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Výroční členská schůze Šance pro slušné 
se konala v Kulturním centru Zlonice dne 
3. listopadu 2016.  
 
Vážení čtenáři, zajímá vás, proč se 
některé věci neřeší tak rychle, jak byste 
chtěli? Či proč se některými podněty 
občanů obecní zastupitelstvo nezabývá 
nebo je odsunuje na další měsíce? Na 
tyto a podobné otázky se pokusí stručně 
a srozumitelně odpovědět naši 
zastupitelé… 
 
Dotaz pro zastupitele: 
„ U Domu s pečovatelskou službou jste 
vybudovali pro seniory krásnou pergolu - 
altánek. Chtěl bych se zeptat, jestli 
plánujete do budoucna ještě nějaké další 
vylepšení pro zpříjemnění života obyvatel 
tohoto domu? Děkuji za odpověď.“ 
 
„Ano, určitě plánujeme další postupné 
vylepšování jak vnitřních, tak i 
venkovních prostor Domu s 
pečovatelskou službou. Zároveň bychom 
chtěli zlepšit i jejich společenský a 
kulturní život.  Věříme, že altánek se 
stane místem jejich setkávání a 
odpočinku.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
 
 
Lidi, slyšeli jste…  

►že mě žádalo několik občanů, 
nezávisle na sobě, abychom zveřejnili na 
Pavlači výzvu. Protože se stížnosti množí, 
znovu citujeme vyhlášku. „Podle obecně 
závazné vyhlášky č.1/2008 o pohybu psů 
ve Zlonicích je v článku 1 uvedeno: a) na 
veřejných prostranstvích Městyse 
Zlonice, vyznačených v příloze k této 
obecně závazné vyhlášce, je možný 
pohyb psů pouze na vodítku.“ Tato 
vyhláška by měla platit pro všechny 
pejskaře stejně. Často slyším - cituji: „Jak 
je možné, že se stále Zlonicemi pohybují 
majitelé se svojí smečkou 3 velkých psů 
bez vodítka, bez náhubku, bez sáčku na 
exkrementy? Měli jsme tu čest se s nimi 
již několikrát setkat a popravdě - už nás 
nebaví schovávat se a čekat, až zajdou za 
roh.  Nechceme chodit na procházku s 
hrůzou, zda volně pobíhající smečku 
nepotkáme.“ Pokud máte podobnou 
zkušenost, reagujte. Napadá mě: nebylo 
by lepší v takovém případě rovnou oslovit 
městskou policii? Je to přece 
nerespektování obecně závazné 
vyhlášky. 
 

►že ať máte v životě úspěch, nebo se o 
něj začínáte snažit, vždycky se najde 
někdo, komu to bude vadit? A vždycky je 
to někdo, podle kterého, ať uděláte 
cokoliv, děláte to špatně. Je pravda, že to 
není problém váš, ale problém toho, kdo 
se o vás vytrvale stará. Tím už se 
začínáme dostávat k jádru věci. 
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Vysvětlíme si, jak k pomluvám a 
osočování přistupovat a především - jak 
chápat jejich autory. Pomluvy jsou slova 
vyřčená za zády toho, komu bychom je 
nikdy neřekli do očí. Pozor ale, pomluvy 
nezbytně nemusejí být lží na to, aby se 
staly zlem. Existuje totiž mnoho pravd, 
které by měly kolem lidí jen tak projít, 
protože tyto pravdy nejsou jejich starost 
a každá pravda má svůj smysl a čas. 
Jinými slovy – nechceme-li ublížit, 
neříkáme to, pod co bychom se nechtěli 
veřejně podepsat. Přemýšleli jste někdy, 
jak jinak by vypadal váš život, kdyby cizí 
řeči šly mimo vás? Tím jsme u podstaty 
lidí, kteří nám škodí pomluvami – chtějí 
změnit váš život. Ale proč a jak? Ti lidé, a 
záhy to pochopíme, jsou osoby samy 
před sebou tak nejisté, že raději mluví o 
druhých, aby nikdo nemluvil o nich. 
Pomlouvači tedy s oblibou, ukazují raději 
na cizí problémy, aby o to méně bylo 
vidět na ty jejich. Respektive ukazují na 
možné nedostatky druhých, aby se sami 
cítili lépe v těch svých. Tito lidé disponují 
unikátní schopností naslouchat jednomu 
příběhu, upravit ho a dál šířit poopravené 
nebo úplně jiné znění. Trpí naivní 
představou, že když budou srážet druhé, 
sami sebe tím vyzvednou. Jsou to v jádru 
velmi hloupé osoby, protože jim 
nedochází, že ponížením druhého ony 
svou úroveň nezvýší. Jen na ně bude lépe 
vidět. Co s tím? Pomluvám se 
nevyhneme. Dokonce platí přímá úměra -  
čím úspěšnější a tím i spokojenější v 
životě budete, tím více kolem vás bude 
pomluv, dohadů a závisti. Na tomto světě 
nikdy nevymizí to, co lidem krade štěstí -  
nenávist, kritika druhých, odsuzování, 
závist, netolerance. Kdyby se lidé starali o 
sebe, zjistili by, že mají dost svých 

