, že nemůžete uvádět konkrétní 

jména, ale můžete alespoň rámcově říci, 

o co šlo? 

Jména skutečně uvádět nebudu, ale 

myslím, že ten, koho se to týká, tak se 

pozná. Podívejte, když vás během pár 

týdnů zastaví několik lidí a ti si stěžují, že 

jim úřad naúčtoval tu služby v domech, 

tu vodu, tu elektřinu za jiné nájemníky a 

chce po něm neoprávněně peníze, tak je 

něco špatně. A když se občan ohradí a 

jím volený zástupce placený z jeho daní 

mu odsekne „nechoď na mě s logikou“, 

tak to už není jen špatně, to už je 

průšvih. Tohle je jen jeden z příkladů, 

mohla bych pokračovat i dále. Co máte 

odpovídat těm lidem na otázku „co jako 

zastupitelé pro nás, lidi, děláte“? 

Jak jsem slyšel, tak to vás a dvě další 

zastupitelky stálo členství v ODS … 

Víte, to mi s odstupem času připadá 

docela komické.  Sedíte na sněmu a 

někteří lidé vám říkají, že je vlastně 

jedno, proč vás kdo zvolil, že je vlastně 

jedno, co si vy osobně myslíte a co cítíte, 

protože na prvním místě musí být 

loajalita k dané straně. Tohle kritérium 

však pro mě osobně není prvořadé, 

protože když jdu do veřejné funkce, tak 

kvůli tomu, abych byla lidem a obci 

prospěšná. Nějaké politické tanečky 

nejsou mým stylem jednání.  

Když se nad tím tak zamyslím, je celkem 

úsměvné, že vás tam za porušení stanov 

vylučují stejní lidé, kterým právě za 

porušení stejných stanov  v roce 2011 

rozpustili jejich vlastní organizaci (pro 

ODS nebyla přípustná koalice s KSČM – 

pozn.redaktora) Myslím, že to o něčem 

vypovídá. 

Děkuji za rozhovor. 

 
AŽ JE JEDNOU POTKÁTE … 
 
Miloslava 
Štruplová, 
varhanice 
zlonického 
chrámu. 

 
(JANA NEUMANNOVÁ,    

JAN TŮMA) 

 
Máte své kořeny ve Zlonicích nebo 

pocházíte odjinud? 

To je komplikovanější. Narodila jsem se 

ve Slaném, maminka bydlela ve 

Zlonicích, ale své dětství jsem prožila 

v Roudnici nad Labem. Musím ještě 

dodat, že do Zlonic mě to vždycky táhlo 

víc než do Roudnice.  

Kdo Vás k hudbě přivedl? 

Rodiče, kteří trvali na tom, že musím 

navštěvovat Lidovou školu umění – obor 

hra na klavír, jelikož oba dva zpívali ve 

sboru pod vedením prof. Šnapky 

(zlonický varhaník).  

Jak jste se dostala ke hře na varhany? 
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Tatínek hrával na varhany v Charvátcích 

a Račiněvsi, a tak jsem občas za něho 

zaskakovala.  

Čím jste chtěla v dětství být? 

Neměla jsem žádné vysněné povolání, 

díky mým úspěchům v Lidové škole 

umění se nabízelo studium 

konzervatoře. 

Jaké uplatnění se po absolvování 

konzervatoře nabízelo? 

To je různé. Někteří spolužáci hrají 

v orchestru Hudby Hradní stráže a Policie 

České republiky, někteří v symfonickém 

orchestru, někteří koncertují po světě 

a z většiny se stali učitelé stejně jako ze 

mě.  
Jaký je Váš největší hudební úspěch? 

Hudební úspěch? …Největším úspěchem 

jsou mé děti. Jsou pro mě nejdůležitější. 

Nikdy jsem nelitovala, že jsem místo 

kariéry měla právě je. Ale velmi si cením 

rovněž koncertu s Eduardem Hakenem či 

spolupráce s hudebním skladatelem 

Zdeňkem Zahradníkem.  

Co Vás přivedlo na kůr zlonického 

kostela? 

Po škole jsem se do Zlonic nastěhovala 

do domku po prarodičích. Oslovila mě 

tehdejší varhanice paní Pašková, a jelikož 

věděla, že jsem absolvovala konzervatoř 

obory Hra na klavír a varhany, nabídla mi 

post varhanice.  

