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VYHRÁLI JSME! 
Je to zhruba rok, co začala Šance pro 

slušné ve spolupráci s občany bojovat za 

zrušení souhlasu s průzkumem ložisek 

plynu ve Zlonicích a okolí, který dalo 

tehdejší vedení obce. Vláda ČR uložila 

ministru ŽP nepovolovat stanovování 

průzkumných území. Naše snaha byla 

určitě v rámci republiky kapkou v moři, 

ale v rámci regionu důležitá. Děkujeme 

vám za vaši podporu v našem snažení! 

 

 

 

      JAK KOZA ZŮSTALA CELÁ 

A VLKOVI KRUČÍ  

       V ŽALUDKU 
                              (IVAN LIŠKA) 

 

Pro název dnešního článku jsem si 

vypůjčil známý výrok o vlku, který se 

nažral, a koza zůstala celá. V našem 

případě je to ovšem tak, že se vlk nejen 

nenažral, ale hlady vyje a jak se zdá, je to 

každému dotčenému jedno. 

 

Začátkem března se konala schůzka 

matek se starostou a s ředitelkou MŠ 

ohledně jejich názoru, že kritéria pro 

přijetí do MŠ jsou stanovena podivně a 

nelogicky. Byl jsem (jako autor článku 

v minulé Šanci) taktéž pozván, takže to, 

co uvádím, je má osobní zkušenost a 

nikoli něco z druhé ruky.  

Na místě jsme vyjádřili naše přesvědčení, 

že kritéria jsou stanovena nejen celkově 

špatně a v určitém ohledu i v rozporu se 

zákonem, ale i v rozporu se základní 

logikou. Zkrátka tak, jako by se ani 

nejednalo o zlonickou školku pro 

zlonické občany, ale o nějaký anonymní 

ústav, který si může a bude dělat jen to, 

co chce. Nicméně jistou naději budil 

opatrný příslib, že kritéria budou znovu 

posouzena a změněna. 

Na zasedání zastupitelstva dne 

12.3.2013 paní ředitelka před svědky 

prohlásila, že v reakci na připomínky 

občanů skutečně ke změně došlo. Je 

možné, že maminkám, které odcházely 

z první schůzky v mírně depresivní 

náladě, v tomto okamžiku srdce lehce 

zaplesalo a já … já byl vyloženě 

optimistický. To jsem se ovšem 

nevědomky podobal té ovci, která jsouc 

vedena na porážku, povídá té druhé: „To 

bude asi, madam, kvůli očkování!“. Proč? 

Čtěte dál. 

Pan starosta zorganizoval schůzku s paní 

ředitelkou, pak zasedala rada, pak 

zastupitelstvo … a všude znělo, že změny 

nastanou. Můžeme se tedy jen 

dohadovat, jak jsme se mohli dostat do 

situace, že po celém tom martýriu bylo 

vyhověno občanům tak, že byl jen jinak 

pojmenován stávající stav – ono se totiž 

vlastně nic nezměnilo. Nevěříte?  Tak si 

to projděme. 

Celá tahle věc vznikla proto, že původní 

pravidla pro přijímání do MŠ vůbec 
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nezohledňovala sociální situaci 

v rodinách. Přednost dostává ten, kdo se 

narodil o týden dříve, i kdyby to 

znamenalo, že třeba samoživitelka přijde 

o práci, protože se jí dítě nenarodilo 

včas. Kdyby se jednalo o anonymní 

soukromou instituci, chápal bych, že si 

dělá, co chce, ale u školky zřizované 

Zlonicemi pro zlonické občany to 

nechápu.  

Jediné, co paní ředitelka změnila, je to, 

že stará kritéria měla napsána 

v odrážkách pod sebou a nová dala do 

tabulky. Přitom argumentovala tím, že 

použila doporučení ombudsmana, což je 

naprosto zavádějící argument, protože u 

doporučení ombudsmana je výslovně 

napsáno, že „demonstruje pouze 

možnou podobu“ a že „se nejedná o 

něco, co je aplikovatelné vždy a všude“.  

Chtěli jsme, aby předškolák odkudkoli 

neměl přednost před dítětem ze Zlonic. 

Podle starých kritérií to nešlo a nejde to 

ani podle nových, protože za předškolní 

věk má dítě 30 bodů a za bydliště jen 10. 

Chtěli jsme, aby nerozhodoval pouze věk, 

ale aby se přihlédlo k sociální situaci 

v rodině. Podle starých kritérií to nešlo a 

nejde to ani podle nových, protože body 

dává paní ředitelka pouze za věk a ne za 

to, že byste třeba mohli přijít o práci. 

