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Vážení a milí čtenáři, 

nebývá zvykem děkovat předem, neboli 
jak se lidově říká, chválit dne před 
večerem. Přesto bych nyní rád udělal 
výjimku.  
Máme před sebou 9. Historický den, 
který již tradičně proběhne 28. září. 
Jelikož nové číslo našeho časopisu vyjde 
zřejmě po této události, tak již nyní chci 
poděkovat všem členům i nečlenům, 
přátelům a ochotným lidem, kteří se na 
jeho realizaci budou podílet. Děkuji 
nejen jednotlivcům, ale také TJ Sokol, 
která nám poskytla zázemí a pomoc, 
děkuji Městysi Zlonice za finanční 
příspěvek (z dotace na pořádání kulturní 
akce) a jeho zaměstnancům za 
organizační pomoc. Rád bych poděkoval 
místnímu živnostníku - řezníku, panu 
Karlu Čechovi za zajištění občerstvení, a 
hudební skupině Pohodáři, kteří se 
postarají o vaši pohodu.  
Letos jsme Historický den připravili 
v duchu zabijačkových hodů, které u nás 
zažívají renesanci a lidé se 
k zabíjačkovým produktům rádi vrací. 
Mnoho obcí a měst se k  pořádání hodů 
vrací také. I my jsme se nechali 
inspirovat a jako správní patrioti jsme 
oslovili místního řezníka. Pan Čech se v 
minulosti nezalekl administrativních a 
jiných překážek a vrátil poctivé domácí 
produkty na spotřebitelský pult Zlonic.   
Proto podpoříme pana Čecha, protože 
jsme přesvědčeni, že taková podpora 
místních podnikatelů je na místě.   

Všichni členové Šance pro slušné byli 
mile překvapeni, když nám pan Čech 
oznámil, že čistý zisk z této akce věnuje 
do sbírky na zlonické zvony. Jako 
předseda našeho spolku mu za toto 
rozhodnutí děkuji.  
Bohužel mám pocit, že většinu lidí už 
zvony nezajímají. V září ukončíme sbírku, 
a pak už je to na místním panu faráři, 
který přislíbil, že se jako kompetentní 
osoba pustí do realizace. V součtu je 
jasné, že máme dostatek finančních 
prostředků alespoň na jeden zvon.  Nyní 
již jen záměr zrealizovat a to nemůže 
nikdo jiný nežli právě pan farář. Jsme 
připraveni, stejně tak jistě další, mu být 
jakkoliv nápomocni a těšíme se, že brzy 
uslyšíme nový zvon z věže místního 
kostela. I když je jasné, že výroba a 
následná instalace není záležitostí dnů či 
týdnů, ale spíše měsíců. Nicméně světlo 
na konci tunelu je již viditelné.  
Ještě jednou všem zainteresovaným 
děkuji a těším se na setkání s vámi. 
       /Mgr. Jan Tůma,  předseda ŠpS z.s./ 

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
V úterý 17. září jsme se opět sešli v 

Kulturním centru na 
pravidelném – již 5. 
zasedání Zastupitelstva 
městyse Zlonice. 
 Zastupitelů jednalo 14, 
nepřítomna byla paní 
Průšová. Zasedání sledovalo 
21 občanů.  

►Členové kontrolního výboru s 
předsedou panem Čížkem st. navštívili 
Památník Antonína Dvořáka, aby zde 
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provedli kontrolu činnosti. Z jednání 
vyplynul závěr – pracovní smlouva, 
uzavřená tehdejším vedením obce s 
platností od 1. 1. 2008 a novým 
vedoucím PAD, je nedostatečná. Do 
budoucna je třeba provádět evidenci 
docházky, doplnit pracovní náplň 
zaměstnanců PAD a pravidelně vést 
peněžní deník. Tento návrh byl schválen. 
Zastupitelé hlasovali i o návrhu na 
zrušení dobrovolného vstupného u 
koncertů pořádaných PAD – návrh 
neprošel.  
►Městys Zlonice uzavřel na 20 let 
smlouvu s Římskokatolickou farností 
Zlonice, platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2039. Městys nebude po tuto dobu platit 
církvi nájemné za pronájem 
Varhaníkovny a za ušetřené peníze 
provede v první řadě opravu střechy. Tím 
se městysi podaří tento historický objekt 
zachránit a zajistí se jeho stávající využití. 
V současnosti je střecha v havarijním 
stavu a do místností zatéká. 
►Revitalizace koupaliště – zastupitelé i 
občané už dříve měli možnost 
prodiskutovat dvě varianty úpravy 
těchto prostor. K dalšímu rozpracování 
vybrali model č. 1. Bude třeba 
vypracovat projektovou dokumentaci. 
Potom eventuálně zažádat o dotaci. 
Použití varianty č. 1 sice neodhlasovali 
všichni, ale rozhodla většina zastupitelů. 
Určitě je ale možné o konečné úpravě 
bývalého koupaliště ještě diskutovat a 
upravit tento prostor tak, aby jej mohlo 
využívat k plné spokojenosti co nejvíce 
občanů. 
►Místní rozhlas už neplní stoprocentně 
svou funkci, proto dojde k celkové 
výměně ve všech částech městyse. 

