
duben 2012                                                                                                                                      1 

 
CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
 Dvousdfsfasdf   DO 



duben 2012                                                                                                                                      2 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení čtenáři, 
právě jste otevřeli a začetli se do nových 
zlonických novin – Zlonické šance. 
Chtěl bych vám hned v úvodu velmi 
poděkovat za vaše ohlasy a otázky, které 
jste za poslední dva měsíce vznášeli. 
Vaše slova nás přesvědčila o tom, že 
naše snažení má cenu. 
Již před volbami v roce 2010 jsme 
slibovali, že se budeme aktivně podílet 
na životě a směřování našeho městečka. 
Nemáme ve zvyku hovořit do větru, 
a proto činíme.  
17. 1. 2012 je pro nás prvním 
významným dnem v tomto roce. Je to 
den, kdy proběhla registrace našeho 
občanského sdružení Šance pro slušné, 
které si klade jasný cíl. Chceme přispět 
k lepšímu občanskému životu ve 
Zlonicích a přidružených obcích. 
Druhým důležitým dnem je pro nás 22. 
2. 2012. V tento den ministerstvo kultury 
vyjádřilo souhlas se vznikem nového 
Zlonického tisku – ZLONICKÉ ŠANCE, 
kterou nyní držíte ve svých rukách 
a věřte, že my si toho opravdu vážíme. 
Jak jsme již avizovali v našem letáku, 
můžete se těšit na oblíbené rubriky, po 
kterých jste se tolik ptali, ale čekají na 
vás také rubriky nové. 
Jistě se nyní ptáte, jak často a kdy budou 
naše noviny vycházet. Periodicita 
Zlonické šance je jednou za dva měsíce 
a to vždy v únoru, dubnu, červnu, srpnu, 
říjnu a prosinci.  
Nyní se seznamte s naší novou redakční 
radou, která je složena převážně z členů 
našeho občanského sdružení.  

 
 

REDAKČNÍ RADA 
Mgr. Jan Tůma 
Slovo úvodem 
Až je někdy potkáte… 
 
 

Bc. Jana Neumannová, DiS. 
Zapište si! 
Až je někdy potkáte… 
 

Tomáš Nosil 
Anketa 
Fotografie 
 
 

Mgr. Lenka Fialová 
Chvilka se sportem 

 
Ing. Jana Lišková 
Chemie na talíři… 
 
 
Ivan Liška 

Historické okénko 
Soutěž 

Marie Geringová 
Zlonická pavlač 
 
 
 

a strýček Váňa 
Sloupek strýčka Váni 
Nejsme ovšem žádnou uzavřenou 
skupinou, která nestojí o názory občanů, 
právě naopak. Budeme velmi rádi, když 
se o své názory a starosti podělíte 
s  dalšími čtenáři. Své postřehy či články, 
které chcete zveřejnit, zasílejte buďto 
mailem na adresu 
zlonickasance@seznam.cz nebo osobně 

mailto:zlonickasance@seznam.cz
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či poštou do schránky na adresu Zlonická 
šance, Husova 94, Zlonice 273 71.  
Naše noviny můžete také číst 
v elektronické podobě na webových 
stránkách občanského sdružení 
www.sanceproslusne.cz  
Vážení čtenáři, 
doufáme, že si nové zlonické noviny 
oblíbíte a stanete se jejich součástí. Přeji 
vám příjemné chvíle pohody při čtení. 

Jan Tůma  

 

VRTÁNÍ … DO PLYNU 
Pokud na posledním zastupitelstvu obce 
vzbudilo něco živý ohlas, pak to zcela 
jistě byl souhlas se zahájením prací ke 
stanovení průzkumného území ohledně 
ložisek černého uhlí. Ze strany občanů 
bylo položeno několik dotazů, na které 
vedení obce zastoupené starostou 
a místostarostou odpovědělo. Potud 
tedy dobrá zpráva. Není problém. 
Ten začne být v okamžiku, kdy se člověk 
více zamyslí jak nad dotazy, tak nad 
odpověďmi. Pojďme se na některé 
důležité podívat blíže … 
Bylo podepsáno, protože se vlastně 
nejedná o nic důležitého – V několika 
lokalitách, které byly osloveny ze 
stejných důvodů, se konala takřka 
„pozdvižení na vsi“ a dlužno dodat, že 
většinou stáli v čele „odporu“ starostové 
a zastupitelé. Kdo chce vidět, jak se 
k tomu staví jinde, doporučuji např. 
stránky Byšic, rubrika Informace z obce 
(www.obecbysice.cz). 
Bylo podepsáno, protože není jiná 
možnost, nikdo se nás ptát nebude – 
Ale ona byla jiná možnost a ptát se nás 
mohli. V dopise tiskové mluvčí MŽP jsme 
přímo upozorněni, že můžeme využít 
možnosti vznesení námitek dle zákona. 