Takže kde je ta změna? Pročítal jsem ta 

„změněná“ kritéria a nenašel jsem nic, 

co by se opravdu změnilo. Nevím, 

v jakém rozpoložení paní ředitelka tato 

„nová“ pravidla psala, protože: 

a)  vypadla ta část, kde se za tzv. 

„sociální potřebnost“ dává 0-30 

bodů a právě tam se 

zohledňuje, zda by se dítě 

nemohlo dostat do nepříznivé 

sociální situace, zda jde o 

samoživitelku atd. 

b) paní ředitelka se odvolává na 

„trvalé bydliště alespoň“ 

jednoho z rodičů“, což sám 

ombudsman shledává jako 

nelegitimní požadavek (jde o 

trvalé bydliště dítěte) 

c) objevuje se tu hledisko 

„celodenního provozu“, což je 

termín, který zákon od tohoto 

roku nezná  

Naštěstí nám vypadlo kritérium, které si 

paní ředitelka vytvořila výhradně ke své 

potřebě (přijetí dítěte vlastního 

zaměstnance mimo jakékoli pořadí) a 

které bylo vysloveně protizákonné.  

 

Aby to nevypadalo, že jediným cílem a 

jedinou věci, které jsem schopen, je 

kritika, musím odpovědět na otázky 

„proč?“ a „jak?“. 

Proč? Protože jde o princip.  Obec je 

zřizovatelem MŠ, čímž plní jeden ze 

základních úkolů samosprávy. Dává-li 

tedy peníze na to, aby úkol zajistit 

mohla, měla by tedy také mít možnost a 

zájem v mezích zákona některé věci 

ovlivňovat.  

NIKDE není napsáno, že ředitel MŠ si 

sám o své vůli a podle své libosti může 
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kritéria stanovovat a stejně tak není 

NIKDE napsáno, že to zřizovatel dělat 

musí a má. Protože ale není úkolem 

ředitelky MŠ, jako orgánu státní správy, 

komplikovat plnění funkcí samosprávy, 

dalo by se předpokládat, že se tyto dva 

subjekty prostě lidsky domluví. Přiznám 

se, že ani nevím, jak to doopravdy je. 

Jestli ale zřizovatel zcela rezignoval na 

legální a pochopitelné ovlivňování 

něčeho, na co vynakládá peníze, pak to 

podle mého soudu dobře není. Ale 

možná se mýlím, možná to takhle obec 

vážně chce. Nebo třeba nechce, ale není 

schopna donutit člověka, kterého sama 

na to místo vybrala, aby normálně 

spolupracoval … kdo ví? 

Jak? Buď se můžeme vrátit ke kritériím 

z roku 2009/10, která měla logiku, nebo 

takřka téhož dosáhneme například tím, 

že se skutečně budeme držet doporučení 

a na „sociální kritéria“ dáme daleko větší 

důraz (třeba výrazně vyšším počtem 

bodů). 

Jedna z dotčených maminek si dala tu 

práci a zjistila si podmínky z jiných školek 

v bližším i vzdálenějším okolí. Naprosto 

nikdo to nemá takhle. Třeba ve Slaném 

mají 2 kritéria – Slaný a pak podle 

zbylých volných míst. Ano, je to extrém, 

ale nevšiml jsem si, že by ani kvůli 

tomuto extrému měl někdo problémy.  

 

Chápu, že tato problematika se dotýká 

jen úzké skupiny lidí a že se najde 

spousta občanů, které už tohle nepálí 

nebo nepovažují tento problém za 

palčivý. Je to normální a je to tak 

v pořádku. Celá věc má ale i druhou 

stránku. Jde přece také o princip. Jde o 

to, zda a jak je obec schopna korigovat 

svoje postoje s ohledem na potřeby 

občanů.  

(Kdo má zájem se dovědět víc, zeptat se, 

vysvětlit atd., může k tomu použít třeba 

Diskusní fórum na stránkách obce.) 

