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Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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Vážení a milí čtenáři našeho 
miničasopisu. Blíží se léto a s ním i doba 
dovolených. Někteří z vás se chystají 
k moři nachytat trošku toho bronzu, 
pořádně si zaplavat a zalenošit si na 
písečných plážích. Jiní budou poznávat 
nová místa, protože na to v tom 
každodenním blázinci nemají ani dost 
času, ani dost energie. Dalším bude 
stačit zahrada, lehátko a něco ke čtení. 
Každému, co jeho jest. Ať už budete 
odpočívat jakkoli, kdekoli a s kýmkoli, 
přejeme vám, abyste se na konci vaší 
dovolené cítili opravdu odpočinutí a 
nabití energií. Budete ji potřebovat  

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
 

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že v poslední době došlo ve 

Zlonicích ke dvěma dost závažným 
incidentům. V pravé poledne (!!) byla 
napadena v Pejšově ulici žákyně naší 
školy při cestě domů. Dívka se ubránila a 
všechno dobře dopadlo, ale co kdyby…… 
Případ vyšetřovala kriminální policie. 
Závěry jsou zatím neznámé. Přibližně 
v tutéž dobu zase na náměstí vyžadoval 
jistý muž na dvou dívkách peníze. Údajně 
se jedná o bezdomovce ze Slaného. 
Dívky odmítly, odešly a vše nahlásily.  Na 

základě těchto událostí, byli všichni žáci 
ve škole i jejich rodiče opět poučeni, jak 
se v takových situacích chovat a jak 
následně v podobných případech 
postupovat. Vás, vážení občané, 
vyzýváme, pokud budete svědky 
takovýchto situací nebo uvidíte někoho 
podezřelého, upozorněte strážníky 
městské policie nebo státní policii. Je 
lepší planý poplach, než později říkat: 
„Kdybych já byl/a…“ 

►… že v noci z 22. na 23. dubna 

zasahovali ve Zlonicích dvakrát hasiči. 
Před půlnocí vzplál oheň v cukrovaru u 
vybydleného domečku, který už dlouho 
(i bez požáru) hyzdí tento kout Zlonic. 
Někdo tam podpálil skládku odpadků, 
kterou tam zanechali majitelé!! Hasiči 
oheň zlikvidovali, odjeli a zhruba do 
hodiny vyšlehly plameny v zahrádkářské 
kolonii za tratí. Nevíme, jestli stejný žhář 
nebo někdo jiný, tam podpálil zahradní 
chatku. Oba požáry hasiči zlikvidovali. 

►… další dvojnásobný výjezd si 

zopakovali i v pátek 8.5.2015 (po 
Slavnostech), kdy před 23h vyjížděli k 
požáru odpadků na tribuně atletického 
stadionu ve Slaném a o hodinu později k 
dopravní nehodě mezi obcemi Lotouš a 
Slaný, kde byli v autě zaklíněni dva lidé. 

►… že ve středu 29.4 ráno mezi 

Šlapanicemi a Poštovicemi sjelo nákladní 
vozidlo mimo komunikaci a převrátilo se 
na bok. Sedmatřicetiletý řidič utrpěl 
vážná zranění a byl transportován 
vrtulníkem letecké záchranné služby do 
nemocnice v Ústí nad Labem. Dva 
spolujezdci ve věku pětatřicet a 
devětatřicet let byli převezeni se středně 
těžkými zraněními sanitními vozy rychlé 
záchranné služby do slánské nemocnice. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=3685799&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Prvotní ošetření provedli na místě slánští 
hasiči. "Řidič utrpěl otevřenou 
zlomeninu končetiny," uvedl velitel 
zásahu David Kolář z HZS Slaný. 

►… že při příležitosti oslav Dne Země 

bylo na školní dvůr během 3 dnů 
přivezeno 12 099 kg papíru, 243,6 kg 
baterií, 228,8 kg plastových víček a  
1038 kusů nefunkčních elektro-
spotřebičů. Šance pro slušné děkuje 
všem žákům, rodičům, rodinným 
příslušníkům, příznivcům naší základní 
školy i jejím zaměstnancům, kteří se 
podíleli na této akci. Za peníze, které 
základní škola za sběr získá, budou 
pořízeny potřeby a pomůcky pro žáky.  

►… že poslední dubnový večer vzplály 

čarodějnické ohně ve Zlonicích u 
sokolovny, na hřišti SK, ve Břešťanech, ve 
Tmáni, ve Vyšínku a mnoha vesnicích 
v okolí. U všech ohňů bylo veselo a 
občané se svými dětmi si příjemný, teplý 
filipojakubský večer a noc opravdu užili. 