Kdo nevěří, ať běží na dokument na 
webu Zlonic, rubrika Aktuality. 
Nepovolovala se žádná těžba, jde jen 
o průzkum – To je jistě pravda. Na 
druhou stranu těžko hledat logiku v tom, 
proč povolovat průzkum, když pak přece 
nechci povolit těžbu, jak jsme byli 
ujištěni … 
Nejde o podzemní zplyňování – To nám 
napsali z Ministerstva ŽP. Škoda, že také 
nenapsali, o co tedy jde, když o tohle ne. 
Klidně může jít o mechanickou cestu, kdy 
je pod zem vháněna směs vody, písku 
a chemikálií.  
Postup starosty je v pořádku – Nemusí 
být. Pokud si najdete na webu Zlonic 
dopis, kterým nás oslovilo MŽP, pak je 
tam jednoznačně napsáno, že 
účastníkem řízení je obec. Starosta má 
právo provádět rozhodnutí jménem 
obecního úřadu. Naskýtá se otázka, zda 
má starosta právo provádět rozhodnutí 
jménem obce bez předchozího 
projednání a schválení zastupitelstvem. 
Pokud nemá, pak je souhlas patrně 
neplatný. Nejsem odborníkem na správní 
právo, ale rozhodně bych doporučil, aby 
byl tento postup prověřen. Třeba je vše 
v pořádku a třeba není. Ale zjistit, jaký je 
pravý stav věci je snad v zájmu každého 
občana. 
 
A ještě na závěr … Nikde není napsáno, 
v čí prospěch se všechno toto děje. 
Pokud se podíváte do zápisů z jiných 
lokalit v ČR, pak zjistíte, že žádost je 
podána firmou Wildhorse Energy, pro 
kterou v ČR provádí úkony firma GET 
s.r.o. Jenže Wildhorse Energy je poněkud 
kontroverzní a její jméno může někoho 
poplašit. Takže příště, v jiné lokalitě, 
třeba na té Peruci, už žádného „cizáka“ 

http://www.sanceproslusne.cz/
http://www.obecbysice.cz/
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nenajdete, protože tam je žadatelem 
česká „pověřená společnost“ – kupodivu 
zase GET s.r.o. No a pokud nepůjdete 
trochu do hloubky, tak se vám klidně 
stane, že budete mít dojem, že se někde 
lidé bouří kvůli jiné firmě, než je ta 
„naše“. Takže je to něco jiného, co se nás 
netýká. Není to něco jiného a týká se nás 
to velice. 
Druhým aspektem tohoto problému je 
i to, že podle horního zákona 
a navazujících dokumentů má ten, kdo 
dostane povolení ke stanovení 
průzkumného území a k průzkumu 
výhradní právo na pozdější možnou 
těžbu. Nevím, jestli k tomu někdy dojde, 
ale vím, že těžit nebude firma GET. Ta 
totiž nemá základní jmění ani ve výši 
lehce ojeté fabie (viz Obchodní rejstřík). 
A na úplný závěr bych rád dodal, že 
považuji věc za tak vážnou pro všechny 
naše občany, že musí jí stranou všechny 
osobní nebo politické vztahy a ohledy 
a jestli se udělala třeba i v dobrém 
úmyslu chyba (může se stát, jsme jen 
lidé), pak by bylo naprosto nejhorším 
řešením to prostě jen tak nechat být. 
Kdybych dostal jako občan možnost se 
zeptat dříve, nemusel bych to teď psát. 
Třeba se pletu naprosto ve všem a vše je 
v pořádku. Ale řekněte, nebylo by to 
nakonec to nejlepší, co nás mohlo 
potkat? 

Ivan Liška 

ANKETA 
Zeptali jsme se 10 občanů Zlonic 
a okolních obcí na to, jaký mají názor na 
povolení průzkumných vrtů. Všechny 
odpovědi mají společného jmenovatele 
v neinformovanosti a údivu. Za všechny 
vybíráme … 

Gita Kopecká: Zajímalo by mě, kdo 
k tomu dal souhlas. Můj názor je ten, že 
je to věc týkající se všech obyvatel, tudíž 
by měli být dopodrobna a předem 
informováni. Měli by vědět, jaké to bude 
mít dopady na životní prostředí a vůbec 
na život lidí v obci. Osobně bych 
očekávala, že bude svoláno shromáždění 
občanů, na kterém by se měla otevřít 
diskuse o problému. Bohužel každý 
nemá možnost a čas denně sledovat 
internetové stránky. 
Karel Vokoun:: Bohužel o problému nic 
nevím. 
Jiří Bečvář: Ze sdělovacích prostředků 
vím, že se něco podobného děje v okolí 
Mělníka, ale jsem velice překvapen, že 
by se to mělo týkat i nás.  
Pažoutkovi: Něco málo jsme slyšeli 
o této kauze v Dřínově, ale nevěděli 
jsme, že by se to mělo týkat i Zlonic. 
Každopádně bychom čekali, že se lidí 
nejdříve někdo zeptá. 
Radka Hartmanová: Nevím, čím to může 
být pro Zlonice prospěšné. O problému 
nejsem příliš informovaná, ale myslím si, 
že Zlonice jsou poničené dost, tak proč 
ještě toto. Jako maminka jsem ráda, že 
při procházce neutrhnu kolečko od 
kočárku. 