Je podmínkou varhanice mít 

vystudovanou konzervatoř? 

Není, vystudovaných varhaníků je velmi 

malé procento, ve většině kostelů hrají 

amatéři, i když ne vždy špatně.  

Jaký je to pocit hrát v místě, kde 

hrávalo tolik významných předků.  

Tato hudební tradice zavazuje. Z počátku 

jsem se bála, dnes se bojím už jen občas.  

Zmínila jste se, že působíte jako učitelka 

v ZUŠ, je o hudbu z řad dětí velký 

zájem? 

Na to, jak jsou Zlonice malé, je zájem 

opravdu velký. Bohužel úvazek učitele je 

omezen, a proto nemohu přijmout 

všechny uchazeče, kteří mají o hodiny 

u mě zájem.  

Rychlý dotazník 

Oblíbené jídlo: babiččiny škubánky 

Oblíbené pití: dobré víno 

 
 

UKLIĎME SVĚT  

(NEBO ASPOŇ KOUSEK) 
(LENKA FIALOVÁ) 

Žáci 5.ročníku ZŠ Zlonice se 

zapojili do celorepublikové akce Ukliďme 

svět, kterou pořádá Český svaz ochránců 

přírody. Od ČSOP dostali pytle na 

odpadky, paní učitelka dodala gumové 

rukavice a žáci vyrazili uklidit nejbližší 

okolí školy a školní hřiště. Výsledek 

hodinového snažení vidíte na fotografii 

na obálce - 5 téměř plných pytlů 

odpadků. Páťákům děkujeme a ostatním 

vzkazujeme: "Odpadky patří do koše!" 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 

 

 

 

Generál (+25.červen 1876) 

„Tam kde leží Little Bighorn je indiánská 

zem …“ 

Není zase tak obvyklé, aby se někdo 

proslavil zejména díky své neschopnosti, 

což platí zejména v případě, že přitom 

přijde sám o život. 

Když získaly USA nová území od Mexika, 

bylo nutné, aby se k novým v nich 

vzniklým městům dalo dostat. To 

zajišťovala na delší vzdálenosti železnice, 

která ale musela objíždět rezervaci, 

přidělenou indiánům „na věčné časy“ - 

což je ale nutno číst jako „dokud se tam 

něco nenajde“. Našlo se zlato. 

Vláda poslala do oblasti armády, z nichž 

jedné velel George Armstrong Custer. 

Ten nejdříve odmítl posily. Následovala 

druhá chyba, což bylo hloupé napadení 

slavnosti, takže pokud něm ještě Indiáni 

nevěděli, tak to tímto napravil. A protože 

i hlouposti chodí ve třech a snad aby 

tomu nasadil korunu, rozdělil svou 

armádu. Custer považoval Indiány za 

podlidi, kteří mu nemohou nijak 

konkurovat. Sedící býk, Žluč a Splašený 

kůň mu rychle vysvětlili opak. Ze 

7.kavalerie nepřežil nikdo. 

„ ….jo, říkal to Jim Bridger, já měl dnes 

v noci sen …“ 

 

Prorok (+2.červenec 1566) 

Bývá obvyklé, že při vyprávění o 

historických osobách slýcháme, co vše 

tyto osoby udělaly, ale ta dnešní je 

výjimkou. Takže dnes tedy o tom, co 

Michel de Nostredame, zvaný 

Nostradamus … nikdy neudělal. 

Nostradamovy „věštby“ jsou v podstatě 

šíleným mixem slov mnoha jazyků, slov 

archaických, upravených a často i 

vymyšlených samotným autorem. Klasik 

by řekl, že „je to takový překladatelský 

oříšek“. Navíc  se v 16.století psaní 

jednotlivých slov při tisku měnilo podle 

tiskárny a od vydání k vydání (klasická 

ukázka je třeba to, že změnou jednoho 

písmenka máme buď text „skrze pátého“ 

nebo „Karel V.“). V textu je spousta 

anagramů, dvojsmyslů,  alegorií narážek 

… a to nepočítáme ani to, že řada veršů 

byla prostě upravena a dokonce 

vymyšlena pozdějšímu lovci záhad a 

předvídateli různých katastrof. 