 
 ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 
 

Lidi, slyšeli jste, …  

 

 

 

► že 12. 3. se konalo zasedání 

zastupitelstva? Z bohatého programu mě 

zaujalo několik bodů. Naši zastupitelé 

mimo jiné odsouhlasili vytvoření 

přípravné třídy v Základní škole ve 

Zlonicích. Je to pouze první krok. Bude 

následovat ještě spousta jednání a 

hlavně je potřeba zajistit potřebné 

finance. Jak jinak. Jenom pro objasnění 

pojmu ‚přípravná třída‘. V této třídě by 

se soustřeďovaly děti s odkladem školní 

docházky, to znamená například děti se 

závažnými vadami řeči, děti z méně 

podnětného a sociálně slabého 

rodinného prostředí a děti s dalšími 

problémy, které jim znemožňují zahájit 

školní docházku v řádném termínu. 

Odklad školní docházky doporučí 

pracovníci pedagogicko – psychologické 
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poradny na základě odborného vyšetření 

dítěte.  Hlavním úkolem vyučujícího v 

této třídě je postupně, systematicky a 

všestranně připravit děti s odkladem na 

vstup do prvního ročníku ZŠ. Podobně už 

pracují přípravné třídy například 

v Klobukách a ve Velvarech.   Další  

nezanedbatelnou výhodou této 

přípravné třídy je částečné „odlehčení“ 

problémů s přijímáním dětí do MŠ, kde 

je poptávka rodičů při zápisu bohužel 

stále kapacitně omezena. 

► že jsem si v souvislosti se současnými 

diskusemi kolem přijímání dětí do MŠ 

vzpomněla, že nedostatek míst pro 

předškolní děti v naší MŠ jsem probírala 

na radnici už před dvěma lety. Tehdy mi 

odpověděla do Zlonického zpravodaje 

paní místostarostka Čermáková:  

„Uvažujeme o rozšíření mateřské školy 

buď vybudováním půdní vestavby, nebo 

přístavby do zahrady.“ Uplynuly dva 

roky. Nic se v tomto směru nezměnilo a 

teď se všichni diví, že už rodičům došla 

trpělivost. Co si budeme povídat – 

problém se déle jak dva roky skrývá  

„pod kobercem“. Na názory typu 

„…výhledově budou slabší ročníky, méně 

dětí…“ atd. už jsem já osobně alergická, 

protože totéž jsme slyšeli, když se před 

lety rušila „nová MŠ“. A dopadlo to 

přesně naopak. Možná je teď ta správná 

chvíle opět se zamyslet, jak situaci 

s nedostatečnou kapacitou MŠ konečně 

vyřešit. 

► že byl odprodán sál Dělnického domu 

panu Davidu Vávrovi za 300 000,- Kč?  

► že se na zasedání hovořilo o přípravě 

projektů na rekonstrukci bytů 

v pivovaru? A pozor! Zájemci o byty si 

budou moci rekonstrukci provést sami za 

předpokladu, že ji provedou podle 

projektů radnice. 

► že novým zlonickým kronikářem je 

současný obecní zastupitel pan Josef 

Neumann?    

Tolik ve zkratce ze zasedání 

zastupitelstva. S dalšími body jednání   se 

můžete seznámit na stránkách městyse 

Zlonice. http: //www.zlonice.cz/  

► že u nás pomalu vzniká další areál, 

který ubere našemu městysi na kráse? 

Nedávno mě zastavily dvě občanky a 

stěžovaly si, že z areálu bývalé promilky 

(u fotbalového hřiště) se postupně stává 

odporné zbořeniště podobné tomu, jaké 

můžeme vidět v bývalém státním statku. 

Schází se tam prý různá individua, která 

pomalu a systematicky ničí, co se dá. 

Několikrát si dotyčné paní stěžovaly, ale 

prý se s tím nedá nic dělat. Požádala 

jsem paní místostarostku Radku 

Kotěrovou o vyjádření k této situaci. 

Odpověděla mi: „O problému víme a 

snažíme se ho řešit již poměrně dlouho. 

Jednak pravidelně vysíláme hlídky MP, 

které provádí kontroly, jednak jsme 

vyzvali majitele k zabezpečení celého 

areálu. Nicméně musíme postupovat 

podle zákona a dodržet stanovený 

postup. Teprve pokud majitel 
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nezareaguje a hrozilo by tam ohrožení 

na životě nebo zdraví, úřad zajistí objekt 

na vlastní náklady a bude požadovat 

úhradu nákladů od majitele. Je to téměř 

totožné jako s nemovitostí u DPS. (Dům 

s pečovatelskou službou)  

► že masopustní akce fotbalistů byly 

opět hojně navštívené a tentokrát 

proběhly bez sebemenší chybičky? 