Marie Geringová, Jana Lišková, Jan Tůma 

 
AŽ  JE  JEDNOU  POTKÁTE… 
PhDr. Dagmar Nosilová  
klinický psycholog 
 
Jak víme, nepocházíte ze Zlonic, kde 
jsou vaše kořeny? 
Narodila jsem se v Karviné, má rodina 
žije ve Frýdku Místku v podhůří Beskyd. 
Od počátku 90. let jsem ale žila v Praze, 
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kam jsem se přestěhovala kvůli práci 
v Jedličkově ústavu. 
Proč jste si vybrala za svůj nový domov 
právě Zlonice? 
S manželem máme rádi historii, líbil se 
nám historický dům s úžasným výhledem 
na barokní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. 
Kdybyste měla tu moc, co byste ve 
Zlonicích změnila jako první? 
Vzhledem k tomu, že našeho 
nejmladšího syna vozíme do MŠ, tak by 
to byla oprava silnice u MŠ. 
Být psychologem je jistě velmi náročná 
práce, proč jste si vybrala právě tento 
obor? Byl to váš životní cíl? 
Psychologie mě fascinovala již na střední 
pedagogické škole. Měli jsme úžasného 
pana profesora, který mě pro tento obor 
nadchl. Proto jsem po sametové revoluci 
tento obor vystudovala. 
Tvoří vaši klientelu spíše děti či dospělí? 
 Do ambulance přichází jak dětští tak 
dospělí klienti, a je to zhruba tak půl na 
půl.  
Co je podle vás příčinou stále většího 
počtu lidí, kteří vyhledávají služby 
psychologů? 
V převážné  míře je to náročná doba plná 
nejistoty, stres, vysoké nároky kladené 
zaměstnavateli, snaha uživit rodinu, 
nezaměstnanost. 
S jakými problémy za vámi lidé 
nejčastěji přicházejí? 
Obrací se na mě lidé se širokou škálou 
problémů. U dětí jsou to nejčastěji 
psychosomatické a výchovné problémy. 
U dospělých jsou to převážně klienti s 
depresivními nebo úzkostnými 
poruchami a lidé s partnerskými 
problémy. 

Jak zvládáte skloubit náročný pracovní 
program s rodinným životem? 
Není to jednoduché, den má jen 24 
hodin.  
Jak nejčastěji relaxujete? 
S rodinou a přáteli. 
Možná naši čtenáři vědí, že vaším 
manželem je známý fotograf Tomáš 
Nosil. Jaké je to žít s mužem 
s uměleckou duší? 
Letos budeme spolu již 17 let a musím 
říci, že to bylo velmi dobrodružné. 
 
Oblíbené jídlo: mám ráda jídla 
z kuřecího masa 
Oblíbená barva: modrá 
Oblíbené pití: jahodový džus 
Ctnosti: empatie 
Neřesti: dobré jídlo 
Životní „motto“:  Starajíce se o štěstí 
jiných, nacházíme své vlastní.(Platón) 

Jan Tůma 

VARHANÍKOVNA NESPADNE 
Domek stojící v těsném sousedství 
Památníku Antonína Dvořáka všichni 
dobře znají. Říká se mu „varhaníkovna“. 
Od 80. let 20. stol. je součástí 
Památníku, i když stále patří 
římskokatolické farnosti. Stav 
varhaníkovny je žalostný – rozbitá 
netěsnící okna, vlhké zdivo, děravá 
střecha, popraskané zdi atd. Dlouhá léta 
se nedařilo s tímto stavem nic udělat. 
Městys do stavby nechtěl investovat, 
jelikož není jeho majetkem, což je 
logické. Pokusy o odprodej byly údajně 
neúspěšné. Ani církev se nedařilo 
přesvědčit o nutnosti oprav této 
jedinečné zlonické stavby. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl vložit se do věci 
osobně a odkoupit objekt varhaníkovny 
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na vlastní náklady. Nevěřili byste, co to 
způsobilo. Po dvouměsíční odmlce se mi 
ozvali z arcibiskupství, abych předložil 
cenovou nabídku. Po dlouhých a zralých 
úvahách jsem usoudil, že půl milionu by 
mohla být rozumná částka, jelikož 
následné investice by byly značné.  
Samozřejmě jsem chtěl vyvrátit 
pochybnosti o tom, co se stavbou bude. 
Proto jsem byl ochoten deklarovat, že se 
stavba nesmí 25 let prodat a musí sloužit 
dále výstavním účelům. Popravdě - 
k čemu jinému by mohla varhaníkovna 
sloužit? Dokonce jsem navrhoval, že by 
stavbu mohlo koupit občanské sdružení, 
které by mohlo byt založeno za tímto 
účelem jako nezávislé, nebo by bylo 
možné odkoupit pouze část a za utržené 
peníze by farnost mohla varhaníkovnu 
opravit. O svém záměru jsem informoval 
představitele městyse. Z jejich úst jsem 
slyšel jen poznámky o tom, že jim je to 
jedno, ať to klidně koupím, když mi to 
církev prodá, ale bylo jasné, že tak jedno 
to určitě nebude. Pak jsem jen čekal na 
reakci. Ta na sebe nedala dlouho čekat. 
Zástupci městyse se sešli s církevními 
hodnostáři, bohužel bez mé účasti, ačkoli 
jsem měl být podle původní dohody  
s arcibiskupstvím přizván. Schůzka 
proběhla přímo ve varhaníkovně pod 
záminkou prohlídky tohoto objektu. 
kterou provedou sami představitelé 
městyse. (Naskýtá se otázka, nakolik byla 
představa, že bych mohl varhaníkovnu 
koupit a opravit já, pro některé 
zúčastněné snesitelná…) Výsledkem 
jednání je, že městys kývl na zvýšení 
nájmu a církev souhlasila s tím, že tyto 
peníze, které jí budou vyplaceny na 
několik let dopředu, půjdou na opravu 
nejpalčivějších problémů této stavby.  