Zároveň bude podána žádost o dotaci na 
tuto investiční akci. 
►Jak to bude dál s Městskou policií ve 
Zlonicích? Smlouva s MP Slaný trvá i 
nadále, ale o navýšení počtu strážníků si 
můžeme nechat zdát. Nejsou lidi. 
Zvažované varianty využití preventistů 
kriminality se ukázaly jako nevýhodné a 
nic neřešící. Proto si vedení obce pozvalo 
do rady velitele státní policie ve 
Zlonicích.  Ten navrhl uzavření 
Koordinační smlouvy s městysem a 
doporučuje v příštím roce obnovení 
kamerového systému, který bude 
kontrolovatelný ze služebny státní 
policie ve Zlonicích. Členové 
zastupitelstva s návrhem souhlasili. 
►Uzavření mostu ve Zlonicích se 
přesouvá na jaro 2020. Teď, před zimou, 
by se nevyplatilo začínat, protože díky 
počasí by mohlo dojít k prodloužení 
uzavírky a zkomplikovala by se již tak 
svízelná dopravní situace. 
►Možná vás bude zajímat, že v 
elektronické dražbě domu ve vlastnictví 
městyse (v bývalém Interiéru), kterou 
odhlasovali zastupitelé minule, zvítězil 
zastupitel a člen finanční komise pan Bc. 
Martin Kratochvíl s vydraženou částkou 
605 000 Kč.  
►Ředitelka mateřské školy ve Zlonicích 
byla přeřazena z platové třídy 10 do třídy 
11. 
►Kanalizace Břešťany – Tmáň je 
dokončena. 19. září bude provedena 
kolaudace. Z původně plánované částky 
14  371 077 došlo k úspoře 121 574 Kč. 
Připojeno je 41 domácností. 
►Dvě třetiny fasády jižní stěny základní 
školy jsou hotovy, jednu třetinu 
prováděli pracovníci firmy Štulík, druhou 
třetinu firma Patč a fasádu na přístavbě, 
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včetně zateplení, začíná realizovat firma 
Otta – termín dokončení 31. 10 2019. 
Chodím se tam pravidelně dívat a je to 
opravdu moc krásný pohled při vjezdu 
do městyse. 
►Zatím jsem nikde nečetla, ani 
neslyšela od věčných stěžovatelů, chválu 
na nový chodník v Nádražní ulici. 
Zvláštní, ale pro Zlonice typické jednání.  
Takže chválím firmu pana Zímy. Zatím 
všechny chodníky, které ve Zlonicích 
vybudovala, jsou krásné a opravdu 
bezvadně se po nich chodí.  
►V plánu jsou nyní nejen chodníky, ale 
hlavně ulice. Nerudova bude stát  
3 690 000 Kč, Tylova 3 820 000 Kč, dále 
ulice k Vypichu od zdravotního střediska 
a na ní navazující ulice Purkyňova a 
Třebízského celkově za více než 9 
milionů Kč.  Opravovat se bude i ulice 
Pippichova.  
►Kanalizace Vyšínek – Lisovice bude 
stát 10 129 000 Kč. Vodovod Břešťany - 
Tmáň je ve fázi projektové 
dokumentace. 
►Poničenou autobusovou zastávku v 
Husově ulici uvede do původního stavu 
firma, která ji vybudovala, ovšem 
náklady platí „umělec“, kterému se 
podařilo do ní nabourat!! 
►Odprodej pozemků v katastrálním 
území Vyšínek paní Karafiátové ve 
Vyšínku opět nebyl zastupiteli schválen. 
Tento bod byl navržen zastupitelem 
Čížkem st. jako doplnění programu 
zasedání na začátku jednání. Stále jsou 
rozporovány různé znalecké posudky, 
které určují prodejní cenu pozemků. 
►Jednohlasně byly schváleny smlouvy o 
zřízení věcných břemen – služebností pro 
uložení kabelů nebo elektro přípojky. 

►Jedním z bodů programu bylo i 
projednání rozpočtového opatření.  

►Bez připomínek byla schválena 
Obecně závazná vyhláška – Řád 
veřejného pohřebiště. 
►Starosta přednesl zprávu o činnosti 
Rady a Úřadu MZ od posledního 
zasedání zastupitelstva a informoval o 
přípravě a průběhu investičních akcí.  
►Integrace dopravy byla zahájena 24. 8. 
2019. Pro naše občany došlo ke zlepšení 
dopravní obslužnosti (zejména 
víkendových spojů) a snížení ceny 
dopravného. Městys Zlonice uzavřel 
smlouvu s hl. městem Praha na zajištění 
těchto služeb do roku 2024.   
►V diskusi se probíralo volné pobíhání 
psů po ulicích. Tento problém jsme už 
řešili ze všech stran, ale jediné, co z 
diskuse zastupitelů vyplynulo je – volat 
městskou policii, která je dostupná 
denně od 7:00 do 15:30 mimo víkendy. 
Bohužel se často stane, že MP nereaguje 
na telefon okamžitě. Já dodávám, že 
podle mě to není řešení a stále hrozí 
nebezpečí napadení občanů těmito psy. 
Ale jenom rozhořčené diskuse to 
nevyřeší. Pokud by někdo z vás měl 
nějaký nápad, nebo zjistil, jak to funguje 
jinde, neváhejte a napište, nebo 
zavolejte na Úřad městyse. 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste 
►že mě překvapila 
jedna závažná věc a 
to je zvyšující se počet krádeží v COOPu. 
Ovšem, pokud si myslíte, že kradou titíž 
občané, jako v minulých letech, tak se 
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moc mýlíte. Tentokrát vedou bohužel 
senioři. Ze Zlonic i z okolních vesnic. 
Jména jsem se sice od prodavaček 
dozvěděla, ale bohužel je nesmím použít, 
i když bych to s chutí udělala. Upozorňuji 
vás, že byste se nestačili divit, jací známí 
a na pohled slušní a vážení lidé to jsou!!! 
Jenom pro ilustraci uvedu jeden případ z 
mnoha. Seniorka si nakradla čokolády za 
500 korun. Hájila se tím, že je chtěla pro 
vnoučata. Chápete to?  Prosím vás 
zlodějíčkové, uvědomte si, že 
neokrádáte Jednotu, ale těch několik 
prodavaček, které to za vás musí zaplatit, 
a které se starají celý den o to, aby se 
vám v COOPu dobře nakupovalo. 
Nemohou plýtvat časem a energií na 
hlídání zlodějů a zlodějek.  Jsem také 
důchodce a za takové chování svých 
vrstevníků se neskutečně stydím.  Škoda, 
že se na dveře COOPu nesmí dát 
fotografie s informací - POZOR V TOMTO 
OBCHODĚ KRADL/A A OZNAČIT 
PACHATELE CELÝM JMÉNEM. Jsem si 
jistá, že by dotyčná/ý pro ostudu do 
obchodu už nevkročil/a a ostatní 
nenechavce by to odradilo. Přemýšlejte 
prosím o tom, a pokud někoho uvidíte 
při takové činnosti, upozorněte 
prodavačky, moc jim tím pomůžete!! 
Děkuji. 
►Že když už jsme u toho COOPu, tak 
ještě malou zprávičku. Navrhla jsem 
vedení obce, zda by se nespojili s 
vedením Jednoty a nepokusili se prosadit 
označení parkovacích míst před 
obchoďákem. Myslím tím oddělovací 
čáry na jednotlivá stání. Někdy je tam 
situace zoufalá. Auta, která nemají místo 
na zaparkování, běžně stojí na chodníku, 
často dokonce v protisměru na silnici! 
Pokud by se parkoviště rozdělilo na 