Odpolední i večerní „skotačení“ se moc 

líbilo a pořadatelé si zaslouží opět velkou 

pochvalu. Videozáznam půlnočního 

tanečku „poupata“ můžete najít na. 

http://www.facebook.com/photo.php?v

=332271993559815&set=vb.100003310

521219&type=2&theater. Všichni tance 

a zábavy chtiví vzkazují: „Už se 

nemůžeme dočkat další akce!“   

► že máte možnost na internetových 

stránkách www.ZnamyLekar.cz sledovat 

hodnocení práce svého lékaře a také se 

bez větších problémů můžete zapojit do 

diskuse? Dozvěděla jsem se to náhodou 

a hned jsem se podívala. Překvapilo mě, 

když jsem se dočetla, jaké štěstí jsem 

měla při volbě lékařů já. Zavítejte proto 

na tyto stránky a možná budete 

překvapeni, jako jsem byla já. Vůbec 

nevadí, že lékaře někteří z vás potřebují 

jenom občas anebo máte štěstí, že toho 

správného lékaře už jste si vybrali. O to 

víc vás diskusní příspěvky zaujmou. 

Někdo si možná díky těmto stránkám 

naopak vybere nového lékaře nebo 

specialistu, kterého zrovna potřebuje. 

 

 

CO POTŘEBUJÍ ŽENY 

K TOMU, ABY BYLY FIT? 
(LENKA FIALOVÁ) 

Je to pár týdnů, co na mě 

z webu vykoukla 

upoutávka na ‚Nové 

senzační cvičení! Převratný způsob 

shazování kil a formování postavy! Cvičte 

s Jill…‘ Samozřejmě jsem okamžitě 

rozklikla celý článek, neboť patřím do 

početné skupiny žen, které se sebou 

nikdy nejsou spokojené. Takže sem s tou 

novinkou. Četla jsem pozorně a shlédla i 

ukázkové video: tři slečny chvíli 

poskakovaly, pak minutu posilovaly, zase 

poskakovaly, zase posilovaly…, aby po 

27(!) minutách vesele zamávaly do 

kamery a odebraly se zřejmě někam do 

fitka, poněvadž takovouhle postavu si 

nemohly zajistit tím, co předváděly na 

obrazovce, to ať mi nikdo nevykládá.  

Ale udička byla hozena a já se k háčku na 

jejím konci blížila čím dál rychleji. Na 

zázračné cvičení jsem zavedla řeč 

s každou kamarádkou a ejhle! Všechny 

už o něm minimálně slyšely, některé už 

byly rozhodnuté ho vyzkoušet a jedna už 

si dokonce pořídila DVD, na kterém ony 

tři zmíněné slečny předcvičují a stále se 

mile usmívají. 

Trošku znepokojivě zněly informace, že 

cvičení má tři různé úrovně obtížnosti a 

že cvičit se musí denně celý měsíc, 

přesně 30 dní. Diskusemi jsme ale 

všechny došly k názoru, že a) půlhodinku 

http://www.facebook.com/photo.php?v=332271993559815&set=vb.100003310521219&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=332271993559815&set=vb.100003310521219&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=332271993559815&set=vb.100003310521219&type=2&theater
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denně klidně obětujeme a b) nejsme 