Nikdy nepředpověděl útok na WTC, 

nikdy nepředpověděl nic o roku 2012, o 

válce v Jugoslávii, napoleonských 

válkách, pádu Berlínské zdi, I.světové 

válce … 

Prostě nic z toho, i když se to jistě dobře 

čte. 
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CHVILKA SE 

                             SPORTEM 
(LENKA FIALOVÁ) 

I když Zlonice mají svůj hokejový klub, 

vím o něm méně než o našem 

reprezentačním týmu. Historii si 

můžeme přečíst na stránkách městyse a 

na současnost jsem se zeptala pana 

Jaroslava Hartmana ml., který je 

s klubem spojen už mnoho let… 

                                                                                                             

Jak jste se dostal k hokeji a jak dlouho 

jste členem HC Zlonice? 

Členem HC Zlonice jsem přibližně 15 let. 

Přivedl mě sem můj otec, který se o 

hokej také zajímá. Postupem času jsem 

se stal členem výboru a nakonec 

vedoucím mužstva. 

Kolik hráčů je ze Zlonic? Odkud jsou 

další hráči? Kolik členů má HC?                                                              

Registrovaných hokejových hráčů je 

v našem mužstvu kolem 25. Hráči jsou ze 

Slaného, Kladna dokonce i z Prahy, ze 

Zlonic v současné době bohužel není 

žádný.                                                                                                                   

Už jste někdy dělali nábor ve Zlonicích?                                                                                                                      

Nábor nelze pořádat., protože hráči se 

do HC Zlonice hlásí z pozic vyšších 

soutěží, kde nemají místo v sestavě, 

nebo k nám přechází z jiných HC. 

Kolikrát týdně trénujete? 

Trénink se koná 2x týdně na zimním 

stadionu ve Slaném. Na ledě se začíná 

koncem srpna, ale letní příprava formou 

fotbalu probíhá již od jara ve slánské 

hale Bios. 

Kdy začíná a kdy končí sezona? Kam 

vám můžeme jezdit fandit? 

Hrací sezona začíná zhruba na přelomu 

září a října.  Pokud hrajeme doma, 

můžete nás podpořit na zimním stadiónu 

ve Slaném. Rozpis soutěží bývá napsán 

na stránkách www.stredoceskyhokej.cz.                                                                                                       

Jakou soutěž momentálně hraje HC 

Zlonice?                                                                                                          

Krajskou soutěž mužů. Vloni jsme 

sestoupili z krajské ligy mužů. Sice šlo o 

kvalitnější soutěž, ale vzhledem 

k malému počtu hráčů se sezona 

nevydařila.                                                                                                                        

Jak je to s penězi? Kdo vás financuje? 

Máte nějaké stálé sponzory?                                                                      

Největší část rozpočtu tvoří částka, 

kterou každým rokem dostáváme od 

Obecního úřadu Zlonice. Velký dík patří 

našemu oddílovému předsedovi 

Vladimíru Merklovi, který usilovně shání 

finance na reprezentování obce 

v hokejové soutěži. Většinou přispívají 

podnikatelé ze Slánska. Celoročně je 

nutné platit pronájem kabiny a ledovou 

plochu na trénink, při zápase navíc 

rozhodčího a zapisovatele. Cestu na 

zápasy a tréninky si hradíme sami. 

Všichni hráči reprezentují Zlonice zcela 

zdarma.                                                                                                                                                                      

Přemýšlel jste někdy o tom, že byste se 

věnoval jinému sportu? 

To opravdu ne 

http://www.stredoceskyhokej.cz/
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Kterému hokejovému týmu fandíte?                                                                                                                                                              

V MS samozřejmě českému týmu. 

V Extralize je to tým Kladna – Kladenští 

rytíři.                                                                     

 

 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  

ZMĚNA PRIORIT 
 

Před časem se mi dostala do rukou  

fotografie, tak někdy z konce 20.let 

minulého století. Ve třech řadách nad 

sebou je na ní zachyceno 29 postav, 

skoro jako taková ta stará školní fotka, 

jen je za nimi natažené plátno a na něm 

nakreslená náves.  