►… že v pořadí III. Slavnosti městyse se 

opět vydařily. Krásný, slunečný den jste 
si vy, kteří jste přišli, určitě užili. Akce 
střídala akci a každý si mohl vybrat ze 
spousty nápaditých ukázek, dětmi 
počínaje a dospělými konče. Nikdo se 
nenudil. Děti se „vyřádily“ na všech 
možných atrakcích, stále byly v pohybu a 
dospělí tím pádem měli čas na sledování 
fotbalových klání a všech doprovodných 
programů. Nikdo neměl žízeň ani hlad – 
občerstvení fungovalo na jedničku. 
Souběžně s oslavou na fotbalovém hřišti 
probíhala na zlonické faře zajímavá 
výstava skla a keramiky, na které byli 
přítomni autoři výstavy, manželé 
Teršovi. Mohli jste navštívit také expozici 
Železničního muzea v Lisovicích. Prostě 

nabídka, ze které si mohl vybrat každý 
podle svého zájmu. Slavnosti městyse 
Zlonice ve stylu RETRO jsou za námi a už 
teď začneme přemýšlet, jaký program 
připravit pro IV. Slavnosti v roce 2016. 

►… že teď budu chválit. S příchodem 

jara se v měsících dubnu a květnu konalo 
ve Zlonicích a přidružených obcích 
nespočet kulturních a sportovních akcí.  
Proč se o tom zmiňuji? Byla jsem 
požádána spokojenými občany, kteří si 
z bohaté nabídky mohli vybrat právě to, 
co je zaujalo, abych poděkovala všem 
pořádajícím. Ráda to prostřednictvím 
Zlonické šance plním. Vaše poděkování 
tedy směřuji  k vedení městyse Zlonice, 
fotbalistům,  hasičům, Památníku 
Antonína Dvořáka,  Sokolu, 
Vlastivědnému kroužku Zlonicka, 
Železničnímu muzeu Zlonice - Lisovice,  
MŠ a ZŠ Zlonice, Základní umělecké 
škole,  Místní knihovně Zlonice, DDM 
Ostrovu Slaný, o.s. A co děti, Baby klubu 
Korálek, Dětskému centru Miluška, 
Policii ČR, kynologům, nově ustaveným 
Osadním výborům a občanům Břešťan, 
Tmáně, Vyšínku a Lisovic a mnoha dalším 
nadšencům, kteří při akcích ochotně 
pomáhali. (Pokud jsem na někoho 
zapomněla, mrzí mě to a moc se 
omlouvám.) Možná, že vás výčet 
pořádajících spolků a organizací 
překvapil. Přiznám se, že mne také. Ale 
to všechno jsou pouze názvy, za nimiž se 
skrývá obětavá práce mnoha lidí, kteří 
věnují svůj volný čas a energii, abychom 
se my, občané Zlonic a přidružených 
obcí, mohli společně scházet, bavit se, 
případně se i dozvědět něco nového a 
zajímavého. Dnes už někdo těžko může 
říci, že se u nás ve Zlonicích – dokonce i 
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v přidružených obcích - „nic neděje“. 
Naopak, někdy je problém naplánovat 
akce tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. 
Takže ještě jednou díky vám všem!  

►…  že od 1.5.2015 jsou naši hasiči zase 

o krůček blíže k profesionálům - jsou  
vyškoleni na vyprošťování osob při 
autonehodách a pověřeni nadřízeným 
orgánem tuto činnost vykonávat.  

►… že naší malou knihovničku ve 

zdravotním středisku rozšířila o další 
zajímavé knihy paní Jarka F. (používám 
jméno z diskusního fóra městyse). Šance 
pro slušné tímto paní J. F. velmi děkuje.  
 

PATŘÍ K NÁM  

Břešťany, Tmáň,  
Vyšínek, Lisovice 

 
Plníme předvolební sliby:  
V dubnovém čísle Zlonické šance jsme 
vám představili nedávno založené 
Osadní výbory, zde jsou jejich členové: 
Tmáň: M. Gering, Š. Králová,  
M. Muchová 
Lisovice: K. Havlovec, M. Blažková,  
M. Černík 
Břešťany: I. Chochola, P. Žebro, J. Žák, L. 
Křečková 
Vyšínek: P. Zíma, V. Richter, M. Pospíšil 

Všechny Osadní výbory už svou činnost 
zahájily. Zprávy o jejich činnosti si 
můžete přečíst ve Zlonickém zpravodaji. 
Fotografie, na kterých je vidět, s jakým 
nadšením se dobrovolníci vrhli do práce, 
můžete shlédnout na: 
www.zlonickasance.cz. 