přece úplně mimo formu - tři úrovně 

zvládneme v pohodě. A pak budeme 

vypadat jako Jill a její kolegyně! To 

budou lidi čučet… 

Hned následující pondělí jsem natáhla 

tepláky a tričko, vrhla pohled do zrcadla 

a ujistila se o tom, že tohle rozhodnutí 

přišlo za pět minut dvanáct (vypadám 

jako mamut), zapnula DVD a zvesela se 

pustila do cvičení. Po 10 minutách jsem 

se už neusmívala tak široce, po 20 jsem 

začala funět a při závěrečných 

posilovacích cvicích jsem si slibovala, že 

vytrvám celý měsíc, protože – upřímně – 

jsem na tom s fyzičkou hůř, než jsem si 

myslela…Pod sprchou jsem si lebedila, 

jak jsem to v pohodě zvládla, a už jsem 

se viděla, jak se v létě v plavkách nebudu 

halit do ručníku, kdykoli se budu muset 

zvednout z deky, ale v klidu se projdu 

mezi lidmi a bude-li mít někdo zájem, 

ráda mu doporučím „zázračné cvičení 

s Jill“…A věřte nebo ne, fakt jsem se 

těšila, jak si druhý den zase zacvičím… 

Ráno mě bolely ruce tak, že jsem sotva 

unesla hrnek s čajem (vážně jsem 

uvažovala o brčku, ale žádné jsem 

nenašla) a představa odpoledního 

skotačení s Jill už mě nenaplňovala 

radostí, ale obavami, jak zvládnu 

posilování s činkami. Ale přes den se 

svaly vzpamatovaly a já se musela 

pochválit, že jsem si nenechala zkazit 

náladu. Odpoledne jsem se opět 

postavila před Jill a začala 

s protahováním. Bolelo to, ale nejhorší 

byly činky – svaly pálily jako čert, a 

provádět cviky přesně a dobře bylo o  

moc těžší než včera. Funěla jsem, úsměv 

byl zapomenut a nahrazen stisknutými 

zuby, skrz které jsem občas na adresu Jill 

ucedila, že nejsem robot a že snad není 

potřeba ty cviky opakovat tolikrát… 

Začala jsem uvažovat i o tom, zda 

některé cviky nedělám špatně, přece  

bych neměla být tak ‚vyřízená‘ už po 

dvou lekcích. Ale to nic, já to 

překonám a donutím své tělo se 

tvarovat, ať chce nebo nechce! 

Další dny už líčit nebudu, nic se totiž 

nekonalo. Začala jsem s cvičením ještě 

několikrát, ale víc než dva dny v kuse 

jsem ‚nedala‘. Ne že bych nechtěla, ale 

buď přišla návštěva nebo se dostavila 

migréna anebo jsem měla tolik práce, že 

v deset hodin večer už jsem měla 

jedinou chuť, a to zavrtat se do peřin 

jako krtek do hlíny a spát. Prostě samé 

objektivní překážky… 

Ale znám přece kamarádky – ty to určitě 

nevzdaly a každý den poctivě propotí 

tričko. Zeptám se, jak to zvládají a jestli 

pozorují nějaké změny na svých tělech 

(mimochodem – žádná z nich cvičit 

nepotřebuje, vypadají totiž skvěle i po 

dvou dětech, což by z mého pohledu 

mělo být trestné). 

Přiznávám, jsou lepší než já, vytrvaly. 

Jedna je úplně v pohodě (nefláká to 

náhodou???), druhá prý sice dost hlasitě 

a jadrně komunikuje s Jill přes obrazovku 
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(čímž se velmi baví manžel ve vedlejší 

místnosti a možná prý i náhodní 

kolemjdoucí), ale objevily se svaly, takže 

na tom asi fakt něco bude! 

A teď si odpovím na svoji otázku – ženy 

potřebují čas, aby mohly cvičit v klidu a 

neodbíhaly míchat bublající omáčku, 

potřebují podporu v rodině: „To je 

skvělý, že máš při všech svých 

povinnostech ještě chuť cvičit, zlato! Ne 

že bys to potřebovala, ale zdá se mi, že 

jsi ještě štíhlejší než za svobodna, ne?“ 

(Jasně že je to nesmysl, ale tak dobře se 

to poslouchá), hlavně ale potřebují 

dostatek takové disciplíny, jakou oplývají 

muži – „Mám v plánu cvičit, tak nemůžu 

dělat nic jinýho, to je snad jasný, ne?“ 

Článek uzavírám s pevným 

přesvědčením, že dnešní setkání s Jill 

bude tím definitivně posledním 

začátkem a že za 30 dní si při pohledu do 

zrcadla budu moci říct: „Fakt to funguje! 

Plavky sem, vytahané svetry na dno 

skříně!“ Sebevědomí je totiž krásná věc! 

(P.S. Teď si ale uvědomuju, že mě včera 

dost ošklivě píchlo v zádech, tak abych si 

ještě neublížila) 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 

 

 

Poslední rakouský císař (1.4.1922) 

„Císař Karel je jediný slušný člověk, jenž 

se sám postavil do čela armády, ač byl 

spíše jako světec a nikdo mu 

nenaslouchal. Upřímně toužil po míru, a 

proto byl opovrhován celým světem.“ 

Tak hodnotil osobu Karla I. francouzský 

romanopisec Anatole France. 

Karel přišel k vládnutí jako slepý 

k houslím. Korunní princ Rudolf, jediný 

syn císaře Františka Josefa I., spáchal 

sebevraždu (1889) a další v pořadí, 

František Ferdinand d’Este, byl 

zavražděn v Sarajevu roku 1914. I když se 

tedy Karel stal oficiálním následníkem 

trůnu, byl vyloučen z politického 

rozhodování. Ve funkci polního 

podmaršálka se podílel na dost 

nešťastném italském tažení a stal se tak 

jedním z mála panovníků, kteří se přímo 

účastnili bojů. 

Praktikoval odlišný způsob vládnutí než 

jeho předchůdce – pravidelně chodil na 

zasedání Rady ministrů, zasloužil se o 

vydání Zákona na ochranu nájemníků a 

hodně dal na názor své manželky Zity. 

Založil Ministerstvo národního zdraví a 

Ministerstvo sociální péče, která přežila 

konec monarchie a existují dodnes. 

Na poli válečném se snažil o dosažení co 

nejrychlejšího konce války. Nesouhlasil 

s totální ponorkovou válkou a zakázal 

v c. a k. armádě používání bojových 

otravných plynů. 

Když viděl, že monarchii nelze po válce 

udržet, vydal alespoň Národní manifest, 

který výrazně napomohl k poklidné cestě 

k novému uspořádání, protože 

zakladatelé nástupnických států se mohli 
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odvolat na císařovu vůli a představitelé 

státní moci se proti tomu nemohli 

stavět. 

V roce 1919 byl vydán tzv. Zákon o 

vypovězení ze země a převzetí moci 

domu Habsbursko-Lotrinského, kde se 

mj. stanovovalo, že: „…v zájmu 

bezpečnosti republiky se někdejším 

nositelům koruny a ostatním 

příslušníkům domu Habsburg-

Lothringen, pokud se tito výslovně 

nezřeknou příslušnosti k panovnickému 

domu a všech s tím souvisejících 

vladařských nároků a neprohlásí se za 

věrné občany republiky, nařizuje 

vyhoštění ze země“. 

Po mnoha dalších peripetiích spojených 

se snahami o restauraci monarchie končí 

Karlův život na portugalském ostrově 

Madeira. Zde umírá na zápal plic ve věku 

35 let. V historii Evropy po něm zůstává 

daleko více, než jen jeho podpis. 

 
 

CHEMIE NA TALÍŘI 
VODNÍ STOPA 

(JANA LIŠKOVÁ) 

 
Už jste někdy slyšeli o tzv. 

vodní stopě potravin? Ne? Já do nedávna 

také ne, až mě zcela náhodně „praštila 

přes nos“ informace, že k tomu, abych si 

mohla dát svůj každodenní šálek kávy, je 

potřeba asi 140 l vody. A ne, opravdu 

toho nevypiju tolik. Začala jsem trošku 

pátrat a narazila na zajímavé informace, 

o které se s vámi podělím. 

Co je to vodní stopa potravin? Je to 

celkové množství vody, které je od 

prvopočátku potřeba k produkci dané 

komodity. Zahrnuje v sobě přímou 

spotřebu, např. při pěstování či chovu, i 

nepřímou - realizovanou výrobcem nebo 

spotřebitelem. Pro přehlednost se uvádí 

v množství vody spotřebované na 1 kg 

komodity. 

Co to všechno vlastně znamená? 

Ukažme si to na případu vodní stopy 

hovězího masa. Co všechno spotřebuje 

jeden kus hovězího dobytka stáří zhruba 

3 roky, ze kterého dostaneme cca 200 kg 

čistého masa a který žije v systému 

průmyslového zpracování? Za tu dobu 

spotřebuje asi 8,5 t krmiva a 31 000 l 

vody (pitné i užitkové). Na vypěstování, 

zpracování a dopravu tohoto množství 

krmiva je potřeba průměrně 3 000 000 

litrů vody (je zde započítána i voda 

srážková). Pokud to vše sečteme, 

dostáváme vodní stopu 15 155 l vody na 

1 kg čistého hovězího masa. Celkem 

dost, že? U kuřecího masa je tato stopa 

3900 l a vodní stopa vepřového masa je 

4800 l. 

A jak je na tom rostlinná výroba? 

Pro nás nejběžnější příloha – brambory – 

si vede velmi slušně, 250 l.  Rýže zůstává 

daleko za nimi s téměř 2400 l vody a u 

chleba se dostáváme na 1300 l vody. 



duben 2013                              Ročník II., číslo 2, vydáno dne 3. 4. 2013                                10                                                 

Zelenina je obecně méně náročná na 

vodu než ovoce. Vodní stopa se u ní 

zpravidla pohybuje mezi 150-400 l 

(výjimku tvoří olivy – 4400 l), u ovoce 

pak v širokém rozsahu 400-4000 l. 

Už jsem psala o šálku kávy, kdy na 125ml 

kávy připadá 140 l. A co další nápoje? 

Jedno velké pivo 150 l vody, hrnek čaje 

30 l a 2 dl vína zhruba 200 l.  

Absolutním rekordmanem je čokoláda. 

Množství vody potřebné k výrobě 

kilogramu čokolády je 24 000 l!!! 

Co z toho vyplývá? Pro mě to, že mám 

další důvod k tomu, abych pila pivo i 

nadále (tímto vzkazuji všem svým 

známým, kteří holdují vínu, že se chovám 

k vodním zdrojům ohleduplněji než 

oni) a v horkých letních dnech jím 

nahradila i kávu. A pak si můžu dát i 

kousek té čokolády s menšími výčitkami 

svědomí.  

Pozn.: Uvedené údaje jsou celosvětovým 

průměrem a liší se v závislosti na oblasti, 

odrůdě nebo plemeni. 

 

 

KULTURNÍ 

PŘEHLED 

 

15. 3. – 2. 6. 2013 Jak bydlely panenky, 

výstava ve Sládečkově vlastivědném 

muzeu v Kladně, www.omk.cz 

6. 4., 9:00-16.00 Slánský pochod s pejsky 

10. 4. – 14. 4. Tržnice zahrady Čech, 

výstaviště Litoměřice 

22. 4. Mezinárodní den Země  

30. 4. Královické čarodějnice – pálení 

ohně, obec Královice 

4. 5., 18:30 Jimmy Kelly, koncert člena 

skupiny Kelly Family v Městském divadle 

ve Slaném 

8. 5. Den Městyse Zlonice 

17. – 18. 5. Městské slavnosti Slaný, více 

na www.slavnosti.slansko.cz 

18. 5., 10:00 Středověký den na hradě 

Okoři 

19. 5., 10:00 Terezínská tryzna, Národní 

hřbitov před Malou pevností, Terezín 

24.5. Noc kostelů 2013, 

www.nockostelu.cz 

1.6. - X. ročník Rytířských slavností na 

Královické tvrzi, obec Královice 

 

 

TIPY NA VÝLET S DĚTMI 

(I BEZ ) 
    (Jana Lišková) 

 

Jaro je stále ještě v nedohlednu, přesto 

už většina z nás asi přemýšlí, kam vyrazit 

s prvními slunečními paprsky. Pokud jste 

již natěšeni tak jako já, přijměte pozvání 

na několik míst. Všechna jsme navštívili (i 

naše 2 malé děti) a mohu proto 

doporučit.  

Zámek Berchtold 

Krásný zrekonstruovaný zámek nedaleko 

Prahy v soukromém vlastnictví. V areálu 

zámku se nachází zámecký park s 

pohádkovou zemi plnou skřítků, 

strašidýlek a víl od známé výtvarnice 
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Vítězslavy Klimtové, peklo s čerty v 

podzemí, mini ZOO a dětské hřiště. 

Součástí zámeckého parku je stálá 

výstava miniatur českých hradů, zámků a 

dalších historicky zajímavých objektů z 

celé ČR (viz foto na titulní straně). 

Vzdálenost 80km lze po „okruhu“ 

překonat autem za hodinu a výlet je tedy 

vhodný i jako půldenní. 

Děti ocení krásné loutky v parku, v pekle 

k nim promluví sám Lucifer, můžete se 

zvážit na váze hříchů, a pokud nejsou 

malí neposedové příliš unaveni, určitě se 

do sytosti vyřádí na dětském hřišti, 

popřípadě u maxi dřevěné stavebnice. 

Občerstvení je možné v zámecké 

restauraci se zahrádkou. 

www.zamekberchtold.cz 

 

Staré hrady a město Jičín 

Další hrad a zámek v soukromých rukou. 

Kdybychom neměli děti, asi jej 

nenavštívíme, je totiž zaměřený opravdu 

na dětské návštěvníky a tomu je 

přizpůsoben i program prohlídkových 

okruhů (kromě jednoho). Výuka létání na 

koštěti na hradním nádvoří je pro ně 

opravdový zážitek a průvodci 

v přestrojení za čaroděje či ježibabu celý 

dojem ještě umocňují. Při čekání na 

prohlídku se děti zabavily hraním a 

soutěžením před hradem. 

Někoho může odradit vstupné (2 dospělí 

a 2 děti na jeden okruh 400 Kč). Ale je to 

méně než vstupné na „klasické“ hrady 

(např. Karlštejn, Křivoklát), ze kterých 

ovšem malé děti odejdou unuděné. 

Vzhledem ke vzdálenosti (cca 100km) je 

vhodné výlet spojit ještě s něčím dalším. 

My zvolili návštěvu Jičína a expozici 

Rumcajsův svět, která je umístěna přímo 

na náměstí. Na rozdíl od většiny výstav si 

na vystavované modely můžete sáhnout, 

expozice je totiž tvořena interaktivními 

modely s pohádkovými motivy, které je 

možné díky důmyslným mechanismům 

různě rozpohybovat. Za symbolické 

vstupné, tuším 15 Kč, strávíte příjemné 

chvíle a děti nebudou chtít odejít. 

Navštívit můžete i Rumcajsovu ševcovnu 

či vyhlídkovou věž. 

Pokud máte dostatek chuti, času a 

krásného počasí, leží nedaleko Jičína 

místo pro děti jako stvořené – Šťastná 

země v Radvánovicích. Jedná se areál 

s obrovským množstvím atrakcí (citlivé 

k životnímu prostředí), na který si 

rozhodně udělejte dostatek času. 

Dopřejete-li svým ratolestem jen 

hodinku až dvě, musíte počítat s pláčem 

a absolutní nechutí k odchodu. 

www.starehrady.cz,  

www.jicin.cz 

www.stastnazeme.cz 

 

CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE 

ŘEKNE VRBA? 
                           ( MARIE  GERINGOVÁ) 

Taky vás v poslední době sklátila 

chřipka? Rýma, kašel, horečka? Taky jste 

sáhli po lécích zmírňujících její 

http://www.zamekberchtold.cz/
http://www.starehrady.cz/
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nepříjemné příznaky? Určitě ano. Ale 

zamysleli jste se při tom, nad tím, kde se 

vůbec vzal například dnes již „obyčejný“ 

aspirin?  

Když se řekne vrba, vybaví se mnohému 

třeba velikonoční pomlázka nebo další 

proutěné výrobky - řekněme třeba 

košíky. Ale víte, že naši předkové  

v daleké minulosti měli pro vrbu jiné 

využití? Již v antice znali její léčebné 

účinky. Používali kůru, listy a mízu pro 

přípravu lektvarů především proti 

horečce a bolestem.  V 19. století 

v souvislosti s rozvojem chemie se 

podařilo z vrby izolovat nejprve salicin a 

později kyselinu salicylovou. A právě 

kyselina salicylová je ona látka, která 

působí proti horečce a bolestem. Hlavní 

zásluhy patří německému chemikovi 

Felixi Hoffmannovi. V srpnu roku 1897, 

když hledal lék na revmatické 

onemocnění svého otce, objevil nový 

postup výroby kyseliny acetylsalicylové, 

který mohl být využíván v průmyslovém 

měřítku a který vedl k získání čistého a 

stabilního produktu. Takže od 1. února 

1899 mohla německá firma Bayer uvést 

na trh svůj nový výrobek, který nechala  

 zanést do obchodního rejstříku pod 

značkou Aspirin. Aspirin se vydal dobýt 

svět. Ihned po uvedení na trh 

zaznamenal obrovský úspěch. Dnes patří 

aspirin mezi deset nejrozšířenějších léků.  

 

 

V roce 1969 absolvoval i cestu na měsíc 

na palubě vesmírné lodi Apollo 11. 

Vyrábí se v sedmdesáti zemích světa. 

Celosvětová spotřeba je odhadována na 

45 000 tun. Každým rokem je napsáno 

kolem 3500 studií o použití aspirinu a 

výzkumy v této oblasti stále pokračují.  

Vidíte, a pak se řekne obyčejná vrba! 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI 
Tuhle mi jeden kolega 

povídá: „Už mě s tím 

počasím vážně štvou.“ Já 

jen bez většího zájmu 

přikývl a prohodil něco v tom smyslu, že 

to stojí za … že to nestojí za nic a že když 

si hodím korunou, mám stejnou 

úspěšnost předpovědi jako meteorolog 

po pěti letech studia VŠ, tedy 50%. A pak 

se mi rozsvítilo – KDO nás vlastně s tím 

počasím štve? Soused? Televize? Vláda? 

Parlament? Proč říkáme, že „nás s tím 

počasím štvou a ať s ním jdou do háje“. 

Jako kdybychom měli stálou potřebu 

hledat za vším nějakého viníka, nějakého 

nepřítele, nějakou temnou sílu. Když ho 

najdeme, nějak se nám uleví, což je tedy 

… opravdu … k zamyšlení. 
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