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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že jsem se 

vrátila z chaty po 
třech týdnech a nevěřila jsem, co se 
všechno za tu dobu ve Zlonicích a okolí 
údajně stalo. No, stalo a nestalo, jak se 
to vezme. Slyšela jsem spoustu 
zaručených zpráv. Škoda, že jejich autoři 
nedopisují do naší Pavlače, to byste si 
početli. Já vás ale zklamu, pomluvy 
bohužel do Pavlače nepatří a jejich 
autoři ať si, jak se říká, „zametou před 
vlastním prahem“. A vy – prosím, 
nevěřte všemu, co se povídá.  
Ale přesto vám nabízím pár pravdivých 
informací, které jsem se dozvěděla na 
radnici: 

►… že jeden člen zastupitelstva poslal 

dotaz  na MMR, jestli můžeme udělat 
privatizaci bytů, když  ani jedno z 
uskupení, která nyní vedou radnici 
Zlonic, nemělo privatizaci domovního 
fondu ve svém volebním programu  a 
jestli vedení obce udělalo všechno 
správně - záměr, projednání s lidmi a v 
zastupitelstvu městyse atd... Vedení 
obce obdrželo vyjádření, že nedošlo k 
pochybení a že městys jednal v souladu 
se zákonem.   

►… že dotaz – nebo nazvěte si takovou 

písemnost, jak chcete, odešel ze Zlonic 
pro změnu na MVČR. Ve Zlonicích prý 
máme příliš vysoké hřbitovní poplatky. 
(Ano, ale proč to tak je, zdůvodnil 
starosta na zasedání zastupitelstva.) Teď 
ale pro změnu vadí, že je v nákladech 
rozpočítána mzda paní Laďky Peterkové, 
přestože nám jí dotuje Úřad práce. Paní 

Peterková má na hřbitovech pouze 
částečný úvazek, a i přesto odvádí 
kvalitní práci (jak se dovídáme z ohlasů 
zlonických občanů i návštěvníků 
hřbitovů). Krom úvazku na hřbitovech 
pracuje i pro obec. Dotace je pevně daná 
a zdaleka nepokryje plat a povinné 
odvody organizace.  

►… že na transparentním účtu pro 

obnovu zlonických zvonů je k 7.8.2017 
částka 14.794,- Kč.  
Číslo účtu u KB je 775527/0100.  

►… že další zlonická historická památka 

se dočkala nového „kabátu“? 

       
Halašův kříž najdeme v Pejšově ulici ve 
Zlonicích. Kamenný kříž s litinovým 
korpusem Krista a podstavcem je dělen 
celkem na devět částí. V čelním zrcadle 
soklu se nachází původní český nápis s 
datací: „Pochválen Buď Gesus Krystus Ke 
czti a chwale Ukrizowaneho Spasitele 
Boží muka Postviti dal Gan Petr Halla 
Leta Panie 1734.“ Halašův kříž připomíná 
kruté ukončení bohoslužebného shro-
máždění kališníků. Kříž s podstavcem byl 
nakloněn v ose až o 15 cm, proto byl 
vybudován nový základ a systém 
odvodnění tak, aby došlo ke statické 
stabilizaci. Samotný kámen byl poškozen 
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klimatickými vlivy (zvětrávání) i vlivem 
koroze (prasklé břevno kříže). 
Odstraněny byly mikrobiologické 
nečistoty (roztokem, kartáči, tlakovou 
parou) i nevhodné betonové vysprávky. 
Vedle běžného nanášení zpevňovacího 
roztoku bylo užito pro silně poškozené 
části i vakuové napouštění (kříž, hlavice 
se skálou). Korodované čepy byly 
nahrazeny dvěma čepy nerezovými (dřík, 
kříž). Průzkum barevných vrstev těla 
Kristova neprokázal původní zlacení, 
proto nebyl důvod jej aplikovat v rámci 
obnovy. Korpus je navíc patrně na kříži 
druhotně umístěn z neznámé 
provenience. Typově i zpracováním 
včetně nápisu v češtině jsou Halašovu 
kříži blízká boží muka v Pálči.  
/ZDROJ PAMÁTKOVÁ PÉČE NA SLÁNSKU/  