JE TO ZDRAVÉ, JE TO LEVNÉ, JE 
TO JEDNODUCHÉ… CO JE TO? 
/LENKA FIALOVÁ/ 
 

Najednou jsou všude – ve městech, 
v lesích, na horách. Nejsou to jen 
vysportované dvacítky nebo 
namachrovaní borci z posilovny. Vlastně, 
když o tom tak přemýšlím, velká většina 
těch, které potkávám, rozhodně nejsou 
sportovci, alespoň ne takoví, jaké vídáme 
v televizi… A přesto dělají pro svoje 
zdraví víc, než si možná sami uvědomují. 
Kdo ví, jestli tuší, že kdykoli vyrazí, 
posilují svaly celého těla - zádové, břišní, 
prsní i všechny svaly paže. Kromě toho 
uvolňují svalové napětí v oblasti 
zádových a ramenních svalů a významně 
zvyšují pohyblivost páteře.  
Už víte, o čem je řeč? No jistě. Jde o 
HŮLKOVÁNÍ. Pravda, český název svádí 
k představě dědečka, který se opírá o 
hůlku a pomalu se šourá se svými 
kamarády k lavičce, aby se posadili na 
sluníčko a probrali nejnovější zprávy 
z politiky nebo zavzpomínali na staré 
dobré časy. Ale opak je pravdou. Při 
hůlkování se vysedávání na lavičkách 
netrpí! Jde totiž o regulérní sport, který 
se k nám dostal z Finska. A když 
nahradíme slovo hůlky slovem hole, už 
nebude těžké tomu uvěřit. Pojďme si 
přiblížit několik základních údajů: 
1) Existují dva typy holí – trekové a hole 
na Nordic walking (severskou chůzi). 
Každé se používají na chůzi v trošku 
jiném terénu. Trekové hole jsou 
zakončené poutkem a hrot je tupý. Je 
vhodné si vybrat takové, které se dají 
"štelovat" - skládají se ze dvou až tří 
částí. A to proto, že do kopce si lze hůlky 
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zkrátit, z kopce prodloužit. Tím pádem je 
jasné, že trekové jsou určené spíše na 
hory, kde polezete z kopce do kopce a 
ještě třeba nesete těžší batoh. Hůlka na 
nordic walking se naproti tomu drží 
prostřednictvím "rukavičky", která 
umožňuje vypouštět hůl za tělem. Hrot 
je ostrý, jako u holí na běžecké lyžování. 
Hole trekové byste neměli využívat na 
Nordic walking, zbytečně vám budou 
přetěžovat zádové svalstvo, v terénu se 
do země nezapíchnou a tím vám nedají 
potřebnou jistotu, oporu a odraz.  
2) Jde o komplexní kondiční cvičení. Při 
správné chůzi s holemi se zapojuje  
90 % svalů v těle, a tím se zvyšuje i 
spalování energie. Oproti chůzi můžete 
spalovat o 40-60 % více energie než při 
běžné chůzi. Zlepšují se silově 
vytrvalostní schopnosti a celková 
pružnost svalů. Ale také srdeční 
vytrvalost. Hole pomáhají i v prevenci a 
rehabilitaci při obtížích s dolními 
končetinami nebo po zranění. Je pro 
někoho tento sport nevhodný? Lékaři ho 
nedoporučuji například těm, kteří trpí 
artrózou kyčelního kloubu.  
3) Když si hůl vybíráte, dbejte, aby, když 
ji uchopíte, ruka v lokti svírala pravý úhel 
s holí. Platí vzoreček: výška postavy v cm 
x koeficient 0,68 = výška hole. Takže při 
výšce 170 cm byste si měli pořídit hole o 
délce 115 cm. 
4) Před nákupem se musíte rozhodnout, 
z jakého materiálu hůlky zvolit. Na výběr 
jsou tři druhy - hliník, sklolaminát a 
karbon, anebo jejich kombinace. 
Nejlevnější, ale také nejtěžší je hliník, 
sklolaminátové jsou o poznání lehčí. Oba 
typy se hodí pro rekreační chodce, 
kterým slouží spíše jako opora. Kdo se 

rozhodne chodit častěji, měl by sáhnout 
po karbonové holi. Čím více karbonu se v 
ní nachází, tím je lehčí, tvrdší, dobře 
vede a tlumí otřesy, které tak 
nepřecházejí do těla. Procento karbonu 
volte podle váhy - čím více vážíte, tím 
více karbonu byste měli mít, aby vás hůl 
dobře podržela.  

Takže sečteno a podtrženo - konečně je 
to tady - sport pro všechny! Začít se dá 
v jakémkoliv věku, protože zátěž si 
každý určuje sám, podle svých možností 
a schopností. Nemáte chuť si vyjít na 
procházku? 

 

TAKÉ DRŽÍTE DIETU? 