starostí na to, aby se nezaobírali 
druhými. Proto se smiřme s tím, že 
vždycky budou existovat lidé, kteří budou 
v člověku zpochybňovat to dobré a 
doufat v to špatné. Ale pokud těmto 
lidem budeme naslouchat, staneme se 
postupně jedněmi z nich. Prosím, 
přemýšlejte o tom (nejen) v novém roce. 

 
 
NEJEN POLIBEK POD JMELÍM 
Jmelí se stalo symbolem Vánoc. Proto by 
se každá domácnost měla snažit mít to 
své jmelí na Vánoce doma. Ke jmelí se 

váže mnoho pověstí a předpovědí. Říká 
se, že čím více je na větvičce bílých 
bobulek, tím větší štěstí vás v příštím 
roce čeká. Jmelí je zvláštní rostlina, která 
je zahalena mnoha tajemstvími. Má stále 
zelenou barvu a odpradávna se jmelí 
přisuzovala různá moc. Bylo vždy 
symbolem života a považovalo se za 
ochranný talisman. Vždy se věřilo, že 
lepivé bobulky jmelí mají magickou moc 
vyvolat a udržet svazek mezi dvěma 
lidmi. A konečně - odkud přichází zvyk, že 
by se měli dva lidé políbit na Vánoce pod 
jmelím? Tento zvyk je původem z Anglie 
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a říká, že každý muž může políbit každou 
ženu nebo dívku, kterou potká pod 
zavěšeným jmelím. Za každý polibek by 
se měla utrhnout ze jmelí jedna bobulka. 
Poslední bobulka se na jmelí nechá a to 
až do dalších Vánoc. Je tomu tak proto, 
aby se zachovala v domě i po další rok 
láska. Zvyk se poté rozšířil i dál do 
Evropy. V Irsku se věšelo jmelí nad 
vchody domů -  poutníkům tak 
zvěstovalo dobré jídlo a příbytek mělo 
ochraňovat proti zlým duchům. 
V Rakousku se věšelo jmelí nad 
štědrovečerní stůl, aby zaručilo bohatou 
úrodu v příštím roce. Legenda praví, že 
stejně jako je jmelí živo ze živin jiných 
stromů, jsou věřící živi z těla Kristova.  
Jmelí jako rostlina má celkem přes tisíc 
odrůd. V přírodě je těžké jmelí nalézt a 
označuje se za poloparazita. Roste na 
listnatých stromech, javorech i ovocných 
stromech. Jako poloparazit není zcela 
závislé na svých hostitelích. Ptáci semena 
jmelí roznášejí a až některé z nich 
zakoření, vyrazí listy. Jmelí rozkvétá 
v březnu a v dubnu. Podle latinského 
názvu viscum znamená jmelí lepidlo. 
Jmelí se proto v lidové mluvě říkalo 
lepiňák. Jmelí v překladu znamená – 
spolu našli jsme štěstí. Štěstí má přinést 
však jen obdarovanému, nesmí se 
kupovat. I přesto bylo jmelí označováno 
za kouzelnou rostlinu. Utínalo se zlatými 
srpy, a proto se dodnes pozlacuje. Takže 

půjdete-li o svátcích na návštěvu, 

nezapomeňte s sebou přinést větvičku této 

kouzelné rostliny. 
 
 
 
 

ROZHOVOR s manželi Géringovými 
nejen o zlonickém betlému 
/LENKA FIALOVÁ/ 
 

Ani jednoho z tvůrců jednoho ze dvou 
nových zlonických betlémů není potřeba 
zeširoka představovat. Oba jsou 
dostatečně známí všem věkovým 
kategoriím, vždyť vzdělávali několik 
generací žáků na zdejší základní škole. Na 
oba vzpomínají bývalí žáčci nejen s 
respektem, ale i vděčností, protože 
z hodin matematiky paní učitelky Dany 
Géringové žili mnozí i na střední škole, a 
z hodin přírodopisu od pana učitele Josefa 
Géringa si odnesli jak znalosti, tak i lásku 
k přírodě. 
Dnes už si oba užívají zaslouženého 
odpočinku, ale jak je u aktivních lidí 
zvykem, nedokážou jen sedět doma a 
dívat se na televizi. Takže je jasné, že na 
řadu musel přijít nějaký koníček. V jejich 
případě malování…  
 