jednotlivá stání, určitě by se tam vešlo 
víc aut. Funguje to všude u 
supermarketů, tak proč by to nešlo ve 
Zlonicích. Například u školy to jde docela 
dobře. A další informace:  
V PRODEJNĚ POTRAVIN V COOPu 
NABÍZÍ VOLNÉ MÍSTO PRODAVAČKY. 
Pokud máte zájem, ohlaste se u vedoucí 
potravin. 
►Že jsem se na Pavlači doslechla o 
dalším literárním skvostu (anonymu).  
Ani nevím, komu přesně byl adresován, 
ale jenom z toho, co jsem zaslechla, 
usuzuji, že byl opět „výživný“. Z doslechu 
také vím, že to jsou stále stejné výkřiky 
zloby, hněvu, závisti a nenávisti a není mi 
jasné, proč si dává pisatel/ka (není 
vyloučeno, že se jedná o ženu) takovou 
práci s něčím, co nakonec skončí ve 
skartovačce. Jak jinak… Co se s takovým 
skvostem dá jiného dělat??? Přemýšlela 
jsem, co tím takový anonymní pisatel/ka 
sleduje. Už jenom to, že se nepodepíše, 
značí, že to snad ani nemyslí vážně. Co 
očekává? Sdělení vyšumí a jede se dál. 
Nic pozitivního to nepřinese pro občany 
a pro slovně napadené osoby už vůbec 
ne. Ti se totiž anonymním dopisem 
vůbec nezabývají. Zbytečně by ztráceli 
čas.  
►Že sbírka zlonické římskokatolické 
farnosti na obnovení zvonů měla být 
ukončena posledního srpna. Na účet zde 
za poslední období přibylo 200 Kč. Na 
účet Šance pro slušné od návštěvníků 
PAD během prázdnin přibylo 650 Kč. 
Celková suma činí 454 544,84 Kč. Šance 
ukončí svou sbírku na zvon 28. 9. při 
příležitosti pořádání Historického dne v 
sokolovně.  
►Že se dozvídám ze všech stran, že sice 
máme odpadkové koše na psí bobky, ale 
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už delší dobu u nich nejsou pytlíky. Na 
můj dotaz ohledně sáčků odpověděla 
paní místostarostka Kotěrová. „Sáčky na 
psí exkrementy??? Kradou se, kradou se, 
kradou se… nebo ničí... Bohužel. Dávají 
se nové každý týden, ale někdy už druhý 
den jsou pryč. Není možné, aby se za 
jeden jediný den všechny spotřebovaly. 
Takže je to pořád dokola a přiznám se, že 
nevím, jak ty nezodpovědné přinutit k 
zodpovědnějšímu chování.“  Pokud 
někoho přistihnete, nebojte se to 
nahlásit, protože dokud budeme 
lhostejní k tomu, co se kolem nás děje, 
nebude ve Zlonicích nikdy pořádek. 
►Že od 1. ledna 2020 musí být každý 
pes na území naší republiky označen 
mikročipem. Pokud by se tak nestalo, 
hrozí majiteli poměrně vysoká pokuta. 
Cena označení psa mikročipem není 
jednotná, ale může se výrazně lišit. 
Skládá se totiž z ceny čipu a částky za 
aplikaci. Jak se dočtete na webu Státní 
veterinární správy, pořizovací cena čipu 
je 120 - 450 Kč. Výši částky za aplikaci si 
ovšem stanovuje každý veterinární lékař 
sám. A co vám hrozí v případě, že svého 
mazlíčka „neočipujete“? Jak asi tušíte – 
pokuta. A poměrně tučná! Může totiž 
dosahovat až výše 20 tisíc Kč, a to už je 
opravdu znatelná částka!  
(více v příspěvku místostarostky 
Kotěrové) 

 
VÍTEJTE V ABSURDISTÁNU  ANEB 

ČIPOVÁNÍ PSŮ !!! 

/Bc. RADKA KOTĚROVÁ místostarostka/ 
 
Státní veterinární správa nařídila, že od 
1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 

