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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že se 14. června 

konalo zasedání Zastupitelstva městyse.  
Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluvena 
byla paní Průšová a pan Šafner. V sále 
Kulturního centra sledovalo zasedání 20 
občanů. Jednání zastupitelstva bylo 
konstruktivní, téměř každý bod byl 
připomínkován některým z opozičních 
zastupitelů, co se týká obsahu nebo 
upřesnění znění bodu usnesení. Protože 
Zlonická šance vychází až v srpnu, byli 
jste s jednotlivými body programu 
seznámeni ve Zlonickém zpravodaji už v 
červenci. Jenom se zmíním o diskusních 
příspěvcích. • V úvodu vystoupil pan Ing. 
Čech z Lisovic. Přinesl panu starostovi 
dvě dopravní značky (zřejmě o přednosti 
v jízdě, ale bohužel nám je neukázal). 
Upozornil, že už je to rok, co žádal 
vedení obce, aby doplnilo chybějící 
dopravní značení. Vyřešení problému 
pasportizace bude trvat ještě nějakou 
dobu. Je potřeba konečné schválení 
Policie ČR. Po kratším projevu nabídl pan 
Ing. Čech, na základě vlastního uvážení, 
rezignaci na post zastupitele Šance pro 
slušné, za kterou kandidoval ve volbách.  
Krátce po volbách ale řady členů Šance 
opustil. Přesto v Zastupitelstvu působil 
jako zastupitel Šance 
ještě další dva roky. 
Na uvolněné místo 
zastupitele usedne 
členka Šance pro 
slušné, paní učitelka 
Mgr. Lenka Fialová, 
která podle počtu 

hlasů, získaných od voličů, je další 
v pořadí. • Na diskusní příspěvek pana 
Kratochvíla, který se týkal 
nedostatečného sekání trávy na 
pozemcích městyse, odpověděl pan 
starosta ve smyslu – málo lidí, hodně 
trávy, nedá se to stihnout všechno. 
• Dále v diskusi vystoupili zástupci 
Osadního výboru z Vyšínku. Žádali 
vedení obce o další příspěvek na 
zakoupení materiálu pro vybudování 
pódia, které bude využíváno při všech 
akcích OV – zastupitelé, až na výjimky – 
poskytnutí příspěvku odsouhlasili. 
• Paní Karafiátová, rovněž z Vyšínku, 
žádala vedení obce o příspěvek na 
zakoupení koně pro organizaci Aranka 
s přáním, vytvořit ve Vyšínku jezdecký 
klub pro mládež. Na žádost odpověděl 
zastupitel Kratochvíl, že existují pravidla 
pro poskytování příspěvků spolkům, 
tudíž je potřeba nejprve poslat žádost 
tak, jako to dělají všechny ostatní spolky, 
a v listopadu se bude rozhodovat o 
příspěvcích na příští rok.  
• Na dotaz zastupitelky ing. Čermákové 
ohledně prezentace městyse v soutěži 
Vesnice roku odpovídal pan starosta. 
Prezentace se konala v Kulturním centru. 
Přijela desetičlenná komise, složená ze 
zástupců různých korporací. Místnost 
v KC byla slavnostně vyzdobena, byly 
vystaveny k nahlédnutí kroniky obce, 
spolků a školy. Žáci 9. ročníku ZŠ 
připravili občerstvení a zajišťovali 
obsluhu, „skřítkové“ ze 3. třídy ZŠ zahájili 
program svým vystoupením, které 
nacvičili na květnové Slavnosti městyse 
Zlonice. Následovala interaktivní 
prezentace obce, kterou připravil a 
komentoval Mgr. Pavel Pagač. Celý 
program v KC zakončilo vystoupení 
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mažoretek. Členové komise si odnášeli 
upomínkové předměty, DVD ze života 
městyse apod. Další program byl mimo 
KC – jízda autobusem se zastávkami 
v Lisovicích, ve škole, v PAD apod., aby 
se komise seznámila s konkrétními místy 
v obci. Po dvou hodinách se členové 
komise rozloučili a odjeli. Ve čtvrtek 16. 
6. 2016 proběhlo v Kutné Hoře vyhlášení 
výsledků Vesnice roku 2016. Městys 
Zlonice získal "Cenu naděje pro živý 
venkov" za místní spolkový život a 
občanskou společnost v obcích a bude 
reprezentovat Středočeský kraj v 
celostátním kole. Symbolem této ceny je 
duha, která symbolizuje občanskou 
společnost. Záštitu nad touto cenou 
převzalo Sdružení místních samospráv 
ČR, které je přesvědčeno, že pro každou 
obec je klíčová aktivita místních spolků a 
zájmových sdružení. Ty představují 
místní život v obci, jsou nespornými 
nositeli místní kultury, společenského 
života a občanské společnosti. Jejich 
podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů 
veřejné moci. Dále Zlonice ještě získaly 
Diplom za zachování hodnot kulturního 
dědictví. Na to, že jsme byli v letošním 
roce nováčci...  • Zastupitelce Ing. 
Čermákové slíbil pan starosta, že do 
příštího zasedání zastupitelstva nechá 
odstranit na KC nápis PEKÁRNA U 
VLASÁKŮ, který tam už opravdu nepatří. 
• K odpovědi na dotaz Kolik stálo osázení 
záhonu na náměstí? připojil pan starosta 
ještě nepříjemný dodatek – za bílého 
dne si jedna občanka z osázeného 
záhonu vyrýpla 30 květinek, dala je do 
tašky a klidně odešla. Z pochopitelných 
důvodů, nelze dotyčnou jmenovat. Já 
dodávám, že by si to zasloužila, abychom 
všichni věděli, na koho si dát pozor. Jestli 