/RADY VÝŽIVOVÉHO PORADCE/ 

Kupujete si křehké chlebíčky neboli 
knäckebroty? Na trhu jsou jich desítky 
značek a všechny vypadají podobně. 
Stejné ale rozhodně nejsou – stačí se 
podívat na složení. Některé jsou 
vyrobené z rýžové mouky, jiné z 
pšeničné či kukuřičné krupice, další z 
celozrnné žitné mouky a některé jsou 
obohacené o sýr. Jejich energetická 
hodnota se příliš neliší, neobsahují skoro 
žádný tuk (s výjimkou sýrových) a jsou 
bohatým zdrojem vlákniny. To, čím se 
odlišují, je hlavně obsah výživných látek, 
stejně jako u tradičního pečiva: zatímco 
chlebíčky z bílé mouky obsahují jen 
„prázdné“ kalorie, v těch z celozrnné 
mouky najdete řadu minerálů a 
stopových prvků. Výchozí surovina 
ovlivňuje i glykemický index: celozrnné 
pečivo se vždy štěpí na jednoduché 
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sacharidy pomaleji než výrobky z bílé 
mouky, rýže nebo kukuřice, a proto má 
GI nižší. Nebudete po něm mít tak brzy 
hlad. Křehké chlebíčky jsou dobrou 
alternativou tradičního pečiva, zvlášť 
když si vyberete tmavé. Samozřejmě to 
ale neznamená, že zboucháte celý 
balíček na posezení! Pro diabetiky a také 
pro lidi, kteří si hlídají hmotnost, je 
velkou výhodou stabilní velikost porce. 
Energetickou hodnotu jednoho plátku 
najdete na obalu nebo snadno spočítáte. 
GIykemický index křehkého pečiva 
snadno snížíte tím, že ho doplníte o 
bílkoviny, třeba plátek šunky nebo 
sýrovou pomazánku.  
…. nebo pufované chleby lidově zvané 
polystyren? K pufování se používají celá 
zrna obilovin, jako je kukuřice, rýže, žito, 
pohanka, amarant a další. Hlavní 
výhodou těchto lehoučkých naducaných 
plátků je zachování výživné hodnoty 
(výrobní proces trvá jen několik vteřin) a 
vysoký obsah vlákniny. Jsou objemné, 
což vám dá iluzi plného žaludku, ve 
skutečnosti ale mají ze všech typů pečiva 
nejvyšší glykemický index. Neměli byste 
je proto jíst samotné, ale vždy je doplnit 
bílkovinami nebo tukem. Když si pečivo 
namažete zavařeninou, je to jen další 
dávka sacharidů, čímž se glykemický 
index takové snídaně nebo svačiny ještě 
zvýší. Úplně vynechat byste měli chleby 
rádoby vylepšené jogurtovou nebo 
čokoládovou polevou. Ta je většinou 
vyrobená z nekvalitních ztužených tuků a 
vlastnosti výrobku jen zhoršuje. A velkou 
roli hraje i výběr výchozí suroviny. Co si 
tedy vybrat? Dobře vypečeného 
voňavého chleba ani křupavého 
dalamánku se asi jen tak nevzdáte, 

viďte? Trvanlivé chlebíčky ale můžou být 
dobrým pomocníkem při snaze o 
racionální stravu i o zhubnutí. Stačí jen 
dobře vybírat, a pokud možno je nejíst 
samotné. 

ŽIJÍ MEZI NÁMI  
/JANÁ TÚMOVÁ / 

 

Paní Pavla Bolfiková otevřela v 

loňském roce ve Zlonicích Centrum péče 
o děti Miluška. Právě ji jsme se rozhodli 
vyzpovídat a představit vám ji i Centrum 
podrobněji. 

Jste zlonickou rodačkou, jak vzpomínáte 
na své dětství? 
Ano, pocházím ze Zlonic, i když nejbližší 
porodnice, kde jsem se narodila, je ve 
Slaném.  Ráda vzpomínám na to, že jsme 
jako děti hodně pobývaly venku, hrály 
jsme si v ulicích, v parku, na louce, v 
lesíku. Například jsme v šikmé ulici 
směrem k nádraží pořádaly turnaje ve 
vybíjené a za míčem pořád běhaly až 
dolů k silnici. Chodily jsme k vrbičkám u 
potoka, schovávaly se v rákosí, stavěly 
bunkry, stanovaly jsme.  Koupávaly jsme 
se i V Brůdku, když zde byla čistá voda, 
to ale nebyla ještě regulace potoka, je to 
přibližně v místě, kde je dnes v novém 
rybníce malý ostrůvek. V létě jsme 
chodily i na zlonické koupaliště.  V zimě 
jsme bruslily na zamrzlém potoce, Plovce 
i na veřejném kluzišti. Ve slepém rameni 
Plovky jsme v předjaří do ruky chytaly 
karásky. V létě tu pouštěly lodičky, které 
jsme si samy udělaly. Měly jsme jako děti 
dobrou partu kamarádů i kamarádek, i 
podporu rodičů, stále jsme něco 
podnikaly. Myslím, že nás hodně 
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formovala i tato parta ještě v duchu 
Rychlých šípů a samotný pobyt v přírodě. 
Od malička jsme měly volnost, ale 
nezneužívaly jsme toho. V mých 
dětských letech na zdejší ZŠ učili i prima 
kantoři a kantorky, byli nám vzorem, 
vzpomínám na to vše ráda.  
 
Kam vedly vaše kroky po základní 
škole? 
Vzhledem k přání rodičů a situaci v obci, 
kde stávalo ředitelství Státního statku 
Zlonice, jsem nakonec nastoupila dráhu 
budoucího kádra pro zemědělství. 
Vystudovala jsem Střední zemědělskou 
technickou školu v Hořovicích, obor 
ekonomika. Tato škola mě nenaplňovala, 
ale i tak jsem ji dokončila. 
 