že je pes označený mikročipem. Jelikož 
zákony respektuji, nechala jsem svoji 
fenku při pravidelném očkování i 
očipovat - švýcarským čipem (to je 
důležitá informace pro další čtení). 
Zaplatila nějaký peníz (jeho výše není 
rozhodující), dostala čárový kód čipu do 
očkovacího průkazu a naivně si myslela, 
že mám splněno a když se mi mazlíček 
ztratí, tím, že je očipován, bude vrácen 
majiteli. Nechápu, proč jsem se 
domnívala, že registraci čipu provede 
zákrok provádějící veterinární lékař. Asi 
proto, že mi další žádné informace 
neposkytl . 
Jaké bylo moje překvapení, když jsem 
náhodně na facebooku narazila na leták, 
kde bylo uvedeno sedm (7!!!) různých 
registrů, kam lze čipy nahrát. Zkusila 
jsem si jeden vybrat - zadaný čip není v 
databázi uveden. Druhý, třetí, sedmý… - 
čip neexistuje. Některé registry jsou 
zdarma, další chtějí 198 Kč, jiné 455 Kč. 
Rozdíl je ještě v tom, zda je čip český 
nebo zahraniční, protože - i za to se 
platí. 
Vůbec nechci spekulovat o důvodech, 
proč jeden každý veterinář používá ten 
který druh čipu. Dotazem u ´svého´ 
veterináře a jsem se dozvěděla, že čip 
musím sama zaregistrovat. A zaplatit. 
Proč jsem tuto informaci nedostala 
přímo v ordinaci a hned při zákroku? 
Nechápu.  
Zaplatila jsem tedy v národním registru 
příslušný poplatek, pro jistotu čip 
zaregistrovala v jednom registru 
zdarma. Pokud si myslíte, že tím, že čip 
zaregistrujete v jakémkoli registru a 
najdete i v těch dalších, že jsou 
"propojené", tak chyba lávky!!! 
Zvažovali jsme na radnici, že pořídíme 
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pro náš městys čtečku čipů, a když se 
nějaký pejsek najde, jednoduše si 
přečteme čip a vrátíme psa majiteli. 
Pokud ale čip nebude zaregistrován, je 
nám číslo čipu naprosto k ničemu. Nebo 
musíme vždy otrocky projet všechny 
možné registry, jestli náhodou byl 
majitel zodpovědný a čip zaregistroval. 
Co dělali naši zákonodárci, když 
schvalovali takovýto paskvil? Když 
nařizují čipování psů, proč neexistuje 
JEDEN centrální registr??? Chápu, že 
práce poslanců a senátorů je náročná, 
ale neměli by ji odvádět s používáním 
mozku a zcela obyčejné logiky??? 

 

ROZHOVOR – KAREL ČECH 

/Mgr. LENKA FIALOVÁ/ 
 
 1) Pane Čechu, tak nám něco o sobě 
prozraďte... 
Jsem šťastně ženatý muž středního věku, 
s manželkou Renatou máme tři syny 
(Karel 17 let, Jiří 12 let, Milan 11 let). 
Narodil jsem se v Rakovníku, kde jsem 
chodil na základní školu a odkroutil jsem 
si zde i vojenskou službu. Jsem nejmladší 
ze tří dětí, mám ještě dvě sestry. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Vztah ke Zlonicím? 
Do Zlonic jsme se dostali náhodou, 
protože jsme sháněli rodinný dům. 
Narazil jsem na inzerát nabízející dům 
tak akorát pro nás, a tak už jsme tady 12 
let.  

3) Kdy a jak jste se dostal k řezničině?  
Řeznické řemeslo se mi líbilo odmala, 
takže volba povolání v 8. třídě byla jasná 
- vyučil jsem se v SOU obchodní Beroun 
oboru řezník-uzenář. Po vojně jsem 
pracoval v potravinářském průmyslu 
(řeznictví - masná výroba) a pak už byl 
jen krůček k vlastnímu podniku. 
4) Jaké byly začátky podnikání? Máte 
nějaké postřehy nebo rady pro ty, kteří 
by chtěli začít podnikat? 
Začátky byly úplně jednoduché: To 
jednou někdo chtěl udělat klobásky, 
přidal se další a nápad na podnikání byl 
hned na světě. Neříkám, že to bylo a je 
jednoduché, ale baví mě to. Proto jsme 
se do toho s manželkou pustili a myslím, 
že jsme udělali velmi dobře :-). A rada 
pro ostatní je jednoduchá - nebát se to 
zkusit, věřit si, a být svědomitý. Ale v 
mém oboru je ve Zlonicích obsazeno :-
D!! 
5) Jak to vypadá s vaším podnikáním 
dnes? Jak například vypadá váš běžný 
pracovní den? 
Po třech letech provozu jsme se zavedli a 
máme svou klientelu. Vstávám ráno mezi 
třetí a pátou hodinou podle harmo-
nogramu provozu. Pak jdu do řeznictví, 
připravuji maso, polotovary, masné 
výrobky, udím, vařím, peču atd. Se všemi 
činnostmi mi velmi pomáhá moje 
manželka, jakožto já  pomáhám jí  s 
úklidem. Prostě oba děláme vše, co je 
zapotřebí. 
6) Jak zvládáte dohromady obchod a 
rodinu? Pomáhají vám někdy i kluci? 
Po práci legraci :-). Samozřejmě nemů-
žeme opominout i rodinný život. Jezdíme 
s klukama na výlety, na hory, občas na 
dovolenou. Když je potřeba, tak se kluci 
do práce také zapojí, sekají trávu, 
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zametají, venčí psy… a tím pomůžou 
nejvíc. 
7) Co u vás lidi nejčastěji kupují? Záleží 
třeba na roční době? 
V grilovací sezóně jdou na odbyt grilovací 
klobásy, špekáčky, nakládané maso a 
vše, co se dá rychle udělat na grilu. Nyní 
jsme zahájili zabijačkovou sezónu, v 
které jdou na odbyt především jitrnice, 
jelita, prejty, tlačenky, vepřové výpečky. 
V předvánočním čase, kdy máme z 
celého roku nejvíce práce, vede 
jednoznačně vinná klobása. 
8) Snídáte taky maso, jako M. 
Vášáryová ve filmu Postřižiny, nebo jste 
spíš "na sladké"? 
Popravdě řečeno - maso mám velmi rád, 
ale nemůžu jíst pořád jen maso a 
uzeninu, takže to střídám. Někdy snídám 
maso, někdy si dám dortíček a někdy si 
dám s chutí jogurt nebo klidně i 
zeleninový salátek. 
9) Máte ještě čas na svoje koníčky?  
Moje práce je mým velkým koníčkem, 
ale čas si udělám i na rodinu, na 
kamarády, na kolo… 
 
RYCHLODOTAZNÍK: 
1) Oblíbené jídlo? Bramborový salát s 
řízkem  
2) Oblíbené pití? Pivo 
3) Oblíbená barva? Modrá, červená 
4) Koníčky? Kolo, rodina 
5) Přednosti? To musí posoudit ostatní :-
) 
6) Neřesti? Určitě mnoho, ale na to se 
musíte zeptat mojí manželky, ta mě zná 
nejlépe :-D :-D:-D:-D 
7) Životní motto? I prodělek je někdy 
výdělek, tak už to v životě chodí… 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně energie, 
dostatek sil a spousty spokojených 
zákazníků na mnoho dalších let.  