14. prosince bude v PAD představen 
papírový vystřihovací Betlém, který jste 
navrhli a nakreslili. Můžete nám ho blíže 
představit? 
D.G:  Na titulní straně jsou budovy z 
náměstí a z okolí. Další stranu vyplňuje 
několik obrázků postav, mezi nimi i naši 
slavní - A. Dvořák a E. Ingriš. 
J.G:  Podnětem pro malbu byl rozhovor s 
Janou Tůmovou, která je sběratelkou 
betlémů a má patřičné znalosti a přehled. 
Jak jste se k malování dostali? 
D.G: Víceméně náhodou. Dcera nás 
informovala, že UJEP  otevírá v Roudnici 
n.L.  výtvarný kurz Univerzity třetího 
věku. Kurz mi vyhovoval termínem i 
náplní. Požádala jsem manžela, aby mě 
tam dopravoval. K mému překvapení se 
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přihlásil také; a tak tam jezdíme spolu už 
třetí rok. 
J.G: Dana mne požádala o dopravu do 
Roudnice. Já s představou, že na ni budu 
tři hodiny čekat někde v restauraci nad 
sodovkou, jsem raději zvolil účast v 
kurzu. 
Už jste měli nějakou výstavu? 
D.G:  V Roudnici n.L vystavují účastníci 
kurzu své práce pravidelně. Nejhezčí 
výstava byla  letos v září v Galerii 
moderního umění. Účastnili se jí i 
pan starosta města a paní ředitelka 
galerie. Z ústecké univerzity přijely 
prorektorka, vedoucí katedry výtvarné 
výchovy a vedoucí centra U3V. 
J.G: Jen dodám, že naše vedoucí kurzu je 
vynikající a že v Roudnici jsou k aktivitám 
dětí i dospělých velmi vstřícní. Některé 
naše práce jsme vystavovali v  "Troubě" 
ve Slaném. I letošní výstavy, konané ve 
dnech 11. - 17.12., bychom se rádi 
účastnili. Přijďte se podívat. Bývají tam 
různá hezká výtvarná díla.  
Malujete stejné motivy nebo se každý 
z vás „specializuje“ na něco jiného? 
D.G: Já jsem vždycky chtěla umět 
malovat portréty. Je to obtížná práce. Je 
třeba vytrvale trénovat. Na výtvarných 
kurzech v Chorvatsku malujeme krajinu a 
její  detaily. Není to nic jednoduchého. 
Ale když se obrázek povede, pokaždé 
mne vtáhne do atmosféry toho dne. 
J.G: Kreslíme a malujeme podle 
výukového plánu. Od jednoduchého ke 
složitému. I domácí úkoly dostáváme!! 
Při této příležitosti se omlouvám 
svým bývalým žákům 
Víte, kolik obrazů už jste namalovali? 
D.G:  To jsme vlastně nikdy nepočítali. 
Dost obrázků se už rozuteklo do světa. 
J.G:  Já nevím. 

Proč malujete? 
D.G:  Tím, že maluji, se svět kolem mne 
změnil. Víc vnímám barvy, tvary a 
situace. A navíc, když maluji, jdou 
stranou bolesti i trápení. 
J.G: I malování je způsob, jak v rámci 
možností aktivně žít. Oba jsme amatéři, 
kterým malování obohatilo život. 
 
Děkuji za rozhovor a těším se, že se někdy 
dočkáme výstavy vašich obrazů i ve 
Zlonicích. 

 

 
 
3.kurz Volnočasové univerzity roku 
2016/2017 – 13.12.  v 17 hodin v KC, 
vede Mgr Světlana Kopecká 
 
Zdobení látkových tašek (nebo ubrusů) a 
bavlněných triček. Nejprve si vyzkoušíte 
techniku na látkových taškách 
(ubrusech), pak si ozdobíte vlastní tričko. 
Budete pracovat s barvami na textil, 
rozprašovačem, šablonami a razítky. 
S sebou si přineste bílé bavlněné tričko.  
Cena: 150-,Kč. 
 

4. kurz Volnočasové univerzity roku 
2016/2017 – 10.1.2017 v 17 hodin 
v KC, vedou manželé Jarešovi 
 
Tentokrát trochu teorie a více praxe z 
oblasti péče o pleť a líčení.  
S sebou si přineste stolní zrcadlo, vlastní 
dekorativní kosmetiku a pomůcky k 
líčení. 
Těšíme se na vás.  
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RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/