V každém případě se to nakonec přece 
jen  podařilo. Varhaníkovna nespadne, já 
nezchudnu, Liehmann s Dvořákem 
mohou klidně odpočívat. I pan Hora, 
který se o varhaníkovnu tolik zasadil, 
bude mít snad konečně důstojné místo k  
připomenutí svého významného 
působení ve Zlonicích. Jak málo někdy 
stačí… 
                                                       Jan Tůma 
 

SOUTĚŽ  

V následujícím článku není pravda vůbec 
nic, až na dvě věci (nepočítají se jména 
a místopisné názvy). Kdo přijde alespoň 
na jednu, bude zařazen do slosování. 
Odpovědi zasílejte buď na adresu 
zlonickasance@seznam.cz nebo vhoďte 
na obyčejném lístku do schránky domu 
č.p 94 ve Zlonicích, p.Tůma. 

 
15.května 1895 – Čeněk Horymír Maňas  
V tento den byla na pražském Výstavišti 
poprvé předvedena publiku v rámci 
Národopisné výstavy Českoslovanské 
unikátní šlapací tramvaj. 
Šlo o vynález českého vlastence 
a technického buditele Čeňka Horymíra 
Maňase, který je považován za 
průkopníka tzv.zelených technologií. Tak 
jako v mnoha jiných případech si i na 
tomto můžeme ukázat, že pilný národ 
český plodí nadané dcery a syny, kteří 
však svůj talent a odvahu většinou 
utopili v kalných vodách byrokratické 
mašinérie prohnilého mocnářství. 
Unikátní konstrukce šlapací tramvaje 
měla naprosto ekologický pohon, což pro 
velkoměsto zamořené zplodinami 
z parních vlaků, mlátiček a mandlů byla 
změna vpravdě revoluční. 

mailto:zlonickasance@seznam.cz
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Přes obrovské výhody měl i tento 
vynález několik drobných pih na kráse. 
Jedním z problémů bylo brzdění. První 
prototyp dostal jméno Vltava a snad toto 
jméno vnuklo vynálezci nápad používat 
klasickou lodní kotvu. Po drobné 
nehodě, kdy  odpoledne 18. 7. 1895 
během zkušební jízdy v Praze Suchdole 
z ulice Bažantní směrem na Trojanův 
mlýn skončila celá souprava v Únětickém 
potoce a na kotvě táhla několik 
zahradních domků, byl celý brzdový 
systém přepracován. Další prototyp 
nesoucí jméno Vlasta se honosil několika 
hi-tech novinkami (např. gumový potah 
šlapek), nicméně i jeho slabinou byly 
brzdy, kdy klasická kotva byla nahrazena 
brzdnou tyčí. Tato zhruba čtyřmetrová 
tyč se při brzdění musela zapíchnout 
před tramvají do země, čímž došlo ke 
zpomalení a následnému zastavení. Po 
tragické nehodě ze září 1895, kdy tyč 
prošla skrz brzdaře a všechny cestující 
v sekci A1-A8, byla i tato konstrukce 
opuštěna. Nepřející prorakouský tisk vůz 
posměšně nazval označením Špíz (noviny 
v Bosně a Hercegovině použily 
mírnějšího označení Ražniči). 
Úspěch nepřineslo ani další řešení, jehož 
technické detaily se nezachovaly a víme 
jen to, že v tomto případě novináři 
použili označení Tatarský biftek. 
Další nevýhodou bylo zdolávání 
prudkých stoupání, jak se ukázalo na 
událostech ze srpna 1895, kdy při 
nedělní jízdě na Petřín nebyla posádka 
tramvaje Jan Roháč z Dubé schopna 
vyvinout nutnou rychlost, přestože se 
rozjížděla až z Vlašské ulice a cestující tak 
vrcholu nikdy nedosáhli (vysvětlení 
poskytl až docent Sirotek v roce 1952 – 

cestujícími byli výhradně fyzicky slabí 
úředníci a učitelé). 
No a v neposlední řadě se jako nevýhoda 
ukázaly nároky na počet personálu – 
kapitán, brzdař (v některých modelech), 
4 muži s praporky pro signalizaci 
odbočování (tím bylo ale vyřešeno 
i nouzové stání se všemi zapnutými 
blinkry) a strojní zámečník – to vadilo 
zejména u nočních spojů, kdy ve voze 
bylo jen málo cestujících na šlapání. 
Osvícený Čeněk Horymír Maňas v mnoha 
ohledech předstihl svou dobu, která jeho 
génia nejen neocenila, ale dokonce se ho 
bála. 