 
 
AFORIZMY STRÝČKA VÁNI 

… dnes na téma „Politologové a 

novináři“ 

Je běžné, že člověk 
potřebuje občas 
instalatéra, popeláře, 
prodavače, dělníka, učitele, policistu, 
soudce, malíře pokojů nebo řidiče. Nikdy 
jsem nepotkal nikoho, kdo by potřeboval 
politologa. Navzdory tomu neznám 
jménem žádného popeláře nebo malíře 
pokojů, ale znám alespoň čtyři 
politology. 
 
Politolog má podstatně menší 
zodpovědnost za výkon své činnosti než 
novinář. Novinář nemá zpravidla žádnou 
zodpovědnost. 
 
Úkolem politologa je popisovat, co si 
myslí a dělají lidé, které patrně v životě 
neviděl a žijících v zemích, kde patrně 
nikdy nebyl. 
 
V moderních dějinách zatím nebyl 
zaznamenán případ, že by kdokoli 
potřeboval urgentní pomoc politického 
geografa. 
 
Protože mýlit se je lidské, je potřeba 
spoustu ekonomů, finančních analytiků, 
meteorologů, novinářů a politiků 
považovat za živoucí ztělesnění lidskosti. 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA – 
SKLENIČKOVI/ 
 

 
Co víte – nevíte o ježkovi... 

    
Ježek patří k obyvatelům lesů kolem 
měst a vesnic, sadů a větších zahrad. Na 
polích a ve smrkových monokulturách se 
ježkům nedaří, proto se rádi stahují 
právě do zahrad. U nás žijí dva druhy 
ježků – západní, který má tmavé brýle 
kolem očí a pravidelně pruhované 
bodliny, hezky učesané dozadu, a 
východní – který je na hlavě světleji 
zbarvený, vypadá jako rozcuchánek, 
protože mu trčí bodlinky na všechny 
strany, některé jsou celé tmavé, jiné 
světlé či napůl. Víte, kolik nosí dospělý 
ježek bodlin? 7500 – 8500 bodlinek, 
které ho chrání před predátory a lovci, 
bohužel proti autům je bodlinaté klubko 
bezbranné. Proto ježků tolik ubývá. 
Dalším důvodem ubývání počtu ježků je 
nedostatek úkrytů, kde by ježek mohl na 
jaře vychovat mláďata, přes léto použít k 
odpočinku a v zimě ke klidnému 
dlouhému spánku. Pokud jim na zahradě 
poskytnete útočiště, odmění se vám tím, 
že zkonzumují velké množství škodlivého 

hmyzu i malých plzáků. Za jedinou noc je 
ježek schopen sežrat téměř tolik potravy, 
co sám váží. Jeho hmotnost se pohybuje 
kolem 1 kg, dvakrát ročně vrhne 2 – 8 
mláďat, která po 14 dnech otevírají oči, 
samice je kojí 20 dní a po 40 dnech jsou 
již ježčata samostatná. Do podzimního 
období by měla dorůst do váhy 600 g a 
jsou schopna přežít zimu. Najdete-li 
ježka, který se vám zdá malý a potřebuje 
vaši pomoc, nejdříve ho zvažte, 
prohlédněte a měli byste s ním zajít k 
veterináři, protože ježek je náchylný na 
řadu nemocí. Lékař posoudí stav zvířete, 
zbaví ho parazitů. Ježkovi pořiďte 
dřevěný domeček, vystelte listím nebo 
senem a pravidelně ho přikrmujte 
masitou stravou (kočičí konzervy, kuřecí 
maso, játra, piškoty, těstoviny, rýže a 
ovoce). Jakmile se vám podaří ježka 
vykrmit na 700 g, je čas ho zazimovat. 
Domeček přestěhujte do chladnější 
místnosti, kde se pohybuje teplota 
kolem 5 stupňů, dejte jej do větší krabice 
a volný prostor zaizolujte senem nebo 
novinami. Během zimy potřebuje ježek 
čerstvou vodu a suché krmivo (ovesné 
vločky, piškoty, ořechy). Zimní spánek 
připraví ježka o třetinu jeho váhy, takže 
než jej vypustíte na jaře do volné 
přírody, je třeba ho vykrmit masitou 
stravou do jeho podzimní váhy, tj. 600 
gramů. Ježka vypusťte do zahrady za 
soumraku, to je doba, kdy je ježek 
nejvíce aktivní. Pokud jste se o něho přes 
zimu dobře starali, odmění se vám tím, 
že u vás na zahradě zůstane. A co ježek k 
životu na vaší zahradě potřebuje? 
Skupinku hustých keřů, u nich kupku 
dříví a listí, volně přístupnou 
kompostovou hromádku, a pokud máte 
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zahradu oplocenou, tak plůtek 10 cm 
nad zemí, aby mohli ježci prolézt.  
 

Žluva hajní 
 
patří mezi ptačí vzácnost nejen svým 
exotickým zjevem, ale zvučným 
flétnovým zpěvem. Zimuje v afrických 
lesích jižně od Sahary a přilétá k nám na 
jaře mezi posledními stěhovavými ptáky. 
Je to zákonem chráněný druh, řadíme ji 
mezi silně ohrožené ptáky. 
   Žluva je velmi plachý pták, který tráví 
většinu svého života na stromech a na 
zem se odváží jen při sbírání potravy. 
  Žije ve světlých listnatých dubových 
lesích, sadech a často se zdržuje poblíž 
vodních toků.  Živí se sladkými plody a 
hmyzem, který doluje z kůry stromů 
silným zašpičatělým zobákem. Hnízdo si 
staví vysoko v korunách stromů na konci 
větve. Samec velikosti kosa se od samice 
výrazně liší. Samice je nenápadně 
zbarvená, spodní stranu má bledě 
zelenou až světle šedou se slabými 
proužky. Samec je zářivě žlutý krasavec s 
černými křídly, ocasem a s černým 
proužkem kolem očí. 
   Žluva hnízdí jednotlivě. Samec se na 
hnízdišti objevuje o týden dřív než 
samice a hned začne stavět hnízdo, 

splétá trávy ve vodorovně rostlých 
vidlicích větví. Samice začátkem června 
snáší do hnízda postupně 3 až 5 vajec, na 
kterých zhruba 14 dní sedí. Samec se 
stará o potravu pro samici a mláďata. Po 
14 dnech mláďata opouští hnízdo. 
Rodiče mají poměrně naspěch s 
vykrmením a létáním potomstva, neboť 
již v srpnu odlétají do zimoviště.  
Na cestě k jihu každoročně zahynou 
rukou lovců desítky tisíc těchto krásných 
ptáků. 
V našem okolí každoročně hnízdí v 
blízkosti potoka několik párů.  

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

Bitva u Tours – jaký děd, takový vnuk   
/IVAN LIŠKA/ 

 
Někdy mezi 10. a 25. 
říjnem 732 došlo mezi 
francouzskými městy 
Tours a Poitiers k bitvě, 
která je považována za jednu 
z nejdůležitějších v historii Evropy. 
Francká vojska pod vedením Karla 
Martela se zde střetla s armádou 
Ummájjovců v čele s emírem Abd ar 
Rahmanem. A vážně to bylo o prsa.  
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Arabsko – berberská moc, která začala 
svou expanzi do Španělska v roce 711, se 
nechtěla zastavit a pokračovala dále do 
Evropy. Maurové pronikali kolem 
východní strany Pyrenejí do Galie a 
pomalu tak získávali stále větší nástupní 
prostor, což dále vedlo logicky 
k vyhlášení nového státního útvaru, 
který byl nezávislý na Ummájjovcích. 
Klasické a opakované „s jídlem roste 
chuť“. Umájjovci to nemohli nechat být, 
protože s Evropu měli své plány, a tak 
vyslali do Španělska (Al-Andalus) armádu 
tak velkou, že nebylo pochyb o tom, že 
odkázání rebelujícího emíra Othmana do 
správných mezí je jen první zastávkou na 
cestě dál na sever do Evropy. Cíl byl 
jasný: šíření islámu ohněm a mečem, což 
je ostatně oblíbená metoda šíření všech 
náboženství. Jak rychle vyhlásil emír 
Othmana nezávislost, tak rychle 
kapituloval, čímž se dostala pod velký 
tlak zejména Akvitánie. Vévoda Eudo se 
pokusil o odpor, ale jeho armáda byla 
rozprášena, a to zejména díky 
nedisciplinovanosti těžké jízdy, která se 
nechala rozdělit na malé skupinky a ty 
pak byly jednoduše a rychle zničeny. 
Dalším bodem na programu pak bylo 
vyplenění Bordeaux. Karel Martel ihned 
pochopil, že situace je opravdu vážná, 
narychlo svolal armádu a vyrazil směrem 
k nepříteli, který mezitím zmasakroval 
Tours a oblehl Poitiers. Armády na sebe 
narazily naprosto nečekaně a obě strany 
byly velice překvapeny tím, jak daleko se 
jejich protivník dostal.  Frankové zaujali 
postavení z obou stran chráněné řekou a 
Maurové povolali zbytek armády od 
obléhaného Poitiers. Vše bylo 
připraveno. Jako mnohokrát v historii 
bitev rozhodla kázeň. Maurská lehká 

jízda nenadělala pěchotě Franků žádné 
škody a ani je nevyprovokovala 
k pronásledování. Těžká jízda (katafrakt) 
to také nevylepšila, protože Frankové 
zůstávali v pevné sevřené formaci, 
kterou si pamatovali ještě z dob 
Římského impéria. Dokážeme si jistě 
představit, že útočit proti hradbě těžkých 
štítů a kopí, ze které stále vyletují 
obávané vrhací sekery, nepodpoří 
bojového ducha. Přestože měla 
Umájjovská armáda přesilu zhruba 4:1, 
nebylo jí to nic platné. První den bitvy 
stál život podstatnou část těžké jízdy a 
druhý den bylo jádro armády zcela 
zničeno. Navíc padl i vrchní velitel Abd ar 
Rahmán. Třetí den se Frankové sešikovali 
k boji, ale nikdo se jim už nepostavil a 
tábor Maurů byl prázdný. Pokud by tato 
bitva dávno ztracená v proudu staletí 
dopadla opačně, pak by už nebyl nikdo, 
kdo by zabránil islamizaci Evropy v druhé 
polovině prvního tisíciletí. Touto bitvou 
skončila islámská expanze do Evropy a 
Umájjovské dynastii začal zvonit 
umíráček.  
A jak s tím souvisí nadpis článku? Prostě 
tak, že vnukem Karla Martela nebyl 
nikdo jiný, než císař Římské říše Karel 
Veliký. Jablko nepadlo daleko od stromu. 
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KAM NA PĚŠÍ A CYKLOVÝLETY  V OKOLÍ 
ZLONIC. 
/zastupitel JAKUB KOPECKÝ ,DiS/ 
 

   Již v minulém vydání Zlonické Šance mě 
zaujal článek o „vyasfaltované“ 
komunikaci ze Zlonic (ulice Miličova) do 

Břešťan (hřbitov).  Napadlo mě, že by 
bylo dobré začátek cesty označit. Cesta 
by začínala z ulice Miličova k 
břešťanskému hřbitovu, odtud by se 
pokračovalo vyasfaltovanou komunikací z 
Břešťan do Šlapanic (na té je a stále platí 
zákaz vjezdu motorovým vozidlům). Tato 
komunikace končí u autobusové zastávky 
Šlapanice-samota. Přejde se silnice na 
cestu k rybníku u Červeného Mlýna.  
 

