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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek 
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OKURKOVÁ SEZÓNA 
(IVAN LIŠKA) 

 

Léto je v plném proudu a 

ke každému správnému 

létu patří okurková sezóna. 

Označuje se tak čas, kdy se 

vlastně nic neděje a každé noviny si musí 

vypomáhat články, které svou 

bulvárností aspoň částečně navnadí 

čtenáře. Dříve to bývaly příběhy českých 

učitelek napadených na Jadranu žraloky, 

dnes je to třeba nekonečný seriál 

skandálního povídání o tom, co kde která 

duševně narušená osoba řekla nebo 

udělala, sama sebe označujíc za 

celebritu. Tak tedy nevybočme 

z průměru a pojďme si také udělat 

takovou okurkovou sezónu … 

Jedu si takhle z Lotouše do Zlonic a 

v Královicích odbočuji na křižovatce 

vlevo přes most. Šlapu na brzdu, protože 

přes celou silnici leží betonový překlad. 

Most se opravuje. V pořádku. Škoda jen, 

že tam někdo nedal ceduli, třeba už za 

Lotouší. No nic … zmožen vedrem se ve 

zmatku obracím a vracím se na 

Neprobylice. Nějak (nevím proč) jsem si 

zafixoval, že musím až do Kobylník, a tak 

když jsem zahlédl odbočku na Čeradice, 

rychle jsem tam zatočil, že si to zkrátím. 

Visela tam sice cedule, že se cesta v zimě 

neudržuje, ale snad to nebude v srpnu 

vadit. Jedu úvozem mezi kukuřicí do 

Čeradic a najednou – sním, či bdím? – 

přede mnou na kraji vesnice betonový 

kvádr přes cestu. Asi někomu při psaní, 

že se cesta neudržuje, došla barva a už 

tam nemohl napsat, že je také slepá. 

Takže co? Couvám a vracím se kukuřicí 

zpět na cestu a pak dál na Kobylníky, 

Páleček, Lisovice a domů. Nadával jsem 

jak pohan.  

Druhý den ráno při zpáteční cestě už 

jsem ve střehu: Zlonice? - žádná cedule, 

křižovatka u Dřínova? - žádná cedule. 

Takže je to už opraveno a já spěchám do 

Královic. Mám ale tak maximálně 

možnost si prohlédnout betonový kvádr 

z druhé strany mostu. Kde jsou 

cedule??? 

Nějaký dobrý muž mi říká, že ceduli 

někdo ukradl. To musí být vážně švanda. 

Třeba sanitky a hasiči to určitě ocení. 

Takže se vracím zpět ke Dřínovu a odtud 

do Drchkova. Kopec vypadá jako severní 

stěna Gerlachovského štítu, na návěstí 

na přejezdu visí hradlařka a natírá 

konstrukci, nikde ani noha, skáču po 

hrbolech. Odbočím za vsí na Královice, 

což se následně ukáže jako odvážné, 

protože jednak jsou díry dvojnásobně 

velké a o cestu tři metry našíř se musím 

podělit s kombajnem a údržbou silnic, 

která z neznámých příčin vztyčila značku 

„Frézování vozovky“. Nemají totiž frézu a 
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z děr zase dělají boule, jak to známe 

z opravy silnice Zlonice-Dřínov. 

Co dělat, je okurková sezóna. 

P.S. Po neděli jsem to vzal z druhé 

strany. Nikde žádná značka, tak je asi 

opraveno. Za pět minut se vracím zpět 

z Královic od neprůjezdného mostu. 

Značku zase někdo ukradl… 

 

 
 
ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 
 

Lidi, slyšeli jste…  

 

► že 11. června se konalo zasedání 

obecního zastupitelstva. Bohužel 

s minimální účastí občanů. Touto dobou 

ale už tradičně bývá účast slabá. Venku 

bylo po dlouhé době pěkné počasí, a tak 

se nikomu nechtělo. Dovolím si proto 

seznámit vás s několika body programu: 

► že od nového školního roku bude ve 

škole přípravná třída. Její zřízení schválil 

v červnu krajský úřad. Protože zákon 

přímo ukládá, že do této třídy budou 

zařazeny děti na základě vyšetření 

pedagogicko – psychologické poradny, 

splňuje zatím podmínky pro přijetí 8 dětí. 

► že další zajímavou zprávou bylo 

sdělení, že na přístavbě základní školy 

bude vybudována horolezecká stěna. 

Celou akci financuje sponzor.               