►… že nové logistické centrum nabídne 

lidem práci? To, co se už dlouho mezi 
lidmi v Kladně a okolí šušká, bylo 
potvrzeno. Německý obchodní řetězec 
Lidl plánuje na okraji města postavit svůj 
velkosklad.  Mělo by se jednat o stavbu 
v místech kladenské průmyslové zóny na 
Dříni, která zasahuje také na katastrální 
území Buštěhradu. Vznik takzvaného 
logistického centra by samozřejmě 
s sebou přinesl také nová pracovní místa, 
kterých nebude vůbec málo. Práci by zde 
mohlo najít kolem tří stovek lidí. 
„V uvedené lokalitě bychom rádi 
vybudovali logistické centrum naší 
společnosti, které by mělo zásobovat 
prodejny Lidl v tomto regionu. Logistické 
centrum by nabídlo přibližně tři stovky 
pracovních míst. V tuto chvíli se konají 
jednání potřebná pro přípravu a zahájení 
výstavby, nemůžeme proto zatím sdělit 
podrobnější informace,“ uvedla Zuzana 
Holá. /zdroj Kladenský deník/ 

DOTAZ NA ZASTUPITELE: 

Domníváte se, že je činnost Městské 
policie ve Zlonicích adekvátní 
vynaloženým finančním prostředkům? 
                                                                

/RADKA KOTĚROVÁ/ 
  

V poslední době se hodně diskutuje nad 
dalším setrváním a činností Městské 
policie ve Zlonicích. Co občan, to názor. 
Jedni jsou pro zachování Městské policie 
ve Zlonicích za stávajících podmínek a 
nepravidelné služby považují za 
dostačující, jiní by dokonce rádi, aby zde 
byla nepřetržitě služba sedm dní v týdnu 
a 24 hodin denně, a to i za cenu 
zvýšených finančních nákladů. Je zde ale 
i spousta obyvatel, kteří by MP nejraději 
zrušili a raději nahradili službami 
bezpečnostní agentury. Domnívají se, že 
by se finanční prostředky uspořily a de 
facto by zůstal stávající stav. A pak je i 
méně početná skupina obyvatel, která 
by MP zrušila úplně a vynaložené finance 
věnovala na jiné účely,  např. opravy 
chodníků a komunikací. Každý názor má 
svá pro a proti a to je třeba si uvědomit a 
zvážit. I z tohoto důvodu byla na 
webových stránkách městyse 
www.zlonice.cz založena anketa, kde se 
občané mohou vyjádřit a hlasovat, která 
varianta je pro ně přijatelná. Pokud vás 
tato problematika zajímá, hlasujte v 
anketě a vedení městyse se podněty 
občanů bude zabývat. Musím však 
konstatovat, že i MP musí dodržovat 
zákony a ne vždy může jednat, jak by si 
občané přáli. 
 
 
 

 

http://www.zlonice.cz/
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OKÉNKO DO PŘÍRODY   
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 
 
Zajímavost ze světa hmyzu 
     Pěstujete-li muškáty nebo jiné 
vícekvěté letničky na balkonech či 
zahrádkách, jistě jste si všimli, že kolem 
nich létá podivuhodný živočich, sající v 
letu nektar z květů.   Nejedná se ovšem o 
kolibříka, jak se spousta lidí domnívá, ale 
jde o hmyz, a to o denní můru z čeledi 
lišajovitých, dlouhozobku svízelovou. 
    Tato nevšední můra přilétá z jihu 
Evropy  začátkem  léta,   zakládá  u  nás  
dvě  generace  potomků, a  její  vývoj je 
do značné míry zrychlený.  Vajíčka jsou 
hladké malé zelené kuličky, z kterých se 