 
Všechny vás zdravím, 
milí zahrádkáři. Zima 
je pro nás zahradníky 
asi nejneoblíbenější období roku. V zimě 
nemůžete prakticky na zahradě dělat 
vůbec nic a to je opravdové neštěstí 
nejen pro nás, ale i pro naše okolí. 
Prozíravý zahradník však může sem tam 
(kdy se mu to hodí) provozovat 
zahradničení, aniž by se sedřel, a přitom 
ušetří spoustu energie do nadcházející 
sezóny. Tak především je dobré zahradu 
pozorovat. Zimní zahrada je plná klidu a 
ticha a tudíž ideální prostor k přemýšlení. 
Při procházce zimní zahradou jistě 
přijdete na to, co byste chtěli vylepšit a 
kam co na jaře zasít. Je dobré si všímat, 
kde se drží sníh nejdéle – to budou 
nejchladnější místa pozemku a tam bych 
rozhodně nesázel teplomilné druhy. Také 
je dobré si všímat, kteří ptáci létají k nám 
na zahradu a připravit jim nejen něco na 
sezobnutí, ale třeba taky budku, a pozvat 
k nám opeřence natrvalo. Spousta ptáků 
se živí škodlivým hmyzem, takže jejich 
pobyt u nás nám ušetří energii při boji se 
škůdci. Opravíte-li v zimě vyviklanou 
motyku, seženete-li si dostatečnou 
zásobu mulče, nebo nakoupíte-li 
semínka, nebudou vás tyto 
úkoly stresovat v době, kdy budete na 
jaře najednou zavaleni pracemi.  Zbude 
vám na ně potom dostatek času, uděláte 
je pečlivěji a promyšleněji. A o to víc 
radosti vám možná přinesou. V zimě 
můžete taky naplánovat drobné stavby 
na pozemku, a pokud to počasí dovolí, 
netřeba otálet s jejich realizací až na jaro.  

Na závěr si přečtěte názor odborníků. 
„Lidé pracující na zahradě jsou se životem 
nejspokojenější a netrpí depresemi. 
Spokojených se životem je více než 80 
% zahrádkářů. Depresemi přitom trpí 
zahrádkáři jen výjimečně. Devět z deseti 
zahrádkářů tvrdí, že se po odchodu ze 
záhonů cítí skvěle, mají lepší náladu 
a jsou vnitřně zklidnění. Dlouho se to ví 
a odborníci tuší, že zahradničení lidi činí 
šťastnými. Vědecké výzkumy z mnoha 
univerzit jasně dokazují, že aktivity 
v zeleném prostředí jsou dobré pro zdraví 
člověka. Také víme, že krátkodobé 
zlepšení psychické kondice má ochranné 
účinky na dlouhodobé zdraví člověka.“   
Tak vidíte, práce na zahrádce je „lék“ na 
všechny starosti.  
 
Mnoho úspěchů při pěstování v roce 
2017 vám přeje Váš Jura Krtinec. 

 
OKÉNKO DO PŘÍRODY   
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

 
 
 
 
 
 
 
VOLAVKA BÍLÁ A POPELAVÁ 
 
Spatřili jste při procházce cyklostezkou 
Zlonice – Břešťany v poli bílé a šedé, 
jakoby z kamene vytesané ptačí postavy? 
Šlo o elegantní brodivé ptáky – volavky 
bílé a popelavé. A co zde dělaly? Byly na 
číhané. Dokážou celé minuty stát na 
vysokých nohách jako bez života, krk 
přitažený k tělu a číhat na svou kořist – v 
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tomto případě hraboše. Jakmile myš 
vyleze z díry, volavka vymrští dlouhý krk a 
špičatým zobákem zachytí kořist, pak 
rychle cukne hlavou a trhavými pohyby 
zmizí myš v širokém jícnu. Stejným 
způsobem volavka loví v rybnících, 
především ryby nemocné, leklé a hlavně 
plevelné rybky. Volavka si staví hnízdo 
vysoko v korunách stromů, dosti 
nepořádné, složené ze silných klacků. 
Hnízda si staví blízko sebe, v tzv. 
koloniích. V květnu již velká část samic 
sedí na vejcích, rodiče se střídají a po 25ti 
dnech se začnou klubat mláďata. Často 
se stává, že mezi mláďaty je značný 
věkový rozdíl, silnější útočí na slabší, a ta 
většinou nepřežijí. Po 50ti dnech umí již 
mláďata létat a plně se osamostatňují v 
9. týdnu života. Hned po vyhnízdění se 
volavky rozletí do všech stran, často 
daleko od hnízdiště, např. do zimovišť v 
západní Africe. Zde zůstávají celý rok a 
teprve potom, když jsou pohlavně 
dospělé, se vracejí do rodných hnízdišť, 
aby se začlenily do některé z kolonií.  
Volavka šedá je o něco větší než bílá, 
svrchu je šedá, zespodu špinavě bílá, na 
krku mívá černé proužkování a temeno 
hlavy zdobí černá chocholka a černá 
ramenní skvrna.  
Volavka bílá má celé tělo porostlé čistě 
bílým peřím, nápadný je velmi hubený 
krk. V hnízdním období jí na zádech 
vyrůstají dlouhá bílá pera, která volně visí 
za ocasem. Právě pro tato okrasná pera 
byla v 19. století volavka lovena a byly 
jimi zdobeny klobouky pro dámy. A na 
závěr ještě jedna zajímavost – obranná 
reakce mladých volavčat: leknou-li se, 
okamžitě vyvrhnou ze žaludku veškerou 
potravu a vystříknou řídký trus. Tím 

odlehčí svému tělu a mohou snadněji 
uniknout nebezpečí. 