Ivan Liška 

 

CHVILKA SE SPORTEM 
Zumba ve Zlonicích byla jedním z prvních 
počinů v době, kdy občanské sdružení 
Šance pro slušné teprve vznikalo. Byli 
jsme rádi, že se nám podařilo zumbu do 
Zlonic dostat. Se souhlasem výboru 
Sokola ve Zlonicích se zde zumba cvičí již 
více než rok. Při této příležitosti jsme se 
v rámci rubriky Sportovní okénko 
rozhodli cvičitelku, slečnu Veroniku 
Urbanovou, krátce vyzpovídat.  
Představ čtenářům, kteří dosud neměli 
tu čest, co to zumba vlastně je? 
Zumba je taneční cvičení kombinující 
aerobní cvičení s latinsko-americkými 
prvky. Je vhodná pro každého, kdo se 
chce pobavit, zaposilovat si a zhubnout 
při úžasné rytmické hudbě. 
Jak ses k zumbě dostala ty? 
Pravidelně jsem navštěvovala 
fitcentrum. Tam jsem se poprvé 
zúčastnila i hodiny zumby, která mě 
hned nadchla. Poté mě oslovil přímo 
vedoucí fitcentra a nabídl mi možnost 
stát se cvičitelkou. Nabídka mě zaujala, 
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takže jsem se přihlásila na kurz a začala 
sama předcvičovat. 
Jak dlouho trval kurz, než jsi získala 
vytouženou licenci? 
Kurz trval pouhé dva dny. Jeho smyslem 
je naučit základním krokům a zbytek už 
je na vás... Každý rok pak musíte 
absolvovat školení, kde se probírají nové 
kroky. 
Jak se ti ve Zlonicích cvičí? 
Ve Zlonicích se mi cvičí skvěle. Chodí sem 
příjemní lidé, kteří si cvičení zumby 
užívají. Mám radost z toho, že chodí 
opravdu pravidelně. 
Kde, kromě Zlonic, si s tebou můžeme 
zacvičit? 
Přijít na mé hodiny můžete ještě do 
Slaného – předcvičuji ve sportovním 
centru Atlas každé úterý od 19.00 
a každý čtvrtek od 20.00 hodin. 
Jakým způsobem si vybíráš hudbu 
a vymýšlíš choreografie? 
Hudbu si vybírám náhodně. Podle toho, 
co se mi líbí, co slyším z rádia nebo na 
internetu....často se stává, že ti, co chodí 
na mé hodiny, často přijdou sami 
s novou písničkou, kterou pak 
použijeme...což je opravdu super. Co se 
týče choreografií, ty si buď vymýšlím 
sama, nebo se inspiruji na internetu 
nebo z CD, které mi chodí od našich 
zumba školitelů. 
Účastníš se i větších zumba akcí např. 
v Praze? 
Na větší akci jsem zatím nebyla....ale jak 
ve Zlonicích, tak ve Slaném pořádáme 
Zumbu např. v maskách na určité téma. 
Lidé se u toho skvěle baví a opravdu si to 
užívají. 
Chtěla bys zaměřit pozornost i na jiné 
cvičení než je zumba? 

Momentálně jsem sama začala chodit na 
hodiny hip-hopu. Bezvadné je, že 
některé kroky se dají využít i v zumbě. 
Hip-hop pro mě představuje super 
odreagování a mohu jej jedině 
doporučit. Ale myslím, že hip-hop sama 
předtancovávat nebudu . 
Jaká je tvoje profese? 
Momentálně pracuji jako nákupčí. Což 
mi umožňuje trávit odpoledne ve fitku 
a předcvičovat  zumbu. 
Čím, kromě zumby, vyplňuješ volný čas? 
Volný čas trávím jak hip-hopem, tak 
třeba i squashem, nebo se ráda sejdu 
s přáteli u dobrého vína. 
Chtěla bys něco vzkázat našim 
čtenářům? 
Zumba je cvičení, u kterého se nebudete 
nudit a budete si ho užívat. Rytmická 
hudba vás okamžitě pohltí a budete chtít 
příště přijít znovu… a to i přesto, že 
nejste dokonalí tanečníci. To mohu 
zaručit.  
                                        Jana Neumannová 
 