Na rubu je i pár jmen : Růžena 

Bečvářová, Jarmila Horová, Ludmila 

Baňková, Zdeňka Imbrová, Alois Veselý, 

Antonín Baňka, František Imbr – holič, 

Ryčl, Jaroslav Imbr – švec. 

Všichni jsou dospělí a všichni jsou členy 

Divadelního a vzdělávacího spolku 

„Havlíček“. 

Chápete to? Před zhruba 80 lety se ve 

Břešťanech (!) našlo 29 (!) dospělých (!), 

kteří se společně vzdělávali (!) a hráli 

divadlo (!). Dnes by se jich tolik nesešlo 

ani v hospodě. Kdyby tam nějakou měli. 

Nějak se nám za ta léta změnily priority a 

nejsem si jist, jestli k lepšímu. Zvláštní. 

Skoro k zamyšlení, že? 

 

 

 

Chemie na talíři 
MÝTY O TAVENÝCH 
SÝRECH 

(JANA LIŠKOVÁ) 

Mýtus první:  Tavené 

sýry jsou odkladištěm zbytků a 

závadných sýrů 

Výrobci tavených sýrů si pečlivě hlídají, 

zda je na tavírny dodávána s ohledem na 

bezpečnost a zdravotní nezávadnost 

pouze kvalitní sýrová surovina, a 

nepřipouští v žádném případě jakkoliv 

závadné, např. plesnivé sýry. 

Při výrobě tavených sýrů je možné 

zpracovávat technologické nestandardy  

(např. sýry špatného tvaru nebo s 

deformací,  odřezky vznikající při  

porcování přírodních sýrů), setkáváme se 

s nimi ale čím dál tím méně. 

Mýtus druhý:  Tavené sýry jsou plné 

„éček“ 

Použití „éček“ je v mnoha výrobcích 

(technologickou) nutností a v některých 

případech bez nich nelze vyrobit produkt 

v požadované kvalitě.  

V tomto případě jsou tzv. tavicí soli 

(většinou na bázi fosforečnanů) nutnou 

komponentou tavených sýrů. V průběhu 

procesu tavení  zajišťují tyto látky 

přeměnu bílkovin na jejich rozpustnější 

formy, které jsou schopny emulgovat 

tuk, podílet se na vazbě vody a upravit 

hodnotu pH. Ve složení tavených sýrů lze 

často najít i jiná „éčka“. Jedná se obvykle 

o stabilizátory konzistence, které běžně 

nacházíme i v jiných potravinách. 
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Mýtus třetí:  Tavený sýr je nevhodným 

zdrojem vápníku 

Mezi nejvhodnější zdroje vápníku  patří 

mléko a mléčné výrobky, kde je vápník 

vázán především na bílkoviny. Rostlinná 

strava je obvykle také významným 

zdrojem vápníku, zde je však vápník 

vázán především na oxaláty a fytáty, 

které snižují jeho biologickou 

využitelnost.  

Využitelnost vápníku v tavených sýrech 

je nižší, než v přírodních sýrech nebo 

fermentovaných mléčných výrobcích, 

avšak stále je významně vyšší než u 

většiny rostlinných zdrojů. 

Mýtus čtvrtý: Tavený sýr je výrobek s 

nezdravým tukem 

Tavený sýr přirozeně obsahuje mléčný, 

tedy živočišný tuk. Poměr mastných 

kyselin neodpovídá ideálnímu složení, 

ale tomu neodpovídá prakticky žádná 

potravina.  

Zdroj : „Mýty o tavených sýrech a jak proti 

nim bojovat“, autoři: Doc. Ing. F. Buňka, 

Ph.D., Ústav technologie a mikrobiologie 

potravin, Univerzita TB ve Zlíně; Ing. J. 

Kopáček, CSc., ČMSM 

Tavené sýry rozhodně nedosahují 

výživové hodnoty přírodních sýrů. 