 

 
JAKÉ OVOCE NEJVÍCE POSILUJE 
IMUNITU? TYHLE ČTYŘI DRUHY! 
/NÁZOR ODBORNÍKŮ/ 
 

Ovoce patří k tomu nejlepšímu, co se na 
vašem talíři může objevit. Jsou to 
rozmanité sladkosti. Hotový festival 
chutí. A mimo to je hlavně hodně zdravé. 
Teď v zimě vás bude určitě zajímat, které 
druhy mimořádně působí na vaši 
imunitu?  
Imunita neboli obranyschopnost 
organismu je dokonalý funkční celek 
zajišťující ochranu zdraví. Pokud 
nefunguje správně, projevuje se to 
kožními problémy, zvýšenou únavou, 
chronickou rýmou, zvýšenou náchylností 
k infekcím či alergiemi. Navíc poruchy 
imunity pak mohou končit vznikem 
nejrůznějších závažných onemocnění 
včetně rakoviny. Na vaši 
obranyschopnost má přímý vliv 
životospráva. Zkrátka hraje roli, jestli 
kouříte, kolik máte pohybu či jak moc se 
stresujete. Hodně velkou roli samozřejmě 
hraje i to, co jíte.  Například tohle 
ovoce... 
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Černý rybíz plný vitaminu C 
Zní to až neuvěřitelně, ale ve 100 
gramech černého rybízu je obsaženo 87–
219 mg vitaminu C, což odpovídá 108–
270 procentům doporučené denní dávky 

tohoto vitaminu A 
v některých 
odrůdách najdete 
ve 100 gramech 
dokonce až 450mg 
vitaminu C. V 

drobných plodech se ve významnějším 
množství nacházejí vitaminy skupiny B, 
vitamin K a beta-karoten. Protizánětlivé 
vlastnosti dané přítomností kyseliny 
gama-linolenové a kyseliny stearidonové 
má také olej z černého rybízu. Výhody 
černého rybízu můžete využívat i v zimě, 
ze sušených plodů je vynikající čaj 
 
Antioxidační borůvky 
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.  
Stejně jako borůvky i ostružiny obsahují 
vysoké množství důležitých polyfenolů. 
Dále vitaminy B, K, C a velké množství 

vitaminu E. Z minerálů jsou bohaté na 
železo, měď, vápník a draslík. Důležitými 
složkami jsou 
také salicyláty 
pomáhající při 
zánětech a lutein 
zlepšující zrak. 
Přestože mají 
sladkou chuť, 
jsou velmi dietní. A podle některých 
odborníků také pomáhají bojovat se 
stresem a nervozitou. 
 
Meruňky pro zdravé kosti 
„Meruňky jsou bohatým zdrojem 

antioxidačně 
působícího 

beta-karotenu 
a vitaminu C. Z 

minerálních 
látek je 

významný především obsah draslíku, 
který je mimo jiné velmi účinný při 
snižování vysokého krevního tlaku. 
Meruňky jsou zajímavé i obsahem 
vitaminu E, který patří stejně jako beta 
karoten mezi antioxidačně působící látky, 
a dále vitaminem K, jenž je nezbytný pro 
zdravé kosti. Zmíněné druhy ovoce jsou 
pro vás vhodné i proto, že pochází ze 
zdejších krajin, jsou tedy pro vaše tělo 
přirozené. Vzhledem k tomu, že čerstvé 
máte tyto plody k dispozici jenom během 
léta, doporučujeme si je do zásoby usušit 
(bez přislazování!). Jinak se toto 
bobulovité ovoce nebojte zmrazit a na 
mlsání si můžete připravit i marmelády, 
sirupy nebo zavařeniny. 
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DÁTE SI KÁVU? 
 