vás okamžitě napadlo, kdo to mohl 
zrovna u nás ve Zlonicích být, tak to se 
výjimečně mýlíte. Jednalo se o úplně 
někoho jiného a o to je to horší. 
Mimochodem, ten záhon je opravdu 
hezký, byl to dobrý nápad a dotyčné paní 
přeji, aby ji ty kytičky, které nám všem 
ukradla, vůbec netěšily.  
 
 

PASPORTIZACE BYTŮ – DOTAZ  NA 
ZPRACOVATELE  
V současné době probíhá ve Zlonicích 
pasportizace obecních bytů. V čem 
spočívá a proč se provádí?   Na to jsme 
zeptali jednatele společnosti GOLDEN 

CUBE, s.r.o., pana BOŘKA JAREŠE.  
 
Pasportizace je zjištění (inventarizace) 
skutečného stavu objektů, v našem 
případě obecních bytů.  Zjišťování jejich 
konstrukčních částí, vybavení, míry jejich 
opotřebení a zaměření ploch 
prostřednictvím místního šetření 
v objektu. Následně dochází ke 
zpracování zjištěného stavu do 
dokumentu – pasportu. Pasportizaci je 
účelné provádět periodicky, ve vhodně 
nastavených časových intervalech. Lépe 
se tak optimalizuje správa a údržba 
bytového a s tím souvisejícího 
domovního fondu, současně je 
dokumentován stav nemovitostí v čase a 
výhodněji se plánují investice do oprav a 
rekonstrukcí. Pasporty jsou též jedním ze 
zdrojů informací pro určování hodnoty 
nemovitosti při jejím eventuálním 
prodeji. Pasportizaci si zajišťuje vlastník 
nemovitosti buď vlastními zdroji, nebo 
externě. 
Protože naše společnost pro městys 
provádí u vybraných nájemních bytů 
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srovnávací tržní analýzy ke stanovení 
návrhu cen, za které by mohly být tyto 
byty nabídnuty stávajícím nájemníkům k 
odkupu, nabídli jsme vedení městyse 
možnost provedení analýzy a pasportizace 
v jeden čas a to pouze na základě jedné 
návštěvy nájemního bytu.    

 
 
VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA 
POKRAČUJE!!! 
Již druhý ročník volnočasové univerzity 
jsme připravili pro všechny, kdo se chtějí 
naučit či dozvědět něco nového.  
 
Přehled kurzů 
říjen – Kouzlíme z papíru, lektor: Jitka 
Skleničková 
listopad – Malování na textil - zdobení 
triček, lektor: Světlana Kopecká 
prosinec – Vánoční ozdoby + malování 
na hedvábí, lektor: Jana Tůmová, Dana 
Géringová 
leden – Jak se správně nalíčit II., lektor: 
Renáta a Bořek Jarešovi 
únor – Práce se dřevem, lektor: Pavel 
Pagač 
březen – Základy malby II., lektor: Dana 
a Josef Géringovi 
duben – Nebojme se tabletu, lektor: ? 
květen – Základy první pomoci, lektor: 
Tereza Žebrová 
 
Popis jednotlivých kurzů naleznete vždy 
v aktuálním čísle Zlonické Šance a na 
web stránkách www.sanceproslusne.cz. 
Na kurzy je nutné se přihlásit emailem: 
Neumannovajana@seznam.cz, osobně u 
někoho ze členů Šance pro slušné či 
prostřednictvím přihlášek umístěných 
v prodejně COOP. Kurzy jsou zdarma, 

platí se pouze za případný použitý 
materiál. Probíhají zpravidla druhé úterý 
v daném měsíci od 17:00 – 20:00 hodin.  
 