► že se podařilo získat několik dotací. 

 Dotaci na vybudování vodovodu Lisovice 

– Vyšínek, na dostavbu školy, na 

skládkový dvůr, areál knihovny – 

pekárny, na opravu střech na těchto 

budovách, na opravu sochy Jana 

Nepomuckého na mostě.                      

► že bohudíky ve Zlonicích neudělala 

velká voda žádné větší škody. Pouze 

v ulici kpt. Jaroše se vylila z kanalizace a 

zaplavila okolí. Také ve Smetanově ulici 

zalila voda z potoka soukromé pozemky. 

Nejhůře dopadl náš rybník U Brůdku. Je 

vysoko zanesený bahnem, voda se rozlila 

do okolních polí. Byl zaznamenán i úhyn 

ryb. Čištění bude vyžadovat vysoké 

finanční náklady.  V souvislosti 

s povodněmi odhlasovali zastupitelé 

finanční pomoc v částce 50 000,- Kč pro 

obec Nové Kopisty. Také bylo ustaveno, 

na žádost občanů, ve Zlonicích sběrné 

místo, kam mohli lidé přinášet materiální 

i finanční pomoc. Celá akce byla 

zastřešena Červeným křížem.                

► že reakcí na sdělení pana starosty, že 

letos nebylo umístěno v MŠ 21 dětí, bylo 

vystoupení ředitele zlonické základní 

školy Mgr. Tůmy. Seznámil přítomné se 

svým plánem na vytvoření firemní 

dětské skupiny ve škole. Výhledově by 

chtěl do této skupiny soustředit děti 

svých zaměstnanců – učitelek, které se 

budou vracet po mateřské dovolené.  

Nemůže si totiž dovolit zrušit kvůli 

neumístění dítěte do školky pracovní 

poměr mladým učitelkám, které nutně 

potřebuje. Všichni už jistě znáte 

neutěšenou situaci s umisťováním 
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tříletých dětí do naší MŠ. Proto by se 

případně mohly k doplnění počtu dětí 

skupiny umístit i jiné potřebné tříleté 

děti. Pan ředitel ale upozornil, že proces 

schvalování tohoto kroku trvá poměrně 

dlouho. Musí se žádat rok dopředu.  

Zažádá-li letos v září, bude výhledově 

možné vytvořit dětskou skupinu od 

dalšího školního roku.  

► že od nového školního roku bude 

školní družina pouze v budově základní 

školy. Ředitel základní školy zrušil 

pronájem prostor školní družiny 

v Pippichově ulici. 

► a ještě se zmíním o příspěvku 

z diskuze. Opět se objevila stížnost na 

neutěšený stav v  Purkyňově ulici. 

Občanka si stěžovala, že tam někdo 

prokopal díru do místní kanalizace a 

likviduje tam, způsobem sobě vlastním, 

nezákonně svůj domácí odpad. Na dotaz, 

jak fungují ve Zlonicích kamery, 

odpověděl pan starosta, že jsou 

zastaralé, 30 kamer obsluhuje jeden 

člověk a jednoznačně je celkově 

nedostatek policistů. K tomu já přidávám 

svou zkušenost. Ani ne za týden po 

zasedání zastupitelstva jsme s hrůzou 

zjistili, že nám v noci někdo zničil okenní 

mříž u zamčené budovy, rozbil okno a 

vlezl dovnitř. Pracovníci policie, které 

jsem kontaktovala, byli velmi vstřícní, 

ochotní, milí – ale co dál? Zloděje jen 

stěží vypátrají. Z vlastní zkušenosti teď 

vím, že policisté ochotně pomohou, ale 

jestli nás ve Zlonicích ochrání před 

podobnými nájezdy zlodějů na soukromé 

pozemky, nebo do uzamčených budov, 

to už si tak jistá nejsem!! 

► že opět budu na Pavlači chválit. Dnes 

to bude pochvala pro občanské sdružení 

ve Tmáni a opět pro rodiče malých 

fotbalistů. Dospělí ve Tmáni připravili 

pro děti na svém krásně udržovaném a 

vybaveném dětském hřišti odpoledne 

plné her, tance a soutěžení. Veselé 

odpoledne pokračovalo rovněž velmi 

povedenou  večerní zábavou pro 

dospělé. Celá akce se vydařila. Rovněž 

všechny akce na fotbalovém hřišti byly 

výborné a zasluhují pochvalu a poklonu 

organizátorům. Za všechny návštěvníky 

děkujeme.                                               

► že na žádost paní Dvořákové (z 

cihelny) otiskujeme na Pavlači její 

stížnost na nevhodné chování 

zaměstnance stavebního úřadu městyse. 