„Samozřejmě a rádi“. Káva je oblíbený 
nápoj všech návštěv. Vánoční svátky, 
chuť a vůně vánočního cukroví a pohoda 
– k tomu patří odjakživa šálek dobré 
kávy. Kávu milujeme, ale víme o ní 
všechno? Instantní, arabská, filtrovaná, 
vídeňská, laté, espresso nebo turek – to 
jsou nejčastější způsoby, jak se připravuje 
káva. Její pravlastí je Etiopie, ale za 
zrodem kultu voňavého nápoje stojí 
arabský svět. Největšími „kafaři“ jsou 
Finové - na jednu osobu v této severské 
zemi připadá dvanáct kilogramů kávy 
ročně. Češi přece jen vynikají spíše v pití 
piva, takže roční spotřeba kávy se u nás 
pohybuje kolem tří kilogramů. Právě 
Evropa, přestože se zde káva nepěstuje, 
si tento horký černý nápoj nejvíce 
zamilovala. Jako první přivezli na starý 
kontinent kávová zrna Benátčané, kteří si 
také v roce 1647 
otevřeli ve svém městě 
první kavárnu. 
Panovníci po celé 
Evropě se pokoušeli 
získat výhradní právo 
kávu pražit a vařit – to 
však způsobilo tak 
prudké zdražení, že se 
káva stala komoditou 
pouze pro bohaté. Voňavá pochoutka se 
samozřejmě dostala i do českých 
zemí, přičemž prvenství v tomto případě 
patří Brnu. Od roku 1702 zde lahodný 
exotický mok nabízel jistý pokřtěný Turek 
Ahmed. V Praze prodával kávu zřejmě 
Arab, česky zvaný Jiří Deodat, který ji vařil 
ve svém bytě tzv. na turecký způsob. Pak 
s kbelíkem nápoje a třtinovým cukrem 
chodil po ulicích a nabízel ho 

kolemjdoucím. V roce 1714 si ale polepšil 
a zařídil si kavárnu na Malé Straně. 
Koncem 19. století už bylo v Praze 33 
velkých a 38 menších kaváren, v Brně pak 
30 větších a 63 menších. Přestože Češi na 
takzvaného „turka“ nedají dopustit, 
oblíbili si také kávu instantní. Průmyslová 
metoda její výroby byla objevena v 
Americe asi v roce 1906 a Američané si ji 
pro velkou jednoduchost rychle oblíbili. 
Existují dvě základní metody výroby 
instantního černého moku. Při té první se 
připraví silný kávový extrakt, který se co 
nejrychleji zchladí, aby se zabránilo úniku 
aromatických látek. Poté se pod tlakem 
stříká na stěny vyhřívaných bubnů, odkud 
padá dolů v podobě usušených zrnek. Z 
těch se pak někdy pomocí dalších 
technologií vyrábějí granule. Při použití 
druhé metody se rovněž připraví silný 
kávový extrakt, jenž se pak rychle zmrazí 
ve vakuu. Zmrazená sedlina, z níž se 

odpaří tekutina, se 
poté rozbije na malé 
granulky. Tato 
metoda je 
nákladnější, ale 
výsledný produkt se 
více blíží kávě 
připravené klasickým 
způsobem. Podle 
různých lékařských 

studií je střídmé pití kávy zdravé. Může 
snižovat srdeční a respirační choroby i 
riziko mrtvice a diabetu. Na druhou 
stranu samozřejmě existují lidé, kterým 
kofein v kávě dobře nedělá. I ti si ale 
mohou na horkém nápoji pochutnat – 
kofein lze totiž z kávy téměř úplně 
odstranit. 
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„KDYŽ SE ŘEKNE  - NAPIŠ JEŽÍŠKOVI“ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Už třeba několik týdnů před Vánocemi píší 
děti dopisy Ježíškovi.  Jak jinak by přece 
věděl, co by pod stromečkem rády našly? 
Stejný dopis psal i 
šestiletý Kája (mohl 
to být také Jirka nebo 
Filip, Lenička, 
Kačenka, Lucinka - 
prostě všechny děti, 
které samy, nebo 
s pomocí rodičů píšou svá přání).  Ano, 
dopis musí mít samozřejmě obálku, aby byl 
bezpečně uložen a Ježíšek ho našel. Obálku 
i s dopisem Kájovi rodiče uložili za okno 
jejich bytu v přízemí s tím, že až syn večer 
usne, dopis schovají, aby to vypadalo, že si 
Ježíšek vzkaz skutečně vyzvedl. Jenže 
předvánoční shon se na rodičích podepsal a 
na dopis Ježíškovi zapomněli. Ráno Kája 
radostně koukal na prázdné okno, protože 
obálka opravdu záhadně zmizela. Zda ji 
odfoukl vítr, nebo ji jednoduše někdo vzal, 
nikdo neví. Ale Kája měl jasno! Byl to 
Ježíšek a teď už ví, jak moc by pod 
stromečkem potřeboval najít autodráhu! 
Možná, že se podobná věc stala i vám… ale, 
co když si dopis opravdu vzal Ježíšek??!! 
„NEVĚŘTE TOMU, ŽE DĚTI UDRŽÍ 
TAJEMSTVÍ.“  
Rodiče osmileté Michalky zase 
nezapomenou na předvánoční čas. Tatínek 
odjel na služební cestu a maminka mu 
koupila k Vánocům lyže, po kterých strašně 
toužil. Mělo to být velké překvapení. Když 
tahle tajná zásilka dorazila, poprosila ještě 
Michalčina maminka pána z doručovací 
služby, zda by jí lyže nedal na skříň v ložnici, 
na kterou ona jen těžko dosáhla. Michalka 
se jí samozřejmě ptala, kdo to byl, co to 
přinesl a proč. Maminka jí řekla, že to je 
překvapení pro tatínka, ale že o tom nesmí 