po zhruba pěti dnech líhnou malé zelené 
housenky, které jsou na hřbetě bíle 
tečkované, vyvíjí se 20 dní a poté se 
zakuklí.  U nás se rodí ve dvou 
generacích, první od září do října, druhá 
mezi červnem až srpnem.  Kuklí se na 
zemi, housenky se živí na svízeli a 
ptačinci. Její vývoj trvá kolem dvaceti dní, 
potom se kuklí.  Dospěláci se líhnou ještě 
v tomtéž roce, zdržují se dlouho do 
podzimu, ale potom odlétají na jih. Jejich 
způsob obživy vyžaduje dostatek rostlin v 
plném květu.  Ve vzduchu se u nich 
zastavují a ponořují do nich své dlouhé 
ohebné sosáčky, aniž by přerušily pohyb 
křídel, kterými mávnou až 85krát za 
minutu. Jejich rozpětí je kolem 5 cm, na 
zadečku mají z jemných chloupků jakýsi 
ocásek, který je podobný krátkému ocasu 
většiny druhů kolibříků. Je poset 

odstávajícími šupinkami s bílými a 
černými skvrnami.  

Dlouhozobka svízelová má zavalitější 
tělo, přední pár křídel má šedohnědou 
barvu a druhý pár křídel je oranžový. 
Způsob letu vyžaduje podobný tvar těla, 
jako má kolibřík, rozložení váhy a těžiště 
v přibližném místě. Víte, jakou rychlostí 
létá můra dlouhozobka?  Až 55 km/h  a v 
krátkých výpadech až  87km/h  a za 
sekundu dokáže zvládnout až 80 úderů 
křídly! Nezastaví se ani při páření, ani při 
kladení vajíček (celkem asi 200 ks).  Jasně 
zelená vajíčka klade za letu po krátkém 
ohledání přímo do květenství živné 
rostliny, většinou svízele.  Při migraci do 
teplejších krajin dokáže dlouhozobka 
zdolat vzdálenost 3000 km za méně než 
14 dní, tuto cestu podniká jen jednou za 
svůj život a jako jeden z mála druhů 
dokáže létat i pozpátku. Dlouhozobka je 
velice pracovitá můra, nejen že ji více 
vidíme ve dne, létá i v noci, kdy saje 
nektar z květů všemožných druhů rostlin.  
V přírodě jsou to nejčastěji bodláky, 
hvozdíky a chrpy, na zahradě nebo 
osázených balkonech ji vidíme na  
muškátech  a petúniích. Není vybíravá a 
je všude tam, kde je dostatek rozkvetlých 
květin. 
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PRÁZDNINY NEJSOU JEN ČAS 
LENOŠENÍ… 
/JAN TŮMA/ 

  
Nastaly prázdniny, období roku, na které 
se školáci tak těší. Přesto se často 
zajímají, jaké to je ve škole, když ji opustí 
na dva měsíce žáci i učitelé. Musím říci, 
že pro ředitele školy, tedy alespoň pro 
mě, nastává období možná ještě více 
hektické. Jelikož dva měsíce utečou jako 
voda. Už nyní máme velkou část 
prázdnin za sebou, ale mnoho práce 
ještě před sebou. A do jakých prací jsme 
se pustili o letošních prázdninách? Byla 
předělána elektroinstalace dle současné 
normy a v souladu s revizními požadavky 
v učebně počítačů. Proběhla výmalba 
počítačové učebny, schodiště a dalších 
prostor. Do nové školní jídelny jsme 
vnesly barvy, aby se strávníkům lépe 
obědvalo. Probíhá zateplení půdy 
přístavby školy, která nesměla být 
provedena z  dotačních financí. 
Budujeme úpravnu vody, jelikož tvrdost 
slánské vody nám způsobuje značné 
komplikace a finanční ztráty na 
zařízeních. Došlo ke kontrole a potřebné 
výměně veškerých toalet a příslušenství 
rozvodu pitné vody. Byla odstraněna 
závada na odpadech odvádějících vodu 
ze tříd prvního stupně. Jelikož jsme se 
s problémy potýkaly již mnohokrát, byl 
proveden radikální zásah a vybudována 
odpadní čistící šachta. Vyrábíme nový 
nábytek do poslední třídy školy. Tímto 
jsme za 3 roky dokázali svépomocí 
vybavit celou školu novými skříněmi a 
policemi.  Čeká nás položení dlažby pod 
demonstrační stůl v učebně chemie a 
mnoho dalších drobných prací, oprav, 
revizí a samozřejmě také kompletní 