Dostavila se na úřad s prosbou o radu 

s problematickým připojením k místní 

kanalizaci. Po delším rozhovoru jí bylo 

údajně doporučeno, že by bylo lepší, aby 

se odstěhovala! Celý incident se řešil na 

radě městyse. V době, kdy tyto řádky 

píši, je prý už celá záležitost vyřešena. 

Doufám, že ke spokojenosti paní 

Dvořákové!                                              

► že jsem byla přítomna rozhovoru, ve 

kterém se řešil údajný nepořádek na 

veřejných prostranstvích a kritika 

pracovníků městyse, kteří se o pořádek 

nedostatečně starají. Rozhodla jsem se,  
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že se osobně podívám, jak se věci mají. 

Prošla jsem si celé Zlonice a nikde jsem 

žádný nepořádek neviděla. Ani na 

náměstí, u laviček, v parku u bývalého 

Interieru, v parku za školou, dokonce ani 

na školním hřišti. Tak nevím, o co mělo 

konkrétně jít, ale já jsem si ničeho 

nevšimla. Pokud vidím pracovníky 

městyse, mají vždycky nějakou pracovní 

náplň a nikdy jsem je neviděla nečinně 

postávat a klábosit, jak mi dotyčný tvrdil. 

Dokonce si týž pán posteskl, že bývalý 

starosta by s nimi zatočil!!  K tomu se já 

nebudu vyjadřovat, dotyčný má 

samozřejmě právo na svůj názor. 

► že máme pro vás zaručený a 

vyzkoušený recept proti klíšťatům. 

Návod na domácí biorepelent je přímo 

ze Švédska. Náš rozmarýnový odvar 

neobsahuje žádné chemikálie!! Na 

přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, 

který koupíte v obchodě jako přísadu do 

jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného 

octa. Do hrnce nalijte vodu a přiveďte ji 

do varu. Potom odstavte, vysypte do 

vody rozmarýn a nechte pořádně 

vylouhovat. Rozmarýn může být ve vodě, 

až do vychladnutí odvaru. Potom 

scedíme rozmarýn a přidáme lžíci 

vinného octa. Přírodní repelent se přelije 

do sprejové lahvičky a uloží se do 

chladničky. Před každým výletem do 

přírody si nastříkejte tělo, nezapomeňte 

na nohy od kolen dolů a obuv!! 

► že, pokud máte nějakou stížnost, 

dotaz, nebo připomínku, můžete se  

kdykoliv obrátit na redakci Zlonické 

šance. Rádi vás vyslechneme a podle 

svých možností pomůžeme. 

 

CHVILKA SE SPORTEM 
Na fotbal, o fotbale, s fotbalem … 

(Lenka Fialová) 
Milí příznivci propocených dresů, 

kulatého nesmyslu a zelené trávy… 

vím, že o úspěších zlonických fotbalistů, 

jak malých, tak velkých, už bylo napsáno 

téměř vše ve Zlonickém zpravodaji. Ale 

důležité je slovo téměř. Kdo se o zlonický 

fotbal zajímá, pravidelně chodí fandit a 

tudíž byl v červnu na Tatranu při těch 

nejdůležitějších zápasech, ať klidně tento 

článek přeskočí a vůbec mu nevěnuje 

pozornost. Nic nového se v něm totiž 

nedozví… Ale ti, kteří stejně jako já, 

začali na hřiště chodit až na konci letošní 

fotbalové sezóny, protože zaslechli, že se 

zřejmě stane něco pro zlonický fotbal 

výjimečného, ti si následující řádky 

mohou dočíst až do konce. Třeba si, opět 

stejně jako já, odnesou alespoň dobrý 

pocit, že věnovat se dětem a „kopat za 

tým“ má pořád ještě smysl. A možná se i 

něco nového dozví… 

Část první - začínáme: družstvo mladších 

žáků (ročníky narození 2001 a výše) 

vyhrálo okresní soutěž a postoupilo do 

okresního přeboru, kde bude hrát 

převážně s kladenskými mužstvy. Skvělá 

zpráva pro příští ročníky je, že v družstvu 
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mladších žáků nastupovali běžně i hráči 

z fotbalové přípravky, takže se zdá, že 

není všem úspěchům konec. Ale 

vezměme to pěkně popořádku…  

9. června se na hřišti SK Zlonice utkalo 

domácí mužstvo s mužstvem Sokol 

Hrdlív a šlo opravdu o moc…šlo totiž o to 

vytoužené vítězství v okr. přeboru a 

postup do okr. soutěže. Zápas byl 

vyrovnaný až do posledních vteřin, na 

obou stranách se bojovalo naplno! 