mluvit, jinak by to překvapení už nebylo. 
Když se za pár dní tatínek vrátil, maminku 
ani nenapadlo, že by si Michalka příhodu s 
ukrýváním lyží ještě pamatovala. Jenže 
jakmile manžel vešel do dveří, vrhla se mu 
Míša kolem krku, a když se jí zeptal, co se 
tady dělo, byl průšvih. Michalka začala 
tatínkovi vyprávět, jak tu 
byl pán, o kterém nesmí 
mluvit, že tatínkovi 
nesmí povědět, že byl u 
nich v ložnici, že je to 
tajemství a aby to neříkal 
mamince. Jediné, co ho 
okamžitě napadlo, bylo, 
že tu během jeho 
služební cesty měla 
manželka milence. Ta chtě - nechtě musela 
s pravdou ven a ukázala mu jeho nové lyže. 
Měl obrovskou radost. Z toho plyne 
poučení – neupozorňujte dítě, že něco 
nemá říkat, stoprocentně s tajemstvím 
vyrukuje při nejbližší příležitosti. 
„EXISTUJE NEBO NE?“  
Je ale jen otázkou času, kdy začnou děti nad 
existencí Ježíška pochybovat. Většinou to 
přichází někdy v době zahájení školní 
docházky. Když vloni přišla vnučka ze školy 
s tím, že holky ve třídě tvrdí, že Ježíšek 
není, a že dárky kupuje máma s tátou, dost 
jsem se vyděsila. „Tak jak to tedy je, babi?“ 
Řekla jsem jí, že rodiče Ježíškovi jen trochu 
pomáhají, že dětí je hrozně moc, že je přece 
hezké dát někomu dáreček. A když Ježíškovi 
zbude čas, tak pod stromeček vždycky něco 
jen tak přistrčí. A také, že já věřím, že 
Ježíšek je. Obstarává dárky jenom pro malé 
děti a pro ty starší, pro dospělé mu 
pomáhají shánět dárky rodiče. Po Vánocích 
pak přišla vnučka a už ode dveří volala:  
„Babi, měla jsi pravdu, Ježíšek je! Pod 
stromečkem našli máma s tátou nové 
ručníky a osušku a dohadovali se, od koho 
by to mohlo být, ale nic je nenapadlo. Tak 
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to bylo přece od Ježíška, to je úplně jasné. 
Přistrčil to tam na poslední chvíli!“ Takže 
loňské Vánoce jsme ještě s Ježíškem přežili. 
Uvidíme letos. 
„ABY UŽ NEBYLO POZDĚ!“  
O něco hůř dopadlo prozření našeho 
mladšího syna, který byl o existenci Ježíška 
pevně přesvědčený. Každé Vánoce velmi 
prožíval a nemohl se štědrovečerní nadílky 
dočkat. Dokonce, jinak velmi „žravé“ dítě, 
se štědrovečerní večeře ani nedotklo, jak se 
nemohlo dočkat nadílky. Protože už od září 
chodil do 1. třídy, řekli jsme si s manželem, 
že bychom mu měli nějak šetrně prozradit, 
jak to s tím Ježíškem je, aby to za nás 
neudělal někdo z jeho spolužáků. Starší 
sourozenci měli přísný zákaz kazit mu 
radost, dokud na Ježíška věří. A my jsme se 
nakonec dohodli, že to necháme na příští 
rok. Jenže to, čeho jsme se báli, se také 
stalo. Kamarádi ve škole to tajemství 
poněkud nešetrně synovi prozradili a jeho 
námitkám se vysmáli. A jak se v našem 
synovi praly ty emoce, to zklamání, pocit 
zrady, smutek a já nevím co všechno, 
nenapadlo ho nic lepšího, než popadnout 
kámen a praštit nejbližšího kamaráda po 
hlavě. Na štěstí to, co vypadalo jako velký 
průšvih, nakonec dopadlo dobře. Klukovi se 
nic moc nestalo, syn zklamání z neexistence 
Ježíška nakonec zpracoval a i kamarádova 
maminka byla rozumná a vše pochopila. 
Ten Ježíšek, ten nám dává zabrat!! 

 
PROČ ZDOBÍME ADVENTNÍ VĚNEC? 
 