POZVÁNKA NA 1. KURZ VU: 
/JITKA SKLENIČKOVÁ / 

 

ORIGAMI je japonské slovo, které 
znamená „skládat papír“ do rozmanitých 
tvarů. Technik origami je více druhů: 
pohyblivé, mokré (papír se namáčí pro 
snadnější manipulaci) a modulární, tzv. 
3D. 
Právě poslední technika mě zaujala, 
jedná se o tvary, složené z více dílů, 
které se do sebe zasouvají; používají se 
různé typy papírů. Vyrábějí se i originál 
japonské papíry, voskované a pevné. Na 
své první výrobky jsem použila vyřazený 
popsaný papír a vlastně jsem 
recyklovala. Návrhy a předlohy jsem 
našla na internetu, návody a popisy jsou 
vydány i knižně. 
Co budeme potřebovat: papír (klasický 
kancelářský, barevný), nůžky a lepidlo… 
a šikovné ruce. 
Pro začátek se naučíme skládat dílky a 
postavit něco malého a jednoduchého, 
třeba vázičku, šikovnějším pomohu se 
stavbou labutě. 
Součástí kurzu 
bude samozřejmě 
malá výstavka 
výrobků pro 
představu, co 
všechno se dá v 
3D origami 
vytvořit. 
 
Těším se na vás… 

 
 

http://www.sanceproslusne.cz/
mailto:Neumannovajana@seznam.cz
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ROZHOVOR – pokračování vyprávění 
Laďky Červené 
 
V minulé Šanci jste si mohli přečíst 
několik pracovních historek zlonické 
rodačky Laďky Červené, které ona sama 
pojmenovala „Jak jsem obsluhovala 
anglického skorokrále“. Dnes si 
zavzpomíná na své dětství ve Zlonicích i 
začátky v Londýně… Přeji příjemné 
počtení 
 
1) Vztah / vazby ke Zlonicím 
Vzhledem k tomu, ze odtud pocházím, 
tak velmi hluboké; je to místo, kam se 
opravdu ráda vracím. Mám tu rodinu, 
kamarády, fajn sousedy, všechno, co 
člověk potřebuje k tomu, aby se cítil 
dobře, prostě jako DOMA. Místo s 
velkým potenciálem… a je hezké vidět, 
když se místní lidé snaží Zlonice a život v 
nich zlepšit a zvelebit. 
 
2) Vzpomínky na dětství a kamarády 
Vzpomínek mám spousty a mohu říci, že 
jsem měla hodně volné a právě proto 
hezké dětství. Vybavuje se mi určitě 
velká bytovková parta a hraní míčových 
her na sídlištním hřišti, to trvalo několik 
dlooouhých let s Mistry míče (vy víte, 
kdo jste), to mě hodně bavilo. 
Pamatuji si, že si s námi někdy přišli 
zahrát i dospělí po práci.  Neustále jsem 
někde lezla skrz něco či po něčem, 
šplhala, visela, organizovala a táta by 
určitě dodal: “A rvala se!”. Možnosti byly 
nekonečné, a pokud to nešlo pěšmo, šlo 
to na kole. Výpravy do okolí Zlonic všemi 
směry anebo výlety do tehdejšího 
státního statku - na to vzpomínám ráda. 
Z pozdějších let si pamatuji vedení 
kroužku pro děti v místní ZŠ a s tím 

spojené organizování různých výletů a 
akcí; pořádání tanečních zábav, majáles 
anebo sběr chmele a různé brigády. 
Ráda jsem také chodila do místní 
knihovny a do sokolovny na cvičení. 
Nudit se nešlo anebo si to nepamatuju. 
 
3) Vzdělání 
Základní školu jsem absolvovala ve 
Zlonicích, pokračovala jsem ve Slaném 
na Střední ekonomické škole. Ráda 
vzpomínám na všechny školy a učitele, 
ale nejvíc na paní učitelku Živnou či pana 
Géringa, s ním přišla do třídy velká 
disciplína, ale také sranda. Představa mé 
‘kariéry’ byla při odchodu ze ZŠ jasná –
 sekretářka, což pro mě znamenalo 
vaření kafe a třídění pošty. Během jedné 
mé školní praxe jsem zastupovala 
sekretářku tehdejšího ředitele Státního 
statku ve Zlonicích a podařilo se mi osolit 
kávu všem účastníkům jeho porady. Na 
konci praxe mi bylo jasné, že mě sezení u 
stolu a třídění pošty nebaví a tak má 
kariéra sekretářky skončila právě tam. 
Studium učitelství 1.stupně byl přirozený 
pomaturitní vývoj a tenkrát jsem to s 
učením malých dětí myslela vážně. 
 