ZLONICKÁ PAVLAČ 

Lidi, slyšeli jste, že……… 
 
…se budeme opět scházet na zlonické 
pavlači. Sice v jiných novinách, ale 
myslím si, že to není až tak důležité. Já se 
těším, že mě zase budete zastavovat na 
chodníku a budeme společně řešit  
problémy, které vás trápí. Pokusíme se 
najít odpovědi na  vaše otázky, budeme 
rozebírat život ve Zlonicích. Abych se 
přiznala, byla jsem nejprve pevně 
rozhodnuta, že odchodem z redakce 
Zlonického zpravodaje  můj zájem o dění 
v tomto městečku  končí; ať si 
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ZLONICKOU ŠANCI vydávají mladí a já jim 
budu samozřejmě fandit, protože oni 
jsou budoucnost Zlonic. A jsem ráda, že 
jim tato budoucnost není lhostejná. 
Nakonec mě ale přemluvili, že prý mě 
znáte a rozhovory na chodníku vlastně 
vůbec neskončily. I když už ve Zlonickém 
zpravodaji nepracuji, stále mě 
zastavujete. A tak, pokud budete chtít, 
můžete se mě ptát a mluvit se mnou 
i nadále. Slibuji, že vás neodmítnu. Tolik 
na úvod a teď si zase trochu podrbeme. 
…se ve Zlonicích zase kradlo a to dost 
drze! Zloději se dostali na dvůr 
rodinného domku. I když majitelé seděli 
doma u televize, vykradli dílnu a lup si 
bez problémů odvezli na majitelově 
kárce. Vrata za sebou ovšem zavřeli 
a bylo! 
…krátce po smrti pana Pondělíčka zloději 
bezostyšně navštívili i jeho rodinný 
domek s úmyslem jej vykrást. Bohužel 
více informací nemáme. 
…došlo ke kurióznímu omylu. Na 
pozemku za bývalou spořitelnou se 
vyvalily vlny (že nejen vlny, vám asi 
nemusím říkat) ze žumpy a zaplavily část 
dvora, na kterém parkují kromě jiných 
i policejní auta. Všichni se divili, jak je to 
možné, vždyť odpad ze spořitelny je už 
od července 2011  svedený do 
kanalizace... Po několika dnech konečně 
došlo ke kopání – a světe, div se -  
kanalizační roury ve výkopu sice byly, ale 
někdo je jaksi pozapomněl napojit na 
kanalizaci. Nevěříte? Na podrobnosti se 
můžete zeptat a přesvědčíte se, že je to 
pravda. 
…hodně lidí překvapilo rozhodnutí 
vedení městyse ohledně neplatičů 
v obecních bytech. A tak bych se za ně 
chtěla zeptat – jaký časový horizont byl 

neplatičům určen k zaplacení dlužné 
částky? Spousta slušných lidí, kteří plní 
své závazky, se pozastavuje nad tím, jak 
budou byty vypadat, když se v nich 
nebudou provádět opravy. Dám 
konkrétní příklad, se kterým se na mne 
obrátil jeden nájemce obecního bytu. 
„Bydlím v přízemí. Nade mnou v patře, 
u dlužníků na nájemném, praskne 
odpadní roura a odpadní voda bude 
protékat ke mně. Chcete říci, že já budu 
trpět za to, že se někdo nechová tak, jak 
by měl, a já nebudu moci nic dělat, jen 
přihlížet? Taky si myslím, že by se mohlo 
stát, že za nějaký čas budou byty 
některých dlužníků vybydlené a jejich 
uvedení do původního stavu bude pro 
obec finančně náročnější.“ Tolik dotaz.  
…zbytek loutek z bývalé loutkové scény 
Radost ZK Interiér, které byly 
„uskladněné“ na půdě PAD, jsme nechali 
odvézt do loutkářského muzea 
v Chrudimi. Proč u slova uskladněné píšu 
uvozovky? V době, kdy se loutková scéna 
v sokolovně rušila, aby vznikl prostor pro 
potřeby Sokola, přemístil se celý 
inventář divadélka do tmáňské školy. 
Odtud, když bylo potřeba vyklidit  školu, 
byl, bohužel tehdy už jen zbytek 
inventáře, převezen do PAD. 
S tehdejšími pracovníky Památníku jsme 
loutky ošetřili a uspořádali výstavu. Po ní 
jsme je v igelitových pytlích uložili na 
půdě. Ale to už je hodně dlouho. Ubohý 
zbytek celého inventáře loutkového 
divadla jsme nedávno objevili v prachu, 
znečištěný a rozežraný od myší, jen díky 
tomu, že bylo potřeba půdy vyklidit, 
protože se bude opravovat střecha na 
PAD. Jen tak mimochodem, některé 
kulisy pro loutkové divadlo namaloval i 
akademický malíř Václav Toman. Byla 
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jsem přítomna u toho, když se 
pracovnice muzea přijely na loutky 
podívat. Musím říci, že jsem se strašně 
styděla, když nám obě pomáhaly špinavé 
a zaprášené pozůstatky našeho kdysi 
krásného loutkového divadla, snášet 
z půdy. Bylo mi to hrozně líto, protože já 
jsem v loutkárně strávila se svými rodiči 
dětství. Vím, kolik práce a nadšení 
všichni herci, vodiči a techničtí 
pracovníci divadlu věnovali a jaké krásné 
tehdy loutky byly. Proto jsem uvítala, že 
i ten zoufalý zbytek loutek, kulis 
a vybavení divadélka jsme mohli díky 
muzeu v Chrudimi zachránit. Všem, kteří 
by pochybovali, chci jenom říci – loutky 
a zanedbatelný zbytek kulis jsme do 
chrudimského muzea pouze ZAPŮJČILI, 
máme fotodokumentaci i  sepsanou  
smlouvu.i. Až najdeme vhodné prostory, 
kde bychom je mohli správně uskladnit, 
vrátí se zpět do Zlonic. Je mi líto, že si 
někdo myslí, že tomu bylo jinak. Nikdo 
z vás neviděl, v jakých podmínkách jsme 
je našli, nikdo se o ně dříve vůbec 
nestaral, málokdo ví, že vůbec nějaká 
loutková scéna ve Zlonicích byla. Myslím 
si, že dočasný pobyt v muzeu v Chrudimi 
si naše krásné loutky zaslouží. 
… se začalo s opravou zdi okolo zámku? 
Jsem moc ráda, že se pokračuje s byť 
drobnými úpravami, na které nám stačí 
peníze. Těším se, že přibude další hezké 
místo ve Zlonicích. 
…se mě ptali mladí, kdy už bude 
u koupaliště ta slibovaná U rampa? Já 
nevím, snad jim odpoví někdo 
kompetentní. 
Vážení čtenáři, těším se na rozhovory 
s vámi, na dotazy, připomínky a náměty. 