Jak Vás napadlo založit dětské centrum 
Miluška? 
Moje další životní dráha byla a je nejvíce 
spojená s dětmi a mládeží. Absolvovala 
jsem pomaturitní pedagogickou 
nástavbu a věnovala jsem se profesně 
postiženým, pak i zdravým dětem. Vedla 
jsem volnočasové aktivity a kroužky, 
pořádala akce pro děti i jejich rodiče, 
jezdila s dětmi na tábory i hory. Několik 
let jsem také učila na 1. stupni ZŠ a k 
tomu si doplnila vzdělání na UK v Praze. 
Myslím, že založení dětského centra 
může být i přirozeným pokračováním a 
rozvíjením těchto životních zájmů a 
aktivit. V dětech a v mladých rodinách se 
zrcadlí naše budoucnost. Jaké budou 
další generace rodičů a jejich dětí, 
takovou budoucnost jednou budeme mít 
v našem státě, v naší obci. Není mi to 
lhostejné. 
 

Podporuje Vás rodina ve vašich 
aktivitách? 
Podporuje a jsem za to ráda. Také chci 
kromě rodiny poděkovat dalším 
kamarádům a přátelům Centra Miluška, 
kteří nás podporují a pomáhají nám i 
zadarmo. Chci říci, že to vše je pro nás 
velká pomoc. Vážím si toho a děkuji za 
to.  
Věnujete se naplno této aktivitě nebo 
máte ještě jiné zaměstnání? 
V současné době pracuji jako OSVČ a 
pracovní i volný čas se snažím dávkovat 
mezi aktivity, které mi pomáhají se 
uživit, a aktivity kolem Centra, které beru 
zatím spíše jako zájem a koníčka -  jsou 
stále ve vývoji a nejsou zatím k uživení 
ani výdělečné. 
 
Co všechno Centrum rodičům s dětmi 
nabízí? 
Proběhly již některé akce jako např. 
dětská burza, sběr kol pro Afriku, 
výtvarné dílny v Budeničkách, jarní 
koncert s pohádkami, aj. Můžete se na 
nás podívat na 
www.facebook.com/centrum.miluska 
nebo nás kontaktovat na e-mailu: 
pavla.bolfikova@seznam.cz či telefonech 
+420 728 445 375, +420 728 383 603.  
Centrum péče o děti Miluška Zlonice 
nabízí prozatím v úterý, středu a čtvrtek 
od 14:00 do 18:00 volnou odpolední 
docházku do Centra pro dospělé a jejich 
děti.  
Dále může Centrum po dohodě 
poskytovat službu jako tzv. miniškolka, 
což je hlídání dětí s aktivitami, 
programem. Dětem poskytneme i stravu. 
Tato služba je dospělými hrazená.  
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Pro návštěvníky Centra je k dispozici 
uzavřený areál pro bezpečí dětí, vnitřní i 
venkovní posezení pro děti i dospělé s 
možným občerstvením, venkovní 
pískoviště, skluzavka, houpací lavička, 
hrací domeček, ohniště, vnitřní vybavená 
herna s hračkami, koutek na 
přebalování, dětské WC, ukázka a 
nabídka potravin a surovin v bio kvalitě, 
zdravé mlsání v podobě chutných 
racionálních sušenek v bio kvalitě pro 
děti od 1 roku.  
Každý dospělý návštěvník i jeho děti by 
se měli také seznámit s Provozním 
řádem, což jsou pravidla chování v 
Centru Miluška, aby se tak předešlo 
možnému nedorozumění či úrazu. 

Prozradíte nějaké plány do budoucna? 
Vytvořit z Centra Miluška místo pro 
setkávání dětí i dospělých, místo pro 
tvoření, hru, vzájemnou spolupráci a 
pomoc, výměnu zkušeností, apod.  
Ostatní ukáže čas a také zájem a vlastní 
aktivita dětí i dospělých. 
Pěkné by bylo, kdybychom například 
mohli nabízet canisterapii nemocným 
dětem.  
V budoucnu bychom mohli např. i 
určitým dílem přispívat k podpoře 
turistického ruchu v obci, k propagaci 
obce a památek, k podpoře cyklistiky v 
regionu. 
 
Čemu se ráda věnujete ve volném čase? 
Setkání s přáteli, pobytu v přírodě, 
návštěvám kulturních i jiných akcí, 
přírodním prostředkům spojených s 
léčbou, aj. 
 
 

Rychlodotazník: 
Oblíbené jídlo: nejsem vybíravá, mám  
ráda zeleninová jídla, jím velmi málo 
masa 
Oblíbené pití: nejlepší je čistá pramenitá 
voda, pak voda s citronem 
Oblíbená barva: všechny nejen 
pastelové barvy jsou krásné, každá barva 
v kombinaci s jinou může nechat právě 
tu druhou vyniknout 
Ctnosti: upřímnost 
Neřesti: například také upřímnost 
 
Pokud mohu sdělit ještě něco touto 
cestou mladé generaci, tak to, že pokud 
mají nějaký životní sen nebo vizi, co 
chtějí v životě dělat a dokázat, ať jdou za 
ní vytrvale, ale s pokorou. Ať se 
nenechají odradit počátečním 
neúspěchem, neboť svou vírou, 
přesvědčením, pílí a pracovitostí to 
dokážou. Štěstí všem. 