4/ Důvod k odjezdu do ciziny? 
Jednoznačně naučit se nový jazyk. 
Sametová revoluce a s tím spojené 
otevření hranic ‘na Západ’ mi ‘zkazilo 
učitelské plány’! Byla jsem tou možností 
vidět všechno na vlastní oči tak posedlá, 
že jsem v posledním ročníku VŠ začala 
studovat průvodcovství cestovního 
ruchu. Ruština se v tuto dobu přestala 
nosit, začala se nosit angličtina a 
němčina. S Anglií jsme měli bezvízový 
styk, začalo období au-pair, a tak se mi v 
hlavě zrodil nápad vyjet tam na necelý 
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rok a naučit se anglicky stylem ‘hoď do 
vody a plav’. Několik let nazpět věnovala 
babička z tátovy strany každému ze 
svých vnoučat pod stromeček 
kuponovou knížku, kterou jsem při první 
příležitosti zpeněžila a koupila si jízdenku 
do Londýna. Takže já se na Viktora 
Koženého určitě nezlobím, mě odvezl do 
Londýna.  
 
5) Začátky v Londýně? 
Nechci odpovídat slovy jako těžké a 
náročné, ale dneska se už tomu směju.  
Určitě byly zajímavé a mysl otvírající, 
takové, jaké to je, když se sami hodíte do 
vody a musíte plavat. 
Ze dne na den jsem ztratila jednu ze 
základních schopností mluvy, protože 
nikdo nerozuměl mně a já nikomu a 
ničemu. Pamatuji si, že jsem se dost 
dlouho probouzela s přáním, aby někdo 
v mém blízkém okolí začal mluvit česky. 
Rodiče dětí, které jsem přijela hlídat se 
shodou okolností měsíc před mým 
příjezdem začali rozvádět, takže to určitě 
nebyla ideální atmosféra; byli rádi, že 
jakžtakž fungovali, natož, aby se ještě 
starali o mě. Pamatuji si, že všude vládlo 
jakési bezvládí, chaos a možná si ani 
nevšimli, že jsem s nimi bydlela 6 
měsíců. Co ale bylo nejdůležitější je, že 
jsem začala chodit na kurz angličtiny a 
brzy nato jsem si našla práci v místním 
pubu (hospůdce), což mi hodně pomohlo 
pro dennodenní komunikaci a 
naposlouchání si jazyka. O víkendech 
jsem mohla používat auto, to byla taky 
obrovská výhoda, a tak jsme s 
kamarádkou jezdily po Londýně. Během 
těch prvních měsíců jsem si uvědomila 
moudrost úsloví ‘Kolik řečí umíš, tolikrát 
jsi člověkem”. Když jsem si po odchodu z 

rodiny přivydělávala uklízením, hodně 
krát jsem si říkala: Kdybych jen bývala 
věděla, jak daleko to dotáhnu s 
diplomem. Svoje sebevědomí jsem 
často hledala na dně záchodové mísy . 
 
6) Na co bylo nejtěžší si zvyknout v 
začátcích podnikání a celkově v životě v 
Anglii?  
Verzi o vlastnictví restaurace či hospody 
musím jednou provždy vyvrátit, vím, že 
se to říká. V Londýně nepodnikám, svůj 
vlastní business nevlastním, pouze vedu 
kavárnu Café in the Crypt (Kavárna v 
Kryptě) v centru Londýna na 
Trafalgarském náměstí. Myslím, že mé 
profesi se česky říká provozní. Říkám 
kavárnu, ale je to taková půl kavárna a 
půl restaurace s 250 místy, a mimo 
hlavní krypty i s prostory na konference, 
meetingy a večírky.  
Věc, kterou řeším čím dál víc, je počasí, 
které sleduji denně a již jako většina 
Angličanů zahajuji konverzace o tom, 
jaké to počasí je či že je opět blbé, takže 
když si se mnou budete jen tak chtít 
popovídat, klidně začněte o počasí. Ale 
určitě je v Anglii tepleji než před dvaceti 
lety. 
A také se mi prvních pět let hrozně 
stýskalo, pak byl dlouhou dobu klid a 
posledních pár let to na mě opět leze. 
Bydlet daleko od domova a Česka jsem 
neměla v plánu, a tak vdát se a přemístit 
se do Londýna byl asi určitě šok systému. 
Ale nečtěte to, jako že lituji… to určitě 
ne!!! 
 