                                   Marie Geringová  

 
RADU ZAMĚSTNÁVÁ PSACÍ STŮL 

Rada městyse Zlonice má zamotanou 
hlavu z psacího stolu, který 30 let 
zbytečně ležel na půdě Památníku 
Antonína Dvořáka a tiše na něj sedal 
prach. Při plánování vyklizení půdy měl 
skončit, díky svému stavu, na smetišti. 
Z toho důvodu jsem se informoval, zda 
bych stůl nemohl zachránit, tj. místo 
toho, aby se vyhodil, převezmu si ho a na 
vlastní náklady opravím. Tato varianta se 
mi zdála lepší, nežli průchod stolu 
komínem. Bylo mi řečeno, že si mám 
napsat žádost do rady, ale co má vlastně 
v žádosti být? Stůl není podle soupisu 
majetkem PAD ani městyse. Bývalá 
vedoucí vzpomíná, že do PAD byl 
převezen z jakési kanceláře a jelikož byl 
neskladný, skončil na půdě. I přes 
administrativní komplikace jsem žádost 
podal. Při prvním jednání bylo schváleno, 
že stav stolu posoudí rada sama při 
osobní návštěvě. Při dalším jednání bylo 
schváleno, že se celá záležitost odkládá 
na další zasedání rady. Mezi tím stolu při 
manipulaci během vyklízení půdy upadly 
3 nohy… 

Jan Tůma 
 

CHEMIE NA TALÍŘI 
Potravinářský průmysl má ideální 
možnost ovlivňovat široké masy obyvatel 
– jedlo se, jí se a jíst se bude. Firmy mají 
marketingové specialisty (= 
manipulátory), kteří se nás snaží 
přesvědčit o „nejzdravějších“, 
„nejvýhodnějších“ a dalších „nej……“ 
svých výrobků. Mnoho mýtů však koluje 
i mezi samotnými lidmi. Záleží jen na 
nás, zda se necháme vtáhnout do světa 
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krásných obalů, čtivých nápisů 
a sugestivních reklam, zda 
bezmyšlenkovitě vezmeme za své 
množství nepravd … nebo zda se 
zamyslíme a možná i začneme hledat, 
jestli je vše tak, jak se zdá. 
 
ÉČKA NEJSOU LÉČKA 
Snad žádné téma není v potravinářství 
tolik opředeno mýty a zkreslenými 
informacemi, jako je bezpečnost 
používání aditivních látek – „éček“. Mezi 
námi se najde mnoho těch, kteří jsou 
přesvědčeni o škodlivosti všech „éček“ 
a jejich nález na obalu výrobku považují 
téměř za zločin. Čeho se vlastně bojí? 
A mají pravdu? 
Aditiva (éčka) se přidávají do potravin 
z mnoha důvodů - prodlužují trvanlivost, 
zlepšují senzorické vlastnosti, vytvářejí 
vhodnou konzistenci apod. Všechna jsou 
komplexně zkoumána a sledována 
předtím i potom, co jsou přidána na 
seznam aditivních látek. Přesto jsou 
některá podezřelá z nežádoucích účinků 
na lidský organismus. Obavy bohužel 
často plynou z neúplných nebo 
zkreslených informací. A právě tady 
vzniká základ pro „hon na éčka“… 
V současnosti je v ČR povoleno používat 
zhruba 300 aditiv. Počet potenciálně 
nebezpečných se pohybuje mezi 15-20, 
nicméně počet těch s prokazatelně 
příznivými účinky je minimálně podobný.  
Příkladem aditiv s příznivými účinky jsou 
např. : kurkumin E100, riboflavin E101, 
karoteny E160 a-f, tokoferoly E307-309, 
kyselina L-askorbová (vitamín C) E300, 
lecitiny E322 a mnoho dalších. 
Mezi nevhodná „éčka“ patří především 
syntetická barviva (E110, E123, E131-

133), některé konzervanty  a umělé 
sladidlo E952 cyklamáty. 
Mnohaletá diskuze a dohady se vedou 
především kolem aditiva s označením 
E621 – glutaman sodný. Studií účinku 
této látky na lidský organismus byla 
provedena celá řada, ale žádná zatím 
dostatečně přesvědčivě neprokázala, že 
by glutaman byl zdraví škodlivý. Nicméně 
u citlivých jedinců se při vyšší konzumaci 
vyskytují bolesti hlavy, malátnost, bušení 
srdce. Nedoporučuje se podávat 
potraviny s glutamanem dětem (ale 
pokud se s ní někde „potkají“, 
neznamená to, že automaticky nastanou 
potíže). U tohoto aditiva platí víc než kde 
jinde zlaté pravidlo „všeho s mírou“. 

Jana Lišková 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI 
ZVLÁŠTNÍ DRUH NÁLADY 
Nedávno jsem se díval na veřejnoprávní 
stanici ČT24 a nějaká mladá progresivní 
reportérka se s vážným výrazem ve tváři 
ptala nějakého mladého progresivního 
makléře: „Tak jaká je na burze nálada?“ 
Čekal jsem, že odpověď bude třeba „ale 
jo, bavíme se dobře“ nebo „nic moc, 
praskla nám struna u kytary, tak se 
nezpívá“, ale ten progresivní člověk začal 
říkat jakási čísla, která se ráno zvětšila asi 
o 0,1% a pak neskutečným způsobem 
večer klesla asi o 0,1% … prostě akční 
drama, že jsem se musel hlídat, aby mi 
neklesla čelist.  
Jakoby vše existovalo ne kvůli lidem, ale 
kvůli penězům. Běžně slyšíte, že 
„rozpočet má problémy“, „rozpočtu je 
třeba ulevit“, „stát si zoufá“, „ trh je 
neklidný“, ale to pro mnohé ekonomy 
a politiky snad až vulgární slovo „člověk“, 
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to tam neuslyšíte. Přestože i člověk má 
problémy, zoufá si, je neklidný a je třeba 
mu ulevit. Ale to dnes už snad nikoho 
nezajímá. Zvláštní. Skoro k zamyšlení, 
že? 

Strýček Váňa 

 

DEN ZEMĚ 2012 V ZŠ ZLONICE 
Naše škola usiluje o titul Ekoškola, 
ekologickým směrem zaměřujeme výuku 
neustále, obzvláště pak v dubnu, kdy už 
posedmnácté slavíme Den Země. 
V loňském roce jsme ho oslavili mimo 
jiné velice úspěšnou sběrovou akcí celé 
školy, do které se zapojili i obyvatelé 
našeho městečka a přilehlých obcí. 
Chtěli bychom proto v podobném duchu 
zorganizovat oslavu i letos. 
Protože 22. duben připadá na neděli, 
začneme letošní sběr papíru, malých 
i velkých elektrospotřebičů, tonerů 
a baterek již ve čtvrtek 19. dubna 
v 6 hodin ráno. Zástupci školního 
parlamentu vždy s dospělým 
pracovníkem školy budou převažovat, 
přepočítávat, zapisovat a předávat 
potvrzenky za přinesený sběrný materiál 
až do 18 hodin večer. Totéž bude 
probíhat ve stejném čase i v pátek. 
V sobotu  budou moci zájemci odevzdat 
sběr v době od 8 do 12 hodin.  Vyhlášení 
nejlepších sběračů jednotlivců či tříd 
proběhne v pondělí 23. dubna. Občané 
budou moci odevzdaný sběr nahlásit 
podle vlastního uvážení buď některé 
třídě, nebo jednotlivci. Překonáme 
loňský rekord a sebereme více než 13 
332,5 kilogramů papíru? 

Ing. Hana Voříšková 
 
 

 

 
NOVÝ SUVENÝR ZLONIC 
V památníku Antonína Dvořáka je možné 
si zakoupit zbrusu nové plechové 
magnety s historickým motivem kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Tento 
turistický suvenýr se prodává za cenu 
60,-.   
Otevřeno je každé úterý od 14.00 – 
16.30, každý čtvrtek od 9.00 – 11.30. 
V ostatní dny po předchozí domluvě. 
 

ZAPIŠTE SI  
4. – 8. 4.  Tržnice zahrady Čech, 
Litoměřice, výstaviště 
7. 4. 9.00 Slánský pochod s pejsky, sraz 
před IC Slaný, www.infoslany.cz 
9. 4.  Velikonoční pondělí  
21. 4. Slavnostní zahájení turistické 
sezony, Železniční muzeum Zlonice, 
příjezd parní lokomotivy, 
http://zmzlonice.draha.net 
21. 4. Den otevřených dveří v Památníku 
Antonína Dvořáka, mimořádné prohlídky 
30. 4. Pálení čarodějnic 
14. 5. 19.30 Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, varhanní koncert v rámci festivalu 
Varhany znějící 
18. – 20. 5. Městské husitské slavnosti, 
Slaný 
23. 5. 19.00 Památník Antonína Dvořáka, 
koncert Joan DeVee Dixon 
25. 5. 20.00 Letní kino Slaný, koncert 
Michala Davida, předprodej v pokladně 
Městského kina 
26. 5. 20.00 Rytířské slavnosti na 
královické tvrzi 

Jana Neumannová 
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