 
RADA STRÝČKA ZAHRADNÍČKA 

ANEB RADY ZE 
ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/ 
 
 Tak vás všechny 
zdravím. Je červen. 
Na zahrádce se 
všechno zelená, na záhoncích ani 
potuchy po plevelu… A každý správný 
zahrádkář se pyšní prvními výpěstky. • 
Koncem června se blíží sklizeň jahod. Pro 
svoji potřebu byste měli jahody trhat se 
stopkou a s kališními lístky. Chcete-li 
nechat keříčky na příští rok, odstraňte 
nové výhonky, které odebírají rostlinám 
příliš mnoho energie. Možná jste použili 
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černou fólii, takže máte jahůdky čisté, 
nezabahněné. Pro tento účel je možné 
také rozestřít k rostlinkám slámu. Asi je 
zbytečné vám radit, abyste si koupili síť 
na ochranu červených plodů proti 
ptákům. Zvlášť kosáci jsou velmi 
vynalézaví a dokážou udělat docela 
velkou spoušť. • Pokud máte trávník, 
měli byste ho každých 5 dnů sekat. 
Posekanou trávu můžete nasypat ke 
stromkům a zabráníte tak přesušování 
půdy a růstu plevele. Nezapomínejte 
také několikrát rozhodit po trávníku 
hnojivo. • Jistě už máte na záhoncích 
zasazena rajčata. Pravidelně odstraňujte 
výhonky z úžlabí listů a nechte růst jen 3 
hlavní výhony. • Dvouleté květiny, které 
teď zasejete, budou kvést do příštího 
jara. Většinou mohou přezimovat venku. 
Během klíčení nesmí zaschnout, proto je 
vysévejte raději na stinná místa. Jsou to 
například sléz, sedmikráska, náprstník, 
pomněnka, maceška apod. • Vděčnou 
okrasnou květinou je klematis. Jeho 
mnohotvárnost je tak veliká, že vám při 
správné volbě pokvete celé léto. Jednu 
radu pro vás mám – musí mít „nohy ve 
stínu, hlavu na slunci“. Proto ke kořenům 
buď osaďte nějaké nízké rostliny nebo 
posypejte půdu kůrou. • Péče o astry 
spočívá v bohaté zálivce a hnojení. 
Budou vám hojně kvést celé léto. • Na 
užitkové zahrádce musíme pravidelně 
zalévat. Používáme kropící nástavec a 
zaléváme celou plochu. To zmenšuje 
nebezpečí výskytu mšic. • Truhlíky jsou 
již plné květů. Nezapomeňte zalévat a 
pravidelně hnojit. Také odstraňování 
starých květů vám zaručí, že květiny 
budou nasazovat stále nová poupátka. • 
Koncem června vyrazí chryzantémy první 

výhonky a jsou z nich pěkné trstnaté 
rostliny. Mají rády vlhko a potřebují 
pravidelně přihnojovat. Nejlepší je suchý 
slepičí trus. • Nejpozději nyní můžete 
ještě vysadit tyčkové fazole. Jakmile jsou 
dostatečně vysoké, přihrňte ke kořeni 
zeminu. • Proti mšicím můžeme bojovat 
výluhem z kopřiv. Několik rostlin 
namočíme do kbelíku s vodou na jeden 
den. Výluh zředíme 10 díly vody a 
můžeme stříkat na napadené rostliny. • 
Hromada kompostu, kterou jste si 
vytvořili od jara z kuchyňského odpadu a 
zeminy, by měla být v tuto dobu 
přeházena. • V teplých letních měsících 
dejte svoje pokojové rostliny na zahradu. 
Zahrabejte je hodně hluboko na stinné 
místo i s květináčem, budou chráněny 
před uschnutím. • V červenci ulomte 
rajčatům vrcholek a roste-li příliš mnoho 
listů, ulomíme je, aby rajčata mohla 
snadněji na slunci dozrávat. • Poslední 
rada na léto – za suchého počasí je lépe 
zalít jednou týdně vydatně, než každý 
den slabě. Půda si může jako rezervoár 
podržet zásobu vody a rostliny se snaží 
hlouběji zakořenit. Nejefektivnější je 
zalévání odpolední, protože z něj mají 
rostliny užitek jeden večer a jednu noc. 
Ranní zalévání je sice účinné, ale efekt je 
daleko menší. Na slunci se hodně vody 
odpaří. Pozor – při zalévání 
napodobujeme co nejvíce přírodní déšť, 
to znamená žádné zalévání ostrým 
proudem vody. 
 