Poslední část povídání s Laďkou o životě 
v Anglii, o rozdílech mezi Angličany a 
Čechy a Rychlodotazník si budete moci 
přečíst v říjnové Šanci. 
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RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/ 
 

Milí zahrádkáři, také 
pěstujete na zahrádce 
LIBEČEK? Pokud ne, tak 
vám vřele doporučuji, abyste si ho co 
nejdříve zasadili. Když si tuto rostlinu 
prohlédnete, určitě vás nenapadne, jaký 
poklad to je pro naše zdraví. Jak libeček 
pěstovat? Nejrychleji vypěstujete libeček 
z darovaných kořenových puků. Rostlině 
rozdělení kořenů nevadí a nově zasazená 
část vytvoří v krátkém čase pěkný trs. 
Pamatujte na to, že vyroste mohutná 
rostlina a vymezte libečku dostatečný 
prostor. Semena lze vysévat ve dvou 
obdobích, buď brzy zjara (březen a 
duben), případně koncem léta v srpnu a 
září. V teplejších oblastech lze výsev 
posunout až do konce října. Semeno 
potřebuje asi třícentimetrovou hloubku, 
řádky by měly být šedesát centimetrů od 
sebe. Půda pro výsadbu libečku postačí 
běžná zahradní (v těžkých, mokrých 
půdách roste slabě), hluboká humózní s 
dostatkem živin podpoří růst. Pokud 
nejsou dlouhotrvající sucha, není třeba 
libeček ani zalévat. Stanoviště snáší jak 
slunné, tak i polostinné, jen zcela 
zastíněná místa vhodná nejsou. Na 
jednom místě zůstává libeček několik let. 
Kvete koncem června, květní silné lodyhy 
můžete odstraňovat, pokud je necháte, 
nic se nestane. Semena libečku z 
odkvetlého květenství samovolně 
vypadávají, ale rostlina se nevysemeňuje 
spontánně.  
Sklízet se na libečku dá úplně vše. Od 
plodů přes listy až po oddenky a kořeny. 
V kuchyni je ceněn pro svou vůni a chuť, 

která je často přirovnávána k chuti 
maggi. Čerstvé i sušené listy jsou 
skvělým kořením na dochucení polévek a 
omáček, do pomazánek, masových 
pokrmů nebo luštěnin, hodí se i do 
salátů nebo např. na vařené brambory či 
bramborovou kaši. Jeho aroma je 
výrazné, takže ho do pokrmů přidávejte 
poměrně málo. Oddenky libečku a jeho 
oloupaný čerstvý kořen se dají upravovat 
jako zelenina, nejlepší jsou pokrájené a 
přidané do polévky. Všechny části 
rostliny se dají sušit pro další uskladnění. 
Listy a oddenky můžete navíc zmrazit pro 
pozdější použití. Usušené listy skladujte v 
tmavé nádobě, aby si zachovaly zelenou 
barvu. Jednou z velmi prospěšných 
vlastností libečku je příznivý vliv na naše 
zažívání. Může pomoci lidem trpícím 
nedostatečností žaludku a žlučníku, 
pocitem „těžkého břicha“ po jídle a 
lidem s celkově pomalým zažíváním. 
Vědci také objevili, že libeček je velice 
efektivní v boji proti bakteriím, jako jsou 
E. coli, Salmonela, H. pylori a H. 
influenzae. Zároveň je prospěšný pro 
jedince trpící kloubními potížemi, jako 
jsou revma, artróza nebo dna. Za tímto 
účelem můžete použít všechny části 
rostliny, ale nejvýraznější účinek má v 
tomto případě kořen. Krátkým 
povařením sušeného kořene si připravte 
čaj, ten pijte několikrát denně. Někteří 
léčitelé doporučují lidem trpícím výše 
jmenovanými kloubními potížemi i 
koupele s přídavkem odvaru. Čaj z 
libečku má výrazné močopudné, a tím 
také čisticí účinky. Těhotné ženy by se 
mu však měly raději vyhnout. Zklidňující 
efekt libečku pomáhá přirozeně bojovat 
proti symptomům alergií. Quercetin, 
sloučenina obsažená v libečku, tlumí 
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uvolnění histaminu a zmenšuje 
podráždění způsobená přecitlivělostí 
vůči některým složkám přírody.  
Mnoho úspěchů při pěstování  
přeje váš Jura. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
BRAŇTE SE MÝTŮM  
/NÁZOR ODBORNÍKA/ 

Nabízíme několik dalších mýtů o 
potravinách.  
 