 
 
Cesta je asfaltová pouze podél rybníka, 
zde se pak rozděluje na travnatou, 
kopírující rybník a na polní, mezi polem a 
zahrádkami. Po pár desítkách metrů se 
cesty opět spojují do jediné, která vede 
do Šlapanic. Dále můžete pokračovat po 
chodníku podél hlavní silnice (Zlonice-
Mšené-lázně) na jih. Za kritický bych 
označil úsek ze Šlapanic do Budeniček, 
kdy se jde (jede) cca 600m po silnici, až k 
bráně do zámku, odbočíte doleva ke 
kostelu sv. Isidora.  Kostel sv. Isidora se 
hřbitovem, sousedícím s rodinnou 
hrobkou knížecí rodiny Kinských, bývalo 

známé poutní místo. Cestu z „Isidora“ do 
Zlonic, vedoucí kaštanovou alejí k 
fotbalovému hřišti, již nyní využívá 
mnoho běžců, pejskařů a seniorů 
provozující nordic walking (chodci s 
hůlkami). 

Většina cest je asfaltová, tudíž dobře 
udržovaná.  Nedostatek vidím v nulovém 
turistickém značení. Pokud bude jakkoli 
označena, mohlo by se dát upozornění 
na stránky městyse a do jiných 
turistických oznamovatelů.  Finanční 
podpora obcí, ležících na trase, 
popřípadě získání sponzorů, by bylo 
příjemnou ukázkou vzájemné spolupráce 
pro další rozvoj regionu. Malé 
občerstvení by poskytly obchody 
smíšeného zboží jak ve Zlonicích, tak i ve 
Šlapanicích. Břešťany, Šlapanice a Zlonice 
mají k dispozici dětská hřiště, kde se 
můžete s dětmi zastavit a pohrát si. Tato 
stezka má délku skoro 10 km.         

Po úspěšné realizaci tohoto projektu, 
bychom mohli označit i podobnou trasu 
Zlonice (vlakové nádraží) - polní 
nezpevněná cesta „padesátka“ (ke 
křižovatce Páleček, Kobylníky a 
Neprobylice). Po vzdálenosti přibližně 
700m od nádraží se odbočuje na 
travnatou cestu do 500metrů vzdáleného 
Dřínova. V Dřínově lze jít po silnici přes 
střed obce, nebo pěšinou podél dětského 
hřiště a kostela sv. Lukáš směrem na 
cestu do Královic. Parcelní číslo 995/7 se 
pomalu pokládá asfaltovou drtí. Na konci 
cesty stojí kříž a poté je to cca 300metrů 
do Královic po silnici.  Přestože není tato 
trasa zatím také značena, chtěl jsem vás s 
možnostmi jejího využití pro pěší i 
cykloturistiku seznámit.  

Krásné dny babího léta k procházkám 
a k cyklovýletům přímo vybízejí.  Na 
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závěr ještě připomínka – komunikace do 
Břešťan ke hřbitovu a k rybníku u 
Červeného mlýna byly vybudovány z 
dotací EU jako příjezdové cesty pro 
zemědělce, proto je nelze označit 
značkou Stezka pro chodce a cyklisty. 
Přesto jsou vhodné k chůzi i jízdě na kole.    

Někteří jistě namítnou, že ve 
Zlonicích a v okolí již jedna naučná 
stezka je a to povodím Bakovského, 
Vranského a Zlonického potoka, která 
vede přes většinu vesnic v okolí.  Jsou 
zde umístěny informativní tabule o 
historii a současnosti obcí. Většina 
těchto stezek ale vede po silnicích III. a 
IV. třídy, tudíž po frekventovaných 
silnicích, kde hrozí střet automobilu a 
cyklisty. Nemám v úmyslu tuto stezku 
hodnotit negativně, dospělým a starším 
dětem se bude líbit, hlavně díky 
vyčerpávajícím informacím. Prostě je to 
stezka naučná. Pro menší děti je ale 
nevhodná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACE PRO SENIORY 
 
SENIOŘI, BUĎTE NA POZORU A 
NENECHTE SE OKLAMAT. 
 
Neznámá osoba zavolala na pevnou linku 
vytipovaného seniora a zkusila vylákat 

peníze formou půjčky s tím, že je ve 
finanční tísni. Když neuspěla, za krátkou 
dobu seniorovi opět někdo zavolal. 
Představil se jako policista s tím, že ví o 
předchozím podvodném hovoru, a 
požádal o pomoc při dopadení 
pachatele. Falešný detektiv vyzval 
seniora, aby s podvodníkem 
spolupracoval a vydal mu požadovanou 
částku s tím, že policisté vše sledují a 
pachatele s penězi v ruce zatknou.  
„Kriminalisté uvedeným způsobem 
rozhodně nepostupují!“, vzkazuje mluvčí 
PČR.  
 
TOOS – taxi opora senior servis 
nabízí: odvoz k lékaři, na rehabilitaci, na 
pedikúru, do nemocnice, na návštěvu k 
příbuzným.... 
pondělí – pátek 7:00h – 16:00h nebo 
podle dohody - telefon: 778 455 599. 
 
LIBER CATENATUS 
Úvahy o životě a přilehlém okolí 
 S.Komenda 
Jenom vybírám několik pasáží z textu. 
Celé znění si může pisatel/ka anonymu 
nebo kdokoliv z vás, najít na internetu. 
Cituji autora:  
„Anonymní dopis nese znaky dopisu, 
nelze však při jeho psaní zanedbávat 
skutečnost, že se jedná o záležitost 
s výrazně účelovým podtextem. 
Rozhodně nemůže být za kvalifikovaného 
autora anonymního dopisu považován 
pisatel, který ví o zásadách anonymního 
psaní jenom to, že se na jeho konci nemá 
podepsat. Tedy - vlastním jménem a 
hlavně příjmením, případně s adresou 
odesilatele. Takové psaní anonymních 
dopisů by svědčilo - neváhám to říci 
naplno - o jeho negramotnosti.  
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Myslím, že naše česká tradice 
anonymního písemnictví se nemá za co 
stydět. Možná jsme příliš nevynikli 
v oboru dramatickém, v žánru románu či 
povídek, v aforistice nebo poezii. Možná 
to doženeme v anonymistice (tento 
název nezištně naší literární teorii 
nabízím). A jednou se budeme procházet 
ulicemi evropských velkoměst jako lidé, o 
nichž se nebude říkat Co Čech, to 
muzikant, ale Co Čech, to pisatel 
anonymních dopisů. Dopisů věcných, 
střízlivě o stavu věci a poměrech 
informujících. Možná právě díky této naší 
české specializaci nás Evropa do své 
náruče přátelsky přijme a pro svůj rozvoj 
evropské anonymistiky využije. Je proto 
třeba chápat anonymní psaní nejen jako 
záležitost literární historie, ale i jako 
kategorii morální. Bez anonymního psaní 
nebylo by morálky, stejně jako bez 
vysoké a náročné morálky nemohlo by 
prosperovat a vzkvétat anonymní psaní. 
Jedná se bezpochyby o 
dvě strany téže mince. 
Ovšem mince z dobrého 
českého kovu ražené.“  
 