úklid. Věřte, že ve škole sice není slyšet 
křik dětí, ale panuje zde i tak čilý ruch. 
Milé děti, přeji vám krásný zbytek 
prázdnin, stejně tak všem kolegům 
pedagogům.  
Nám všem, kteří máme prázdniny spíše 
pracovní, přeji hodně sil, abychom vše 
plánované zvládli. 
 

 

VÍDÁTE HO ČASTO, MOŽNÁ 

DENNĚ… CO O NĚM VÍTE? 

   /LENKA FIALOVÁ/ 

Dokázali byste podle následujícího 
popisu nakreslit obrázek?  
„Štítem obdlouhlým v půl na dví 
rozděleným, jehožto spodní pole červené 
neb rubínové, svrchní pak bílé neb 
stříbrné barvy jest, přes kteréžto právě 
uprostřed orel černé neb uhelné barvy až 
do polovice roztaženými křídly, 
otevřenými ústy a vyplazitým červeným 
jazykem, zrovna vzhůru k pravé straně 
obrácený a nad štítem koruna zlatá 
královská se spatřuje“. 
Podařilo se? Vyšel vám znak Zlonic? Pak 
vězte, že jste kreslili podle úplně prvního 
zveřejněného popisu znaku Zlonic, který 
byl součástí privilegia, které udělil císař 
Josef I. (28. 11. 1705) na žádost Václava 
Jana Vojtěcha Valkouna, svobodného 
pána z Adlaru, a jímž povýšil ves Zlonice 
(v té době „ta Zlonice“) na městečko 
s možností konání trhů, právem pečetit 
zeleným voskem a s vlastním znakem. 
Přestože byl znak Zlonic popsán velmi 
dobře a konstrukce znaku je poměrně 
jednoduchá, došlo v budoucnosti 
k mnoha chybám při jeho popisu i 
zobrazování. Např. v r. 1864 byl V. R. 
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Widimským popsán takto: „…modrý štít 
s dolní pravou červenou čtvrtí, k tomu 
půl červené, půl stříbrné orlice pánů 
z Adlaru, se zlatým hrotem nahoru 
jetelovým stonkem zakončený půlměsíc 
přes hruď a křídlo – dolní červenou čtvrtí 
ve čtvrtém díle zakrytá a pravé křídlo je 
nezobrazené“. Pokud si zkusíte nakreslit i 
tenhle obrázek, můžete sami porovnat, 
jak moc se oba znaky liší. Jak je to 
možné? Těžko říct, možná je to tím, že V. 
R. Widimský byl lékárníkem se zálibou 
v heraldice. 
Bohužel, tento popis byl několikrát 
přebrán jako správný, takže se nakonec 
dostal pod heslem Zlonice i do Ottova 
slovníku naučného z roku 1908, který byl 
ve své době považován za „autoritu“ a i 
chybné informace byly dlouho 
považovány za jediné možné správné. 
Správné vyobrazení otisk v roce 1967 
deník Svoboda v rámci tzv. Zimní 
soutěže. Přesto ale i následné popisy 
(např. z r. 1975) stále obsahovaly chybné 
informace, např. „…orlice s hlavou 
doprava obrácenou, se zlatou pružinou 
na prsou a zlatou zbrojí“. (pozn. zbroj = 
celý pařát s prsty a drápy). Sám autor 
Karel Liška se ale o pět let později opravil 
a z popisu odstranil zlatou pružinu i 
zlatou zbroj. 
Ve velké encyklopedii měst a obcí z r. 
2001 se autor J. Augustin k pružině a 
zbroji vrátil, tentokrát jim přidělil barvu 
stříbrnou, korunu popsal jako pětilistou. 
Publikace byla odbornou veřejností 
odmítnuta, a někteří heraldici vyjádřili 
svůj názor naprosto otevřeně: „Takové 
počínání, které je podmíněno odborným 
rozhledem nepřekračujícím práh 
místnosti, v níž se ono „pseudoodborné“ 
konání děje, je absolutně nedostatečné a 