Tak ať se dílo daří, milí zahrádkáři!  Váš 
Jura. 
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NEŘESTI, KTERÉ TVOŘILY HISTORII 
/LENKA FIALOVÁ/ 

 
Chtěli byste se nesmazatelně zapsat do 
historie? Ale nemáte žádné světoborné 
nápady? Neklesejte na mysli, i takové 
neřesti, jako je neodolatelná chuť k jídlu 
nebo lenost, vás mohou proslavit. 
Nevěříte? Existuje důkaz, že to tak může 
být… 
Žila - byla vévodkyně z Bedfordu. Anna 
se jmenovala. Žila v letech 1783–1857 a 
byla dlouholetou přítelkyní královny 
Viktorie. Podle dobových fotografií to 
byla štíhlá dívka, která měla zřejmě 
záviděníhodný metabolismus. Ráda 
dobře a hodně jedla. Dokonce tak ráda, 
že doba mezi obědem a večeří pro ni 
byla k nepřečkání. Proto vymyslela čaj o 
páté. Začala zvát své přítelkyně, aby 
společně probraly nejnovější 
společenské události. Ženy si oblékaly 
své nejlepší šaty a šperky a při sdělování 
si důležitých i méně důležitých (často 
pikantních) událostí popíjely čaj 
servírovaný do krásného porcelánu. A 
k tomu samozřejmě konzumovaly 
zákusky. A o to Anně šlo. Spojila užitečné 
s příjemným – dozvěděla se společenské 
novinky a netrpěla hladem. Ani ona 
sama jistě nepředpokládala, že svou 
láskou k jídlu založí tradici, která přetrvá 
staletí. A že je to anglická tradice? Vy 
snad nesvačíte? Vždyť je jedno, jestli 
pijete čaj nebo kávu a přikusujete sladké 
koláčky nebo si uděláte sendvič. A tím se 
dostáváme k lenosti, která způsobila, že 
dva plátky chleba proložené kouskem 
masa, plátkem šunky nebo sýra nebo 
prostě čímkoli, co vám chutná, se staly 
běžnou součástí našeho jídelníčku. 

Přibližně v té době, kdy vévodkyně Anna 
zaháněla hlad čajem a sladkostmi, hrál 
hrabě Sandwich karty se svými 
kamarády. Protože byl příliš líný, aby 
vstal od stolu a šel se najíst do jídelny 
(jako každý slušně vychovaný příslušník 
vyšší třídy), požádal svého sluhu, aby mu 
připravil něco malého k jídlu, například 
kousek hovězího masa mezi dvěma 
plátky bílého chleba. Ostatní ho 
následovali, a protože nemuseli přerušit 
hru a mohli jíst rukama, stal se sandwich 
nedílnou součástí rychlého občerstvení. 
Zajímavé je, že předkovi zmíněného 
pána byla nabídnuta na výběr k titulu 
hrabě i dvě města – Sandwich a 
Porstmouth. Co bychom asi dnes jedli, 
kdyby si vybral to druhé? 
 
Tak co vy na to? Nemáte nějakou neřest, 
která by vás mohla proslavit? 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 

RORÝS OBECNÝ 

/NOS - Nezávislá ornitologická skupina 

Skleničkovi/ 

 

Víte, že rorýs obecný nalétá za měsíc 
přes 800 km? Tento náš letní ptačí host, 
který přilétá z jihu v květnu a hostuje u 
nás pouhé tři měsíce, aby zde založil 
pokračování svého rodu ptáků svišťounů, 
je zajímavý svým způsobem života. V letu 
spí, loví, páří se a odpočívá, a to tak, že 
vyletí velmi vysoko a při volném pádu 
klimbá v mikro spánku, kdy má vypnutou 
polovinu mozku a druhou sleduje let. Má 
zakrnělé pařátky, jen čtyři prsty, proto 
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nemůže sedět na větvi jako ostatní ptáci. 
Samička vysedí v hnízdě, které rorýs 
vyhledává ve volné přírodě ve skalách, 
ve městech v podkrovních dutinách 
domů, 2-3 vejce, na kterých sedí 20 dní a 
sameček ji krmí. Mláďata v hnízdě 
rostou, cvičí a posilují přes 40 dní, aby 
byla silná na první let. Rodiče se o ně 
pečlivě starají, vynášejí trus a v červenci 
opouštějí svá mláďata o tři dny dříve. To 
proto, aby mladí rorýsi zhubli a mohli 
ihned vzlétnout, až opustí hnízdo. A jak 
mladý rorýs ví, kam má letět, když ho 
rodiče opustili? Prostě to má 
naprogramované a cestou se přidá k 
jiným migrujícím rorýsům, kteří letí ze 
severu. Tento druh ptáků je 
zateplováním domů velmi ohrožen, 
nemají ve městech kde zahnízdit. Proto 
se staví budky pro rorýse. Pamatuje se 
na ně při stavbách domů, kde se již 
počítá s prostory pro jejich hnízdění. 
Pokud v červenci najdete mládě rorýse, 
spadlé na zemi či v trávě, pomozte mu 
vzlétnout tak, že ho jemně vyhodíte do 
vzduchu. Pokud se mu vzlétnout 
nepodaří, zaneste ho na nejbližší stanici 
ochránců zvířat. 
Zajímavosti o rorýsovi jsme se dozvěděli 
na besedě s ornitologem dr. Viktorem, 
kterou pořádal DDM Ostrov ve Slaném.  
Abychom nezapomněli na vyluštění 
rébusů z minulého čísla - názvy tří ptáků 
jsou:  SOKOL,   SLAVÍK,  VOLAVKA. Už 
jistě víte, jak na to, tak můžete 
pokračovat v luštění dalších tří.   
 

 
 
 

….. O ČEM PŘEMÝŠLÍME….. 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

„Proč nám druzí házejí klacky pod nohy? 
Proč se nám nedaří, když se tolik 
snažíme? Vždyť my děláme, co je třeba. 
Proč nás nikdo neocení v práci? Proč 
jsme zase něco pokazili a byli za „blbce“? 
Jenže spousta věcí se prostě nevyvíjí tak, 
jak bychom si přáli a lidé kolem nás se 
chovají taky jinak, než si myslíme, že by 
měli. Musíme být výbornými rodiči, 
potomky, partnery, kolegy a já nevím, co 
ještě. Máme mít skvělou práci, spoustu 
času na své blízké i sebe, perfektně 
vychované děti, úžasné manžely a 
manželky, parádní bydlení a na kontě je 
dobré mít tučnou sumu. Je nutné 
vypadat bezvadně a mladě, jít s dobou, 
být obletováni a chváleni. Vyhnout se 
chybám jednoduše nejde. Bez nich 
bychom nikdy nepoznali, co je špatně a 
co je dobře. Tu a tam něco holt zkazíme. 
Někdy to je banálnější, jako třeba 
svíčková a jindy to je podstatně složitější, 
jako třeba manželství. Může to být 
smutné a bolestivé, ale i to se stává. Na 
světě neexistuje člověk, kterému by se 
povedlo, na co by sáhnul, a o kom by si 
vůbec nikdo nikdy nemyslel, že je to 
„blbec“. Cesta bez chyb neexistuje. 
Rýpat se v minulosti nemá cenu. Co se 
stalo – stalo se. Nemá cenu to 
donekonečna pitvat, chtít to změnit a 
pořád bojovat. Je to zbytečná ztráta 
energie i času. Člověk může změnit 
jenom sebe, ne se snažit předělat 
druhého. Lidé nám nastavují zrcadla, ve 
kterých se vidíme jinak. Zrcadlo říká 
vždycky pravdu. Je fajn se do něj podívat 
a poznat se. Častokrát je snazší, když 
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necháme věci jen tak běžet, dost často 
se stane to nejlepší, co jsme si mohli přát 
nebo minimálně alespoň to, co dává 
smysl a přinese nám užitek. V danou 
chvíli se nám to sice nezdá, ale časem to 
většinou pochopíme.“ 

 
KALENDÁRIUM 
13. - 14. 6. Kladenské 
dvorky 
19. – 20. 6. Slánský 
tuplák, Masarykovo náměstí ve Slaném 
20. 6., 13:00 Pohádkový les, zámecký 
park Smečno 
24. 6., 19:00 Varhanní koncert v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích 
26. – 27. 6. Sběr použitého šatstva 
Diakonie Broumov, zasedací místnost 
Úřadu městyse Zlonice 
 

 

VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA – 
POZVÁNKA 
 
Vážení spoluobčané, máte zájem aktivně 
využít svůj volný čas? Máme pro vás 
řešení. Šance pro slušné nabízí dospělým 
zájemcům bez rozdílu věku 
Volnočasovou univerzitu. Můžete si 
vybrat z bohaté nabídky témat. Je také 
možné, že se vám společně strávená 
odpoledne zalíbí a navštívíte s vašimi 
známými nebo přáteli všech osm lekcí z  
 
 
 
 

nabídky. Jednotlivé kurzy jsou bezplatné, 
pouze při tvoření, kde je zapotřebí 
jakýkoliv materiál, si účastník jeho cenu 
uhradí. Účastníci, kteří absolvují většinu 
kurzů, obdrží na slavnostním zakončení 
diplom a upomínkový dárek. Nic vám 
nebrání přihlásit se nezávazně už nyní na 
internetové adrese 
zlonickasance@seznam.cz, osobně u 
paní Jany Tůmové, Husova 94 nebo 
každé úterý odpoledne a čtvrtek 
dopoledne v Památníku Ant. Dvořáka. 
 
Zde si můžete vybrat z nabídky 
jednotlivých lekcí. 
1) Jak se správně nalíčit? – Jarešovi – 
říjen 2015  
2) Pletení z pedigu -  J. Šlechtová – 
listopad 2015 
3) Vánoční rukodělky – R. Jarešová – 
prosinec 2015 
4) Základní znalosti práce s počítačem – 
P. Pagač – leden 2016 
5) Základy finanční gramotnosti –  
R. Kotěrová – únor 2016 
6) Sestavujeme rodokmen – J. Tůmová – 
březen 2016 
7) Základy malování – D. + J. Géringovi – 
duben 2016 
8) Základy fotografování – T. Nosil – 
květen 2016 
 
Kurzy se uskuteční v nové společenské 
místnosti u knihovny (pekárna) vždy ve 
2. týdnu v daném měsíci. Konkrétní 
datum se dozvíte včas. Na vaši účast se 
těší členové Šance pro slušné. 
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