6. mýtus:  Bojte se smaženého 
Smažené jídlo nemusí být vždy nezdravé. 
Musí se ale smažit správně – při teplotě 
cca 180 °C. Smažené jídlo nechat vždy 
okapat na ubrousku. Pro smažení se hodí 
třeba slunečnicový nebo řepkový olej. 
Naopak olivový 
olej je choulostivý 
– je třeba na něm 
smažit opatrně, 
aby se nepřepálil 
a nezničil. 
7. mýtus: Cukru se bojme jak čert kříže. 
Bez cukru se zdravá strava neobejde, 
stejně tak jako bez soli. Je dětinské 
považovat cukr za 
„ďábla“ a nahrazovat 
ho jinými sladidly – 
obvykle cukry jiného 
druhu. Důležité však je, abychom sladili 
s mírou – rozhodně bychom denně 

neměli ve formě cukrů přijmout víc než 
desetinu celkového příjmu kalorií. Naši 
předkové sáhli po sladkém, když 
potřebovali podat velký fyzický výkon, už 
před patnácti tisíci lety žvýkali cukrovou 
třtinu, později se zaměřili na lépe 
dostupný med, kolem roku 600 přišli 
Peršané s krystalizací cukru ze třtiny a až 
v polovině 18. století objevil lékárník 
Andreas Sigismund Marggraf, že ho lze 
získat z řepy. Na první cukrovar se ale 
čekalo do roku 1801. Zkrátka cukr byl – 
z pohledu lidstva – až donedávna 
vzácností. Dnes jsou jím potraviny 
doslova zamořené. Proč? Protože ty 
s cukrem se dobře prodávají, náš mozek 
je totiž chce. Cukr v mozku údajně 
aktivuje stejná centra závislosti jako 
alkohol a drogy. Zcela určitě má vliv 
na ty oblasti mozku, jež ovlivňují 
motivaci, pocit pohody a štěstí. Značnou 
roli hraje hormon dopamin – a cukr 
vylučování této povzbuzující látky 
urychluje. Aby se pocit opakoval, 
musíme si dát zase trochu/hodně cukru. 
8. mýtus: Sója je ideální potravina  
Ano, sója má jistě své přednosti – 
nicméně při 
dlouhodobém 
požívání může 
poškodit štítnou 
žlázu, zvyšuje 
riziko vzniku 
diabetu, urychluje 
stařeckou demenci a vzhledem k obsahu 
estrogenu je nevhodná přinejmenším 
pro děti. Pětiminutové povaření v páře a 
přidání trochy tuku, je velmi vhodné a 
umožní lépe využít živiny, jež sója 
obsahuje. 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY   
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

                                                          
                                                                   

 

 

 
SOJKA OBECNÁ 
Sojka je nádherný pták, kterého 
bezpečně poznáte podle malých 
černomodře pruhovaných pírek na 
křídlech. Dříve byl tento pták dost 
vzácný, najít v lese sojčí pírko byl malý 
zázrak. Dnes potkáme sojku nejen na 
krajích lesa, ale i v zahradách. Spatří nás 
mnohem dřív než my ji a všem to 
okamžitě svým křikem prozradí. Proto se 
jí také říká "lesní strážce", vzpomeňme 
na Krkonošské pohádky. Velikostí se 
sojka rovná hrdličce a z krkavcovitých 
ptáků je nejpestřeji zbarvena. Má 
rudošedý trup, od černého ocasu je 
oddělen bílým kostrčem. Samec při 
namlouvání dokáže napodobit zvuky 
jiných ptáků a zvířat. Hnízdo si staví na 
stromech z větviček, stébel a sena. Vejce 
zahřívají oba rodiče po dobu 20ti dnů. 
Stejný počet dnů se o svá mláďata starají 
a krmí, než potomstvo vyletí z hnízda. 
Sojky jsou všežravci, takže jejich 
jídelníček je velmi pestrý. V létě je to 
hlavně hmyz, ptačí vejce nebo holátka 
jiných ptáků, žáby, myši a ještěrky. Na 
podzim se zaměřují na rostlinnou stravu, 
sbírají obilí, bobule všeho druhu a 
především žaludy, z kterých si dělají 
zásoby na zimu. Spižírny si budují hlavně 
v zemi - vyklovají zobákem díru, do které 
si žaludy nastrkají a otvor pečlivě zacpou. 