Nevhodný je zejména vysoký  obsah 

sodíku a fosforu a mnohým vadí i vysoký 

obsah tuku (na trhu je však široké 

spektrum nízkotučných či polotučných 

variant). Nicméně úplně zatratit je také 

nelze a proti občasné konzumaci není 

mnoho co namítat. Ostatně to platí u 

většiny potravin – pokud nepostavíme 

svůj jídelníček na výlučně jedné skupině 

potravin, lze (alespoň dle mého mínění a 

dostupných informací) zařadit do 

skladby potravin „jednou za čas“ i tzv. 

potraviny nezdravé či méně vhodné. 

KULTURNÍ PŘEHLED 

9. 6. 15.00 Koncert Atlantis Collegium, 

Lidice u Otrub 

16. 6. 22.00 Tajemná noční vycházka 

s překvapením, více 

informací na 

www.infoslany.cz 

19. 6. 19.30 Vystoupení televizního 

pořadu Partička, Dům 

kultury  

Kladno, vstupenky 

k zakoupení v Městském 

informačním  

centru Kladno 

23. 6. 9:00 Kalivodské hůlkování, 

zdarma autobus ze 

zastávky U Váhy,  

Slaný, odjezd 8.30, 

rezervace v Infocentru 

Slaný 

15.-16.7. Keltský kruh 

 hudba a tanec na nádvoří 

hradu, Budyně nad Ohří 

až do 31. 7. Třebíz, Národopisné 

muzeum, výstava  

České středohoří ve 

fotografiích 

 

 

http://www.infoslany.cz/
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 RALLY 

       MANIA 
 

Vážení spoluobčané, 

cítím se vázána povinností informovat 

Vás o dění v dalším ročníku rally Zlonice-

Břešťany-Tmáň S příchodem jara se, 

ostatně jako každý rok, zvyšuje počet 

účastníků tohoto jedinečného závodu. 

Zejména RZ (rychlostní zkouška) na 

silnici vedoucí přes Břešťany se již stala 

pro mnoho závodníků oblíbeným 

místem, kde mají možnost vyzkoušet 

výkony svých strojů, v zimě zahálejících a 

ostudně se ploužících díky nesjízdné 

vozovce pouze povolenou rychlostí. Je 

dokonce tak oblíbená, že mnozí 

závodníci ji absolvují i několikrát během 

jedné etapy. Srdce diváka jistě potěší i 

to, že závodníci jsou mimořádně 

technicky zdatní, takže jim nedělá 

problém předjet pomalejší stroj (autobus 

či nákladní auto) ploužící se trapnou 

rychlostí okolo 45km/h. Vozovka není 

z nejširších, takže někdy máte dojem, že 

to museli vzít přes vaší kuchyň. Snaha 

vymáčknout z mašin maximum se nese 

ruku v ruce s neutuchajícím řevem 

motorů, který nám, okolo jdoucím 

divákům, dává už předem tušit, že další 

účastník se blíží.  

Podívaná jistě krásná… kdybyste ovšem 

nemuseli na cestě do vsi procvičovat  

 

 

skok daleký do příkopu před ženoucím se 

motorovým ořem.  

Jelikož mám ducha sportovního, navrhuji 

celou „erzetu“ lehce obměnit. Dodejme 

tomuto úseku trochu techničtější ráz, 

protože nic tak neprověří řidičovi 

schopnosti, jako technicky náročná trať. 

Použití radarů se neukazuje jako vhodné 

(odzkoušeno v jiných etapách). Snad jen 

že by  se v příštím kole mohli závodníci 

pokusit pokořit traťový či osobní rekord. 

Na druhou stranu, příhodně umístěné 

dva retardéry jistě přinesou do soutěže 

nový  a zajímavý prvek. Je pravda, že se 

tím celá trať o několik málo vteřin 

zpomalí, ale já věřím ve schopnosti 

soutěžících akceptovat změnu 

charakteru trati v zájmu okolních diváků, 

zejména dětí. Vždyť ony si v té rychlosti, 

leckdy dosahující i 80km/h, nestihnou 

závodníky ani řádně prohlédnout.  

Doufám, že tento ročník je již tím 

posledním, ve kterém nemají závodníci 

dostatečný prostor pro zkoušku svých 

dovedností v oblasti zpomalování, 

přejezdu přes překážku a plynulého 

rozjezdu.  

Pro Zlonickou šanci přímo od závodní 

dráhy                           Jana Lišková 

 

P.S. Ty retardéry tu fakt potřebujeme!!! 
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