výsledek je nakonec odsouzeníhodnou 
mystifikací nejhrubšího zrna.“ 
Tolik o historii znaku Zlonic. Zkuste si, jen 
tak pro zajímavost, v duchu popsat 
zlonický znak co nejjednodušeji a 
zároveň nejpřesněji. Zase tak 
jednoduché to není, co říkáte? 

 
VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA jde do 
třetího ročníku 
                                                                        /JANA TŮMOVÁ/ 
 
Pro všechny, kdo se chtějí naučit či 
dozvědět něco nového, chystáme již třetí 
ročník volnočasové univerzity. Možná 
jste na stránkách Zlonického zpravodaje 
zaznamenali, že mě jistý anonym (tuším, 
odkud vítr vane) kritizuje, že používám 
název univerzita. Nápad pořádat ve 
Zlonicích zajímavé kurzy vzešel z 
podstaty univerzit třetího věku. Chtěli 
jsme však, aby bylo na první pohled 
patrné, že jsou pro všechny věkové 
kategorie, a tak jsme před název 
univerzita dosadili slovo volnočasová. Je 
opravdu smutné, že je někdo schopný 
kritizovat něco, co dle ohlasů 
zúčastněných je zajímavé, poutavé a na 
vysoké úrovni, navíc - námi oslovení 
lektoři připravují kurzy naprosto zdarma, 
ve svém volném čase a velmi svědomitě. 
Pokud je kurz zpoplatněn, platí se pouze 
za použitý materiál. Navíc dva z kurzů si 
návštěvníci natolik oblíbili, že si vyžádali 
jejich pokračování, a tak již druhým 
rokem probíhá pravidelné pletení z 
pedigu a již třikrát po sobě se malovalo 
na trička.   
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Přehled kurzů pro rok 2017/2018: 
10. října – Marcipánový workshop, 
lektor: Magdaléna Fialová 
14. listopadu – Keramika, lektor: Lucie 
Vacková  
12. prosince – Výroba šperků, lektor: 
Renáta Jarešová 
9. ledna – Jak na kváskový chléb, úvod 
do včelařství, lektor: Andrea Novotná 
13. února – Sebeobrana, lektor: Jan 
Kolář  
13. března – Začínáme šít na stroji, 
lektor: Světlana Kopecká 
10. dubna – Základy malby III, lektor: 
Dana a Josef Géringovi  
15. května – Přednáška o bezpečnosti, 
lektor: Petr Žebro 
 
Popis jednotlivých kurzů naleznete vždy 
v aktuálním čísle Zlonické Šance a na 
webových stránkách 
www.sanceproslusne.cz. Na kurzy je 
nutné se přihlásit předem buď 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. 
Všechny kurzy se konají v Kulturním 
centru ve Zlonicích, začínají od 17:00 a 
trvají zpravidla tři hodiny. 
 
POZVÁNKA NA 1. KURZ VU  
/Magdaléna Fialová/ 
Dekorace z modelovacích hmot – 
marcipánový workshop 
Přijďte se dozvědět něco nového (třeba 
jaký je rozdíl mezi marcipánem a 
fondánem) a odreagovat se při cukrářské 
Volnočasové univerzitě! Naučíte se 
vyrobit si vlastní cukrářskou potahovací a 
modelovací hmotu, dozvíte se něco o 

barvách a aromatech, vyzkoušíte si 
zacházení s modelovacími nástroji (třeba 
se skalpelem a krimpovacími kleštěmi) a 
možná si i domů odnesete vlastní jedlou 
figurku nebo jinou dekoraci! Vzhledem k 
potřebnému materiálu, který přiveze 
lektorka, bude se cena pohybovat okolo 
50,-Kč 

 

 

 

POZOR, POZOR:  

Ve Středočeském kraji funguje nová 
asistenční služba pro přepravu seniorů. 