Stane se ovšem, že na některou ze 
zásobáren zapomenou a příští rok na 
jaře tam žaludy vyklíčí. Můžeme tedy říci, 
že se sojka tak trochu stará o obnovu 
zeleně. Najít sojčí pírko je darem přírody, 
odměnou za trpělivost a lásku k přírodě. 
Proto si je každý myslivec a lesník vkládá 
za klobouk. Letošní zimu byla sojka 
naším pravidelným hostem na 
prostorovém krmítku, zvlášť při zásypu 
moučnými červy, kterými jsme ptactvo, 
kromě semínek slunečnice, prosa a obilí, 
přikrmovali. 

 

 
KALENDÁRIUM 
 
1.– 6.8. Křivořezání, hrad  

Křivoklát, 
6.8., 14:00 Bílichovské slavnosti,  

Bílichov, 
12. – 14. 8. Letní lounské vábení, Louny, 
19.8., 20:00 Koncert skupiny Katapult,  

letní kino Slaný, 
20.8., 14:00 Festival Okoř, 
20.8., 20:00 Taneční zábava, SK Zlonice, 
25.8., 20:00 Lucie Vondráčková a   

Vokobere, letní kino Slaný, 
26.–27. 8. Rockový festival Valník, letní  

kino Slaný, 
27.8., 9:00 Memoriál Františka Havla, SK  

Zlonice, 
7.9., 16:00 Den otevřených dveří, Ostrov  

Slaný, 
24.9., 6:00 Auto – moto burza,  

Hobšovice, 
28.9., 14:00, Historický den, Zlonice 
30.9., 18:00 Noc vědců, Gymnázium  

Slaný. 
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INDIÁNSKÝ GOLF aneb  inspirace na 
odpolední procházku po lese, 
nejlépe i s dětmi 
/LENKA FIALOVÁ / 

 

…Stále ještě jsou prázdniny a dovolené, 

rodiče tráví s dětmi všechen volný čas, 
aby si vzájemně vynahradili to celoroční 
míjení se u večeře nebo u snídaně, 
popřípadě sezení nad učením a lámání si 
hlavy, co že to ta úča zase chce…  
Ideální je trávit dovolenou v blízkosti 
vody. Je jen málo dětí, které by voda 
nelákala tak, že je nutné honit je z vody 
skoro násilím přesto, že pusu mají zimou 
fialovou jako od borůvek a třesou se, jak 
tři dny starý pes (jak říkával můj tatínek 
svým vnoučatům). Ale co s nimi, když 
venku je 15 stupňů a oni se pořád 
domáhají nějaké zábavy? Nabízím jako 
inspiraci „indiánský golf“, ke kterému mě 
přivedl můj kamarád. Hrát může úplně 
každý, pokud má ruce a nohy, na věku 
vůbec nezáleží… Potřebujete pouze a 
jedině tenisový míček (1 do každé 
skupiny hráčů), i když myslím, že i ten by 
se dal nahradit jiným míčkem přibližně 
stejné velikosti. Dále je dobré obout si 
pevné boty a najít terén, který není 
rovný a hladký, čili ideálně les. A v tom 
lese se poohlédnout po nějakém klacku, 
který nahradí golfovou hůl… A pak už 
můžete začít. Pravidla jsou 
jednoduchá: 1) Zvolte startovní čáru, na 
kterou položíte míček. 2) V družstvu si 
rozdejte čísla a postupně míček 
odpalujte pomocí „holí“ ve směru 
předem určeném. 3) Cíl si zvolte sami 
v průběhu hry – stačí se rozhlédnout a 
říct: Dojdeme až támhle na ten kopec! 