 
 
ZMĚNA ČASU – UŽ ZASE… 
/Mgr. LENKA FIALOVÁ/ 
 

V noci 27. října se hodiny posunou ze 
3:00 na 2:00.  
 
Změna času rozbíjí náš denní 
biorytmus… ale prý přináší i energetické 
úspory. Je to opravdu tak? 
 
Český ekonom T. Havránek před několika 
lety publikoval studii o energetických 

úsporách letního času. Výsledek: úspory 
jsou sice nejvyšší v mírném podnebném 
pásu, kde je i Česká republika, avšak i 
tam jsou už dnes minimální. Analytik M. 
Skořepa spočítal, že v Česku se letním 
časem uspoří ročně asi 30 milionů korun. 
To je asi 0,0007 procenta tuzemského 
HDP. Podle Skořepy je to, jako 
kdybychom ročně všichni pracovali o 
minutu déle. A to nebere v úvahu mnohé 
negativní důsledky. 
Zrušení letního času? 
V únoru 2018 se skupina poslanců 
Evropského parlamentu snažila o první 
krok ke zrušení střídání letního a 
"zimního" času. Nakonec se ale podařilo 
schválit jen výzvu Evropské komisi, která 
má teď výhody a nevýhody střídání času 
prozkoumat a navrhnout nějaké řešení. 
Její předseda J. C. Junker nicméně s 
návrhem na zrušení střídání času přišel. 
V září 2018 řekl, že EU by neměla 
členským státům střídání diktovat a v 
roce 2019 by si každá země měla zvolit, 
zda chce používat "zimní" či letní čas, ale 
pak už ho nestřídat. Jenže přišel odklad a 
konec střídání časů má nastat až v roce 
2021. Návrh musí schválit 
europarlament a národní státy.  
 
Odborníci doporučují:  
V inkriminovaný čas (tedy v létě a na 
podzim) se probouzejte v sobotu a 
neděli o 30 minut dříve a dopřejte si 
vydatnou snídani, procházku venku a 
také cvičení. Pomůže vám to obnovit 
centrální hodiny v mozku, které reagují 
na změny světlých a tmavých cyklů, a 
také periferní hodiny (ty reagují na 
příjem potravy a tělesnou aktivitu). To 
umožní tělu přirozeně se synchronizovat 
se změnou času. 

https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/282153/pozor-dnes-v-noci-se-meni-cas-jak-nas-to-ovlivni.html
https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/282153/pozor-dnes-v-noci-se-meni-cas-jak-nas-to-ovlivni.html
https://www.reflex.cz/zmena-casu-letni-zimni
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HISTORICKÝ DEN JE ZA NÁMI… 
/Mgr. LENKA FIALOVÁ/ 

 
28. září proběhl v areálu sokolovny další 
Historický den. Téma ZABIJAČKA 
přilákalo více než 100 dospěláků a dětí, 
což sice není žádné ohromné číslo, ale ti, 
kteří přišli, určitě nelitovali.  
V rámci připraveného programu se děti 
v roli herců zúčastnily pohádky O třech 
prasátkách, která byla pojata velmi 
netradičně a velmi vtipně, takže se bavili 
nejen malí herci, ale i dospělé publikum 
. 

 
 
Aby se nezapojovaly jen děti, proběhlo 
několik soutěží i pro přítomné pány a 
dámy – např. pití piva z kojenecké lahve 
na čas nebo chrochtání lidové písničky… 
Každý ze soutěžících sklidil potlesk a 
dostal odměnu… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přestávky vyplňovala country písničkami 
skupina Pohodáři, u ohně se pekly buřty, 
pan Čech všechny poctivě krmil 
zabijačkovými dobrotami a pivo i 
limonáda byly správně vychlazené… 
 

 
 
I tohle přispělo k báječné náladě všech 
přítomných, stejně jako to, že svítilo 
sluníčko a lidi se na sebe usmívali… 
 

 
 
Děkujeme všem, kteří na sokolovnu 
přišli, věříme, že jim ´historické´ 
odpoledne uteklo stejně jako nám a 
snad se za rok zase sejdeme  
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KALENDÁRIUM 
8. 10., 9:30 - Slánské rozhovory, kostel 
bosých karmelitánů 
12. 10., 20:00 - Taneční zábava, Dělnický 
dům Zlonice 
13. 10., 15:00 - Drakiáda, hřiště Slavoj, 
Slaný 
18. 10., 15:30 - Velké slánské dýňování, 
Masarykovo nám., Slaný  
23. 10., 18:00 - Beseda s Václavem 
Žmolíkem, KC Zlonice 
29. – 30. 10. - Podzimní prázdniny 
31. 10., 18:00 - Beseda - Jak jsem potkal 
Jiřího Suchého, KC Zlonice 
5. 11., 19:00 - Koncert Komorního 
orchestru Dvořákova kraje, PAD Zlonice 
15. – 17. 11. - Slánské jazzové dny 
1. 12., 14:00 - Adventní dílničky, ZŠ 
Zlonice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOUDRO NA ZÁVĚR 
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