Pohoda Transport - přeprava seniorů a 
nemocných 

Dopraví vás: 
- k lékaři 
- do nemocnice 
- do lázní 
- na rehabilitace 
- k příbuzným 
- přeprava zdravotně postižených, 
vozíčkářů 
- možná asistence 
- možnost přepravy ležícího pacienta 

tel.: 774 888 085 / pondělí až pátek 7:00 
- 17:00 

www.pohodatransport.cz 
 
 

http://www.sanceproslusne.cz/
mailto:Neumannovajana@seznam.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pohodatransport.cz%2F&h=ATMrwkbSFrV2YYtDuR78veLocWzfiDZaouxPyt_7eg8XvAqWuNxlNQK5OeBbCLpJK-zeeK4a7ksPBPzDW8Nv1XYMllTy8IIwjkSOTSB-Pf7CUpJAT4Q2rkpAJNn49g6nnF90gA&enc=AZOejTfc4VsBR-jUHgkbtUTI3vqPyLeAdkP2iKfJW0a5-aUQ3R43_PK1FbtXQVa87C2hyzjF5lkjNX9gO1BHj5RHy8OhcfpHCgwBI4KL9JnuscQVmsWSBYiw5WAgR4wL1bDr9_atXYaYxYXMZg554F0orTvbP-B-fkw2mfmb2IVBdmvbh-iZyYTmaaEvEnfNEnhdkNbhrXvRs50Jxspssitq&s=1
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VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ: LENOST NEBO 
NEMOC? 
                  /Lenka Fialová/ 

 
„Taky je ten váš kluk línej jak vandrák 
v červenci? Ten náš dělá samý blbiny, jen 
ne to, co by měl.“ „Ani mi nemluvte. Ten 
náš má na všechno dost času, prej: Klid, 
žádnej stres, všechno bude! Ale kdy, to ví 
jen on a svatej Václav.“ „Přesně jako ten 
náš. To mi teda řekněte, co to s těma 
mladejma je?“  
 
No, možná jsou jen líní. Ale možná, že 
taky ne. Třeba je postihla další 
z civilizačních chorob – prokrastinace. 
Definuje se jako výrazná a chronická 
tendence odkládat plnění povinností a 
úkolů (zejména těch nepříjemných) na 
pozdější dobu. Jedná se o rizikový 
fenomén pro duševní zdraví, kdy 
postižení lidé mají pocit selhání a mohou 
z toho trpět depresemi. Petr Ludwig, 
autor knihy o prokrastinaci, tvrdí: „Líný 
člověk nic dělat nechce a je s tím stavem 
spokojený. Kdežto chudák prokrastinátor 
by rád něco dělal, ale nemůže sám sebe 
přemluvit.“ Této nemoci (kterou se např. 
v USA zabývají lékaři už 40 let) podléhají 
prý častěji lidé inteligentní a kreativní. 
Proč? Protože si dokážou vymýšlet 
promyšlené výmluvy sami před sebou. 
Ono takové Co můžeš udělat dnes, odlož 
na pozítří a zítra máš volno! zní lákavě a 
navíc se tomu všichni zasmějí, takže proč 
se tím neřídit… Jenže když se tím podle 
statistik řídí každý desátý Čech a každý 
třetí student, začíná to vypadat jako 
velký problém.  
 
Říkáte si, jestli náhodou taky netrpíte 
takovým syndromem, když místo plnění 

povinností nebo učení se, děláte všechno 
možné, čištěním bot počínaje a 
přerovnáváním věcí v ledničce konče? 
Zjistíte to snadno – na internetu funguje 
adiktologická poradna, kde vyplněním 
jednoduchého testu zjistíte, jestli se u 
vás opravdu jedná o prokrastinaci, jak 
moc je rozvinutá a jak je možné se léčit… 
nebo jestli jste prostě jen úplně obyčejně 
líní. Sami vědci totiž přiznávají, že 
samotným problémem je možná i to, že 
nemoc vůbec popsali, protože některým 
„pacientům“ tahle diagnóza hraje přesně 
do karet.  
 