4) V cíli skupiny spočítají uhraný počet 
úderů… a kdo jich má méně, ten 
vyhrál.    
Zdá se vám to příliš jednoduché a 
nezáživné? Můžu vám slíbit, že pokud 
jste jen trochu hraví, půjdete z lesa za 
tmy a rozhodně si to budete chtít 
zopakovat… V lese totiž zřejmě žijí 
mrňavé potměšilé potvůrky, které míček 
postrkují nebo brzdí podle svého a občas 
ho i schovají, protože jinak není možné, 
že vy tak pěkně míříte a ten zatracený 
kulatý nesmysl letí úplně jinam. A když 
se v lese objeví potůček nebo malá 
mokřinka, popřípadě kmen spadlý přes 
cestu, můžete si být jistí, že hra tím získá 
grády a vám se zničehonic zvedne tlak, 
začnete se rozhlížet a nervózně pobíhat, 
hledajíce schůdnější trasu, protože skrz 
ostružiní to jde vážně špatně… a pak jste 
už skoro u cíle, víte, že vám stačí dva, 
maximálně tři přesné „šťouchy“, ještě 
obejít tenhle malý kamínek a je to. Jenže 
míček překážku nejen neobjede, on ten 
kamínek trefí přímo, odrazí se a … vy za 
ním běžíte z kopce a doufáte, že se 
zastaví dřív, než zahučí do potoka… (Z 
vlastní zkušenosti vím, že doufáte 
marně.) 
Pokud by vás snad napadlo, že bude 
lepší míček vzít do ruky a přes překážku 
ho přenést, připište si rovnou deset 
trestných bodů (úderů)… A to je dost, to 
by se vám v cíli nemuselo vyplatit. 
A ještě jedna rada ze života – nehrajte 
dospělí proti dětem… Nevím, čím to je, 
ale přesto, že děti nemají ani ponětí o 
taktice nebo profilu terénu, téměř 
vždycky vyhrají… asi se nějak domlouvají 
s těmi lesními potvůrkami. 
Tak vám přeji vám hodně trpělivosti, 
zábavy a krásného slunečného počasí… 
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SLOVO ZÁVĚREM… 
/JAN TŮMA – předseda ŠPS, z.s./ 

 
Vážení spoluobčané, 
může se zdát a také jsem to slyšel, že 
poslední dobou náš spolek Šance pro 
slušné není příliš na politickém poli 
Zlonic vidět a slyšet. Přestávají být jeho 
členové a zastupitelé aktivní? Naopak, 
pouze se stále držíme dohody, že je 
důležité soustředit se na práci, nikoliv na 
populistické a záštiplné „článkaření“. 
Často se našich členů i mě lidé ptají, zdali 
jsem četl to či ono diskusní fórum na 
sociálních sítích, či necenzurované články 
v místním tisku, kde je náš spolek, 
instituce mnou vedené, nebo já osobně, 
obviňován a kritizován za nejrůznější 
skutky a rozhodnutí. K tomu mohu říci 
jediné – nečetl, číst nebudu a nevyjadřuji 
se k nim. Ovšem jsem otevřen slušné, 
přímé, diskusi bez osobní záště a zloby, 
které je v mnohých lidech tolik, že to lze 
jen těžko pochopit. A tak skáčou, křičí, 
teatrálně se předvádějí a doufají, že jim 
to přinese politické body. Řídí se zkrátka 
heslem: „I negativní reklama je 
reklama.“  Náš spolek se řídí stále pouze 
tím -  pracovat podle nejlepšího vědomí 
a svědomí svých členů, bez zloby a záště, 
pro dobro nás všech, a proto o věcech 
diskutujeme, nasloucháme názorům 
našich členů a občanů a na jejich základě  
 
 
 

přijímáme společně rozhodnutí.  A že se 
vždy vše nepodaří, jak si přejeme? To se 
stává. Byla by utopie se domnívat, že 
neúspěch neexistuje. 
Po posledním zastupitelstvu, veřejnosti 
připomínajícím spíše tragikomické 
divadelní představení, je asi potřeba 
objasnit některá fakta a naše 
nevyhnutelné kroky. Velmi jsem 
přemýšlel o formě a cestě, jak otevřeně 
objasnit to, co vás zajímá a trápí – prodej 
bytů, rozpočet, investice, komunikace, 
dopravní značení a mnoho dalšího. A 
dospěl jsem k názoru, že nejotevřenější a 
nejefektivnější je diskuse, a proto bych 
po prázdninách rád takovou diskusi mezi 
občany a členy našeho spolku 
zorganizoval. Jsem přesvědčen, že tato 
cesta je lepší nežli zdlouhavé články, 
které může někdo stejně špatně 
pochopit či překroutit. Mnoho věcí a 
skutečností se prostě stručně a 
přímočaře vyjádřit formou článku nedá. 
Ti, kterým skutečně leží osud našeho 
krásného městečka na srdci, jistě 
pozvání k otevřené diskusi přijmou. 
Hrdí občané městyse Zlonice, Vyšínku, 
Lisovic, Tmáně a Břešťan. Přeji vám 
krásné, pohodové léto. 
 
MOTTO NA ZÁVĚR: „Slabí lidé se mstí, 
silní lidé odpouštějí, inteligentní lidé 
ignorují.“ 
 
 
Redakční rada Zlonické šance: 
Mgr. Lenka Fialová, Bořek Jareš, Marie 

Geringová, Ing. Jana Tůmová a Radka 

Kotěrová. 
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