Hattrick Míry Hrůnka a jeden gól Čendy 

Růžičky (mimochodem velikého talentu 

z fotbalové přípravky) nakonec rozhodl o 

výsledku 4:3 pro zlonické. A mohlo se 

začít slavit! Nejdřív přijeli hasiči a 

zpocené a unavené hráče postříkali 

studenou vodou. Pak členové výkonného 

výboru každému předali nové tričko 

s číslem a jménem hráče a sošku 

fotbalisty (vhodný začátek pro vytvoření 

sbírky různých dalších sportovních 

trofejí), všichni se vyfotili, trenérovi 

dali pořádného hobla a hurá na 

slavnostní oběd, kde samozřejmě 

nechybělo „šampaňské“ a dort. Trenér 

Zdeněk Růžička a vedoucí mužstva Petr 

Kružliak zhodnotili výkony hráčů jak 

během celé sezóny, tak i v právě 

odehraném zápase. Ocenili obětavost 

brankáře Petra Kadlece, neúnavnost a 

velikou radost ze hry jediné dívky na 

hřišti Aničky Křečkové nebo úspěšnost 

zakončování útočných akcí Míry Hrůnka. 

Bohužel, pro Aničku s Mírou byl tohle 

poslední zápas, oba už věkem dospěli do 

starších žáků… Ale i tak si to všichni 

užívali, zvlášť když někoho (a dodnes 

není jasné koho) napadlo, že v takovém 

vedru, jaké bylo od rána, není od věci 

ochladit i fanoušky. Za všechny jsem to 

ovšem schytala já. Moji milí žáčci na 

mě vylili asi 50 litrů ledové vody, což je 

fajn na zahradě u bazénu, ale na 

fotbalovém hřišti, kde nemáte nic na 

převlečení a přitom z vás voda teče jako 

z vodovodu a vy víte, že se domů musíte 

dopravit pěšky, je to trošku adrenalin. 

Nakonec jsem ale udělala radost všem 

přítomným fotbalistům, protože jsem se 

převlékla do starého fotbalového dresu a 

musím říct, že mi v něm bylo docela 

dobře…že bych začala hrát fotbal??:-) 

 
Část druhá - rozhovor s mladším žákem 
Martinem Kotěrou: 
Zkus říct, který zápas letošní sezóny byl 
nejtěžší a proč?  
Nejtěžší byl ten s Hrdlívem. Šlo nám o 
1.místo. Kdybychom hráli o postup 
s Novo Kladno (úplně poslední zápas, 
který byl odložený kvůli počasí), mohli 
bychom prohrát, protože je to silný 
soupeř. (pozn.autora: zloničtí opravdu 
prohráli 1:5) 

Kdo podle tebe táhne tým?  
Určitě Petr Kadlec. Hecuje nás, podrží, 
když se nedaří… 

Věřili jste si na Hrdlív?  
Jo!!! 

Věděli jste, že dostanete nějaké 
odměny?  
Všichni ne. Ale někteří tušili, že nějaké 
odměny budou. 
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Z čeho jste měli největší radost? 
Z vítězství! A taky z dresů. (mamka 
dodává: Z toho, že zlili vodou učitelku) 

Myslíš, že vyhrajete i tuhle soutěž? 
Myslím, že ne… Hraje tam Stochov, 
Švermov, Buštěhrad… a to jsou silní 
soupeři. Ale určitě se budeme snažit 
držet s nimi krok! 
Jak vycházíte s trenéry?  
Ale jo, dobrý. Víc se dohadujeme 
s panem Kružliakem. S panem Růžičkou 
je to víc na pohodu. 

Máte tréninky rozdělené na fyzičku, 
taktiku apod?  
Pan Kružliak víc trénuje rohové kopy a 
dělá delší rozcvičky. S panem Růžičkou 
víc běháme a nacvičujeme souhru a 
přímé kopy. 

Hecujete se mezi sebou?  
Jo! Pořád! Sázíme se o colu, jaké bude 
skóre o poločase, o přesný výsledek, kdo 
dá víc gólů a tak 

Kdo je nejlepším tipařem?  
Většinou Čenda Růžička. 