Možná by stačilo, kdyby rodiče důsledně 
trvali na plnění povinností svých zlatíček 
od malička – hned teď a bez řečí! Tak, jak 
na tom trvali naši rodiče… a jejich 
rodiče… a jejich rodiče. A jak by v tom 
případě mohl vypadat rozhovor ze 
začátku článku? Třeba takhle? „Taky je 
ten váš kluk tak pracovitej a pohodovej? 
Ten náš už má všechny zkoušky a teď 
chodí na brigádu.“ „Přesně jako ten náš! 
Představte si, že nás s manželem poslal 
na chatu a sám vymaloval celej barák! A 
všechno po sobě uklidil!“ „Jojo. Je to 
radost mít takový děti… Tak 
nashledanou.“  
 
Ale to už je spíš žánr sci-fi. A o tom až 
někdy příště 
 
 
 
 
Redakční rada Zlonické šance: 
Mgr. Lenka Fialová, Bořek Jareš, Marie 
Geringová, Ing. Jana Tůmová a Radka 
Kotěrová. 
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Srdečně Vás zveme na 
7. Historický den Městyse Zlonice 

 
Letos se sejdeme opět 28.9. ve 14:00 
hodin na Náměstí Pod lipami. 
 
Připravujeme pro Vás: 

 Výstavu zvonků 

 Prohlídku prostor OÚ a služebny MP 

 Soutěž o „NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 
PERNÍKOVÝ ZVONEK“ 

 „Kdo hledá, najde!“ 

 Koutek pro děti 

 Výtvarné dílničky 
Ukončení předpokládáme v 17:00 hodin 
 
Bližší informace o Historickém dni: 
Výstava zvonků - Prosíme všechny, kteří 
mají doma jakýkoli zvonek a jsou ochotni 
ho zapůjčit na výstavu, aby jej donesli 
v jakékoliv úterý mezi 14:00 a 16:30 hod. 
nebo  v jakýkoliv čtvrtek mezi 9:00 a 
11:30 hod. do PAD. 
Soutěž o NEJORIGINÁLNĚJŠÍ PERNÍKOVÝ 
ZVONEK -  soutěžní ukázky sladkých 
zvonečků přineste přímo na náměstí - 
vítěz bude odměněn drobným dárkem:-) 
"Kdo hledá, najde!" – krátký orientační 
"srandazávod" okolím náměstí pro malé i 
větší skupinky všech věkových kategorií. 
Projděte se v blízkém okolí náměstí a 
zkuste se podívat na známá místa 
netradičním pohledem - první 3 vítězné 
hlídky nemine sladká odměna:-) 
Výtvarné dílničky - malování na hliněné 
zvonky 

 

RADY SENIORŮM - JAK ZVLÁDAT 

HORKÉ LETNÍ DNY? 

 
Dusno a vysoké teploty už nás v létě 
potrápily dost a dost. V tomto parném 
období jsou ohroženi především lidé 
v důchodovém věku. U seniorů často 
dochází k dehydrataci, která v kombinaci 
s nejrůznějšími léky negativně ovlivňuje 
zdraví člověka. Lze bez újmy na zdraví 
zvládat horké dny i ve vyšším věku?  
 
V horkých dnech pravidelně pijte. 
Nesnažte se vypít hodně vody najednou, 
ale raději pijte po menších dávkách 
častěji. Zapomeňte na sladké šťávy a čaje 
a dejte přednost neperlivým 
minerálkám. Na pozoru by se měli mít 
především kardiaci a diabetici, kterým 
hrozí vážná zdravotní rizika v kombinaci 
s nedostatkem pitného režimu. Nehledě 
na to, že dehydratace zhoršuje i činnost 
ledvin.   Jezte pravidelně po menších 
porcích.  V letních dnech se 
raději vyhněte výrazné fyzické aktivitě, 
raději volte pomalé a krátké procházky 
v ranních nebo naopak ve večerních 
hodinách. Přes poledne se snažte být 
v klidu.  
Noste vzdušné a bavlněné oblečení, 
které dobře saje pot. Pokud jsou noci 
tropické, pak se před spánkem 
osprchujte. Snažte se být po celý den 
v té nejchladnější části bytu. Pokud vás i 
tak vysoké teploty doženou, pak si 
skočte pod sprchu i během dne.  
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NEBEZPEČNÁ ZDRAVÁ VÝŽIVA 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
 