Adventní věnec se stal vánočním symbolem 
zhruba před 150 lety. Tak jednoduché to 
však není. V Evropě se věnce ze zelených 
rostlin využívaly už v prehistorické době. A 
to ještě před příchodem křesťanství. Zelené 
rostliny a také svíčky se totiž pro lidi stávaly 
protikladem zimy. Kruh symbolizoval cestu 
slunce, ale také věčnost. Pokud to takto 

opravdu v minulosti bylo, současná 
křesťanská kultura tento obyčej jen 
převzala a to někdy kolem 16. století. První 
novodobý adventní věnec byl však vyroben 
v 19. století a vytvořil jej protestantský 
mnich Johann Hinrich Wichern z Hamburku. 
První adventní věnec měl podobu 
dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás 
tak vedou až do těch nejnižších sociálních 
vrstev obyvatel Hamburku. V roce 1839 
poprvé pověsil Johann Hinrich Wichern 
před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se 
svícemi. Po obvodu bylo 23 svící, 4 velké 
bílé a 19 malých červených. Každý den byla 
zapálena jedna svíce a to až do Štědrého 
dne. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena 
celá jídelna a to jedlovými větvičkami. 
Podle toho byl 
také zdobený 
věnec. Tento 
předvánoční 
zvyk se poté 
šířil velmi 
rychle. Poprvé 
měli adventní věnec v kostele v Cáchách a 
měl mít právě čtyři svíce. V našem století se 
poté objevuje tento zvyk v jižní, a to 
katolické části Německa. Krátké dny 
v prosinci jsou nejtmavší v roce. Podle 
pověstí je to období a čas skřítků, bludiček 
a bílých paní. Návštěva těchto bytostí měla 
zajistit úrodu pro příští rok. Věnce, které 
byly v oknech obydlí a dvorců, měly ukázat 
cestu těmto bytostem. Vonící větve jedlí 
sloužily přátelským lesním duchům jako 
útočiště a věnce ze slámy přinášely 
požehnání a odrážely zlé duchy. Proto se 
také adventní věnce obvazovaly zlatými 
stuhami. Tradiční barva adventního věnce 
je však červená a zelená. Červená barva má 
upomínat na krev Krista prolitou za spásu 
světa a zelená potom symbolizuje život. Pro 
ozdobu se často užívala jablka jako plody 
života. Dnešní adventní věnec má podobu 
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čtyř svíček, které se zapalují o tzv. 
adventních nedělích. Svíčky mají také své 
názvy jako je Naděje, Mír, Přátelství, Láska 
a Kristus. Zapalování svíček na adventním 
věnci je krásný a dávný zvyk, který patří 
mezi lidové tradice. 
 

KALENDÁRIUM 
7.12., 15:00-18:00 
Mikulášské posezení 
s harmonikou (nejen) pro 
seniory, KC 
8.12., 15:00 – 17:00 Sbírka pro psí útulek 
Bouchalka, zasedací místnost MÚ 
9.12., 16:00 a 18:00 Pohádka v podání 
učitelů a žáků ZŠ Princové jsou na draka, 
aula ZŠ 
10.12., 14:00 – 16:30 Čertovský rej pro 
malé i velké, Sokolovna Zlonice 
10.12., 20:00 Mikulášská taneční zábava, 
Sokolovna Zlonice 
13.12.,17:00 Kurz volnočasové univerzity, 
malování na textil, KC 
14.12.,18:00 Česko zpívá koledy + 
koncert ZŠ, parčík mezi ZŠ a PAD, 
následuje vernisáž manželů Géringových 
a představení zlonických betlémů 
24.12., 14:00 Setkání u jesliček, Chrám 
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích 
24.12., 00:00 Půlnoční mše, Chrám 
Nanebevzetí Panny Marie 
1.1., 17:00 Novoroční ohňostroj, Náměstí 
Pod Lipami 
1. 1., 18:00 Novoroční ohňostroj, Slaný 
10.1.,17:00, Kurz volnočasové univerzity, 
Jak se správně nalíčit, KC 
28.1., 19:00,  Městský ples Slaný, MC 
Grand 

 
 
 
 

TRADIČNÍ SBÍRKA PRO BOUCHALKU 
 
Šance pro slušné ve spolupráci s Úřadem 
městyse Zlonice a psím útulkem 
Bouchalka vyhlašuje sbírku chovatelských 
potřeb a krmiva pro psy. 
Sbírka se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 
2016 od 15:00 do 17:00 v zasedací 
místnosti Úřadu městyse Zlonice. 
Přinést můžete psí granule, konzervy, 
pamlsky, nové i použité obojky, vodítka, 
hračky, míčky, hřebeny, pipety proti 
klíšťatům a blechám, deky a jiné 
chovatelské potřeby.  
 
Udělejme společně Vánoce i těm 
pejskům, kteří neměli štěstí na hodné 
páníčky… 
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