Máš ty osobně nějaký cíl, kam bys to 
chtěl ve fotbale dotáhnout?  
Teď do vyšší soutěže, v dospělosti bych 
chtěl hrát za Spartu…(mamka upřesňuje: 
Žádná Sparta. Bude hrát za Arsenal, já 
budu „Jágrmáma“ a táta se bude starat o 
psa) 

Tak hodně štěstí a ať tě ten fotbal 
dlouho baví… 
 
Část třetí – konec dlouhého čekání: Za 
zvuku znělky Ligy mistrů a po vzoru 
fotbalových klubů, jako je Barcelona, 
Arsenal a d, přivedli úspěšní  mladší žáci 
na hřiště hráče A družstva k jejich 

poslednímu zápasu sezóny. Všichni si to 
užívali a měli pro to dobrý důvod: už 7 
kol před koncem soutěže věděli hráči A 
mužstva i jejich fanoušci, že letos je 
postup do okresního přeboru nemine! A 
to po dlouhých 27 letech! Tak proč si 
neužít takovou nevinnou parádičku … 
Zápas s Černucí měl jednoznačný průběh 
i výsledek – 4:0 pro zlonické. Na gólech 
se podíleli Tomáš Vimr, Petr Němec, 
Lukáš Samek (patičkou) a Jakub Švarc 
(penaltou). Jak mi řekl trenér Tomáš 
Smetana, další výrazné osobnosti  týmu 
jsou brankář Tomáš Kopecký, obránce 
Jan Švácha, záložník Martin Špeta a 
útočník Michal Demeter. Odměnou za 
vítězství v zápase i letošní sezóně byl pro 
hráče potlesk všech přítomných, lahev 
sektu pro každého, kterou samozřejmě 
hráči vystříkali na sebe navzájem (a 
zkrátka nepřišli ani fanoušci), trička se 
jmény a čísly každého z hráčů, ale hlavně 
jízda alegorickým vozem po Zlonicích (za 
kterým běžela většina mladších 
fotbalistů). Po návratu na fotbalové 
hřiště se začalo slavit – grilovalo se a 
oslavovalo až do pozdních nočních hodin 
společně s fanoušky. Abych na někoho 
nezapomněla – roztleskávačky tvořené 
fanynkami, rodinnými příslušnicemi a 
členkami výboru FC Zlonice, si speciálně 
pro tento zápas připravily vystoupení 
s pompony na píseň Zelená je tráva a 
hudbu z filmu Okresní přebor. Na konci 
vytvořily z pomponů veliké srdce a 
rozvinuly transparent Jste jedničky!, čímž 
přispěly k všeobecnému nadšení… 
A tím bych mohla své povídání ukončit. 
Ale jedna věc přece jen zbývá a nebylo 
by správné ji opomenout – bez trenérů a 
realizačního týmu, kteří se starají o hráče 
a vše, co k fotbalu potřebují, by tenhle 



srpen 2013                              Ročník II., číslo 4, vydáno dne  . 8. 2013                                8                                                 

tým možná tak daleko nedošel…takže 
díky Petře Kružliaku, Michale Špeto i 
Davide Kotěro… Doufám, že se vám 
podaří vychovat i další úspěsné hráče a 
třeba někdy v budoucnu postoupí do 
okresního přeboru i další zlonická 
fotbalová mužstva 

 

    AŽ JE JEDNOU POTKÁTE 
                                                (JANA TŮMOVÁ, JAN TŮMA) 

 

V dnešním rozhovoru jsme se rozhodli 

vyzpovídat pana Zdeňka Imbra, který si v 

nedávné době ve Zlonicích otevřel svoji 

vlastní autodílnu a poskytuje tak široké 

služby motoristům. Není žádným 

tajemstvím, že jsme se jako spolužáci 

potkávali ve škole a dodnes se 

potkáváme i se svými partnery, a proto si 

dovolíme v tomto rozhovoru používat 

oslovení Ty a nikoliv Vy. 

Jak vzpomínáš na své dětství ve 

Zlonicích?  

Na dětství vzpomínám rád, měl jsem 

tady plno kamarádů, se kterými se 

setkávám dodnes a vždy máme na co 

vzpomínat! Nejvíce času jsme strávili, tak 

jako asi všechna zlonická mládež na 

„stavkách“ u nádraží. 

Měl jsi po základní škole o volbě 

povolání jasno? Chtěl jsi být 

automechanikem od malička? 

Dá se říci, že ano. Od malička jsem trávil 

svůj volný čas v dílně u svého dědy. 

Právě s ním jsem opravoval různé stroje 

a motorky. Ale rovněž byl můj sen stát se 

řidičem kamionu, což se mi splnilo. 

Téměř 4 roky jsem toto povolání 

vykonával.  

Ve Zlonicích jsi prožil dosud celý život 

a vytvořil sis zde zázemí, co Tě vedlo 

k tomu zůstat? Nelákalo Tě někdy se 

přestěhovat? 

O stěhování jsem nikdy nepřemýšlel. Ve 

Zlonicích mám spoustu přátel a zázemí u 

rodičů, kteří zde bydlí.  

Co Tě vedlo k tomu začít podnikat? 

Má práce mě naplňuje a i ve svém 

volném čase, kterého mám dostatek, 

jsem „zalezlý“ v dílně a něco opravuji. 

A proto jsem se rozhodl podnikat při 

zaměstnání. Jsem stále zaměstnancem 

jedné firmy ve Slaném a po práci jdu 

vždy do dílny a dá se říci, že v ní trávím 

veškerý svůj volný čas. Nedokážu si 

představit po práci sedět doma 

u televize a nic nedělal. Hodně lidí o mně 

říká, že jsem workoholik.  

Jaké služby motoristům jsi schopen 

poskytnout? 

Nabízím různou škálu služeb od vyřízení 

STK, mechanické opravy automobilů 

a motocyklů, přes autodiagnostiku až po 

opravy zahradní techniky a zámečnické 

práce. 

Každý se na tebe jistě obrací s otázkou, 

jaký vůz si mají koupit. Můžeš prozradit, 
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jaký automobil vlastníš ty? Toužím po 

nějakém jiném? 

Vlastním VW Golf IV. O této značce jsem 

přesvědčen jako o stabilní a spolehlivé.  

Vysněné auto nemám, ale do budoucna 

bych si rád pořídil novější automobil 

stejné značky.  

Jaké opravy nejčastěji řešíš? 

K nejčastějším jednoznačně patří opravy 

podvozkové soustavy, brzd a výměny 

olejů. S těmi ke mně řidiči jezdí 

nejčastěji.  

Jaké chyby často majitelé dělají ve 

vztahu ke svým plechovým mazlíčkům? 

Myslím si, že lidé často zapomínají na 

pravidelnou údržbu např. výměnu olejů 

a filtrů. 

Jak trávíš svůj volný čas? 

Jak už jsem řekl, nejvíce času trávím 

v dílně. Také si rád s přítelkyní a přáteli 

vyjedeme na motorce. Pravidelně 

chodím na florbal do zlonické sokolovny 

a také, když je čas,  si rád zajdu zaplavat.   

Co je nyní Tvým cílem do nejbližší 

budoucnosti? 

Mým cílem je v první řadě dovybavení 

dílny a její rozšíření o pneuservis. 

V soukromém životě do budoucna 

plánuji založení rodiny.   

Rychlodotazník:  

Oblíbené jídlo: Pizza, steak  
Oblíbené pití: Coca-cola 

Oblíbená barva: černá a červená 
Ctnosti: pečlivost, smysl pro humor 
Neřesti: paličatost, výbušnost 
 
 
 
 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 
 
 
Alchymista (Edward Kelly – *1.8.1555) 
 
Život Edwarda Kellyho byl místy klidný, 

místy divoký, ale takřka vždy byl založen 

na lži a manipulaci s druhými.  

Možná si vzpomenete na rázovitou 

figurku z filmů Císařův pekař a Pekařův 

císař (kde Kellyho ztvárnil vynikající Jiří 

Plachý), která se ale vizuálně příliš 

nepotkávala s realitou – Kellymu byl totiž 

prokázán podvod během jeho 

zaměstnání v advokátní kanceláři a za to 

mu byly uříznuty obě uši. 

Ještě v Anglii vstoupil do služeb tehdy 

věhlasného astrologa a mága Johna Dee, 

což se mu podařilo celkem jednoduše, 

protože mu namluvil, že rozmlouvá 

s anděly. Z dnešního pohledu podivné 

doporučení, ale i dnes potkáte takové, 

kteří tvrdí totéž. Se svým novým 

zaměstnavatelem odcestoval nejprve do 

Polska a koncem léta 1584 do Prahy.  

Byli uvítáni významným českým 

přírodovědcem a lékařem Rudolfa II. 

Tadeášem Hájkem z Hájku, který nejenže 

je ubytoval ve svém domě, ale ještě 
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navíc vymohl audienci u císaře. Tam ale 

Dee nijak neoslnil a po obvinění 

z čarodějnictví prchá i s Kellym do 

Německa. Za tři měsíce jsou ale zpět 

v Čechách, tentokrát na panství Viléma 

z Rožmberka, který tím císaře pěkně 

nadzvihl, což byl patrně i účel.   

Tady Kelly zdokonaluje své triky, v čemž 

je tak obratný, že se stane slavným i 

mezi další šlechtou. Císař Rudolf, který 

vždy tíhl k okultním vědám, si něco 

takového nemohl nechat ujít, takže se 

s Vilémem smiřuje a od té doby si 

Kellyho „půjčují“. Dokonalým triumfem 

Kellyho je pak přeměna libovolného 

kovu v čisté zlato pomocí své speciální 

rtuti. Fantastický úspěch! 

Nicméně ani alchymista nesmí 

zapomínat na zadní kolečka a tak je za 

nějaký čas majitelem tvrze, mlýnu, 

pivovaru a několika domů, rytířský titul 

nepočítaje. A aby byla idyla kompletní, 

potkává krajanku Johanu Westonovou 

z Mostu a po měsíční známosti se berou. 

To je ale jeho vrchol a dál už to bude jen 

z kopce. 

V roce 1591 zabíjí v zakázaném souboji 

královského úředníka a je uvězněn na 

Křivoklátě. Po třech letech se pokusí o 

útěk, jenže lano praskne a on si roztříští 

nohu tak nešťastně, že mu ji musí 

amputovat. Byl umístěn do 

bezpečnějšího vězení v mosteckém 

hrádku Hněvín (kam za ním odešla i jeho 

žena a kde mohl konat pokusy). Také zde 

psal a spiskem Pojednání o kameni 

mudrců se snažil obměkčit císaře – 

marně. Nakonec se pokusil o další útěk a 

dopadlo to stejně, jako v prvním případě. 

Opět mu praskl provaz a opět si zlomil 

nohu, naneštěstí ne tu dřevěnou. 

Nechtěl svůj život dožívat jako mrzák a 

tak se ve svých 42 letech, 1.listopadu 

1597 otrávil. Místo jeho věčného 

odpočinku není známo. 

 
 

 
 
 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI 
 

V pražském muzeu voskových figur 

najdete roztodivné postavy. U jedné si 

takhle povídali dva …. 

„Hele, Lenin! Co dělá tady, když má být 

v Moskvě?“ 

„Ale to není on, tohle je jen figurína“ 

„Když jsem byl v Moskvě, tak jsem ho 

viděl a vypadal úplně stejně. Je to on, 

přestěhovali ho, já ho vidím“ 

Na dveřích máš jasně NAPSÁNO, že jsou 

to voskové figuríny a kdekoli jinde máš 

napsáno, že je vystaven v Moskvě …“ 

„Ale já ho vidím tady …“ 

Dál už to není zajímavé, tak je opustíme, 

ale jedno by si z jejich rozhovoru mohl 

člověk odnést - jak moc jsme ovlivněni 

tím, co někde někdo někam napsal, aniž 

bychom věděli, kdo to byl, proč to napsal 

a jestli si to vlastně jen nevymyslel. 

Ruku na srdce, kolikrát si řekneme, že to 

psali v novinách, na internetu, říkali 
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v televizi … tak je to přece PRAVDA! A co 

když není? Proč máme sklony věřit více 

tomu, co nám kdo řekne, než tomu, co 

víme sami nebo co si můžeme zjistit? 

Zvláštní, skoro k zamyšlení, že? 

P.S. Ten první diskutující se v tomto 

případě mýlil, i když něco viděl na vlastní 

oči, protože Lenin je opravdu v Moskvě 

… nebo není? 

 

 
 

CHEMIE NA TALÍŘI 
NEJDRAŽŠÍ JÍDLA 

          SVĚTA 
                                  (JANA LIŠKOVÁ) 

Dnešním článkem odbočím od chemie na 

talíři, ale i tak si myslím, že bude pro 

mnohé zajímavý. Jeho téma mě napadlo, 

když jsem dostala chuť na hovězí steak. 

Jenže v obchodě nastal trošku problém, 

když jsem viděla cenu nějakého 

„lepšího“ hovězího.……. na oběd bylo 

opět kuřecí. A tak se zrodil nápad 

vyhledat nejdražší suroviny světa. Zde je 

krátký výčet a ceny jsem několikrát 

kontrolovala, takže jsou opravdové, 

jen mě docela mrzí, že některé z těch 

věcí nikdy neochutnám, protože 

vysvětlujte rodině, že teď nebudou asi 

půl roku vůbec jíst, protože mamka 

dostala chuť na opravdový kaviár nebo 

ten nejlepší steak  

Začnu klasikou – kaviárem. Nejvzácnější 

kaviár „White Beluga“ pochází z ryb, 

jejichž stáří je více než 100 let a kilogram 

této pochoutky stojí v přepočtu asi 

110 000 Kč. 

Rolls-Royce mezi houbami je pak 

bezesporu bílý lanýž, který má původ 

v severní Italii a k jeho hledání se 

používají prasnice (prý jim voní jako vepř 

a tím je vlastně láká). Nejkvalitnější se 

prodávají v rozmezí 80 000-105 000 Kč 

za kilogram. Za doposud největší lanýž o 

hmotnosti 1,5kg zaplatil však zájemce 

přes 6,5 milionů Kč…a to se vyplatí 

Je libo kus flákoty? Tak tedy nejdražší 

hovězí na světě - pochází z japonských 

krav Wagyu, kterým se dostává speciální 

krmivo i péče (včetně masáží a hudby – 

asi taky koukali na Slunce,seno,…). 

Pokud jste dostali chuť, připravte si 

zhruba 2000 Kč za 200g této vzácnosti. 

A k masíčku pár brambor. Co třeba ty 

z Francie? Za jeden kilogram speciální 

odrůdy, která je hnojena jen mořskými 

řasami, můžete zaplatit až závratných 

13000 Kč. Safra, kolik by ten oběd 

vlastně stál??!! 

Nebo raději něco sladkého? Fritz 

Knipschlidt je dánský král mezi výrobci 

čokolády. A JEDNU jeho pralinku můžete 

mít již za 5000 Kč. Zato jedna 

z nejdražších „klasických“ čokolád je 

dostupnější i pro běžného smrtelníka – 

jedná se o italskou čokoládu Amedei 

Porcelana, kterou u nás seženete za cenu 

lehce přesahující 200Kč za 50g (tedy přes 

4000 Kč za kilogram). 

A co takhle něco zdravějšího? Prosím - 

vodní meloun densuke roste pouze na 
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japonském ostrově Hokkaido. Má velmi 

tmavou slupku a má prý specificky 

sladkou chuť. Jenže ho vyroste ročně jen 

kolem 60 kusů a cena za jeden takový, 

asi 8kg vážící, meloun se vyšplhá až  

k 100 000 Kč (takže šup pro ten v akci za 

6,90 Kč) 

K vůbec nejdražším sýrům na světě patří 

srbský sýr z oslího mléka - Pule. 

Nejvýhodněji jej nakoupíte přímo v okolí 

Zasavice (poblíž Bělehradu), kde se 

vyrábí. Jinak si připravte asi 30 000 Kč za 

kilogramový kus. 

A nakonec … šafrán. Na kilogram šafránu 
je potřeba pole o rozloze dvou 
fotbalových hřišť (až 40 000 květin). 
Každá rostlinka obsahuje 3 blizny, které 
se sbírají ručně, pročež se cena tohoto 
artiklu za kilogram může vyšplhat až 
k ceně 200 000 Kč. Ale nezoufejte, v akci 
je možné sehnat jej i za 165 000Kč (no 
prosím … a pak že to nepůjde). 
 
 
 

KULTURNÍ 

PŘEHLED 

 
 
27. 6. – 1. 9. Barbie v kostýmech 

historických postav, výstava v Muzeu 

v Novém Strašecí, 

 

 

 

 

 

31. 8., 9.00 Staročeský jarmark, Třebíz,  

31. 8. Rockový festival Slánský valník, 

Letní kino Slaný, 

6. 9., 21.00 Koncert při svíčkách, kostel 

sv. Jakuba, Lidice u Otrub, 

7. 9. Královické posvícení, posvícenská 

zábava, dožínky, obec Královice, 

11. 9., 14.00 Den otevřených dveří, DDM 

Ostrov, Slaný, 

13. – 21. 9. Zahrada Čech, výstaviště 

Litoměřice, 

14. 9. Rožnění uherského býka, Slaný, 

Masarykovo náměstí, 

20. – 21. 9. Litoměřické vinobraní, 

27. – 29. 9. Mělnické vinobraní, 
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