Ne, nespletla jsem se, opravdu nám 
hrozí nebezpečí! Posuďte sami. Není to 
tak dlouho, kdy mě zaujal článek a v něm 
nové pojmy, které jsem, přiznám se, 
nikdy neslyšela. Ortorexie, stravovací 
terorismus, kuchyňská spiritualita. .Jsou 
to nové výrazy, které se používají 
paradoxně ve spojitosti se zdravým 
stravováním. Na počátku může být 
jenom nevinná změna jídelníčku, která 
se postupně může stát posedlostí, 
končící v nemocnici. Při sledování článků 
na internetu, které nám doporučují 
zaručeně nejzdravější stravování, máme 
dojem, že pokud celý život jíme jídla, 
která nám vařily naše maminky a 
babičky, a která nám dodnes chutnají, 
nemáme tu už co dělat. Za posledních 
řekněme 20 let jsme se dozvěděli, že 
máslo – špatně, sádlo – špatně, mouka – 
špatně, ovoce – opatrně, mléko – nic 
moc, naopak rostlinné tuky - výborné a 
tak dále a tak dále. No a pak najednou 
třeba zase sádlo – už dobře, máslo také... 
tak co si má člověk myslet? Já osobně to 
neřeším. Jím, co mi chutná a chutnalo 
vždy. Čemu věřit, když diskuse na 
internetu, v časopisech a pořady v 
televizi o zdravé výživě mě nepřesvědčí, 
protože každý odborník říká něco jiného. 
Ale abych se vrátila k původnímu 
tématu. Ve zmíněném článku jsem se 

dočetla, že jsou tací, kteří propadli 
honbě za zdravou výživou, až z toho 
nakonec o zdraví přišli. Tito lidé jedí tak 
zdravě, až si tím paradoxně zdraví ničí! 
Lékaři v poslední době stále častěji 
používají výraz – patologická závislost na 
zdravé výživě, které se odborně říká 
ortorexie – jedna z psychických poruch. 

Někteří lidé odmítají 
jíst potraviny a raději 
používají tablety, 
nápoje, bylinné čaje, 
kterými tělu dodají 
to, co jim kvůli jejich 
posedlosti chybí. 
Přestávají vnímat 
svou genetickou 

výbavu, obcházejí ji a hledají 
podivuhodná náhradní řešení. Bohužel u 
někoho dojde tato snaha tak daleko, že 
se pomalu začínají chovat jako členové 
nějaké sekty. Nepřipouští jiné názory, 
vnucují své názory ostatním a „normální“ 
stravování jim připadá přímo horrorové. 
Slovo ortorexie dnes rozděluje 
společnost. Nejhorší je, když této honbě 
za zdravou výživou propadne jeden člen 
rodiny a tím pádem zbytek rodiny 
prožívá utrpení. Ortorektici se poznají 
podle toho, že je každý rozhovor o jejich 
způsobu stravování a nezdravém vzhledu 
rozlítí k nepříčetnosti. Asi vůbec nejhorší 

jsou případy, 
kdy ortorektici 
použijí takové 
zásahy do výživy 
u svých malých 
děti. Tomu se 

říká stravovací terorismus.  Vezměte si 
veganství u dětí. Mně to připadá – 
použiji trochu silný výraz - jako 
porušování práv dítěte. Samozřejmě je 
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to věc názoru. Rodiče jsou rodiče, je to 
konečně jejich dítě, mají tudíž poslední 
slovo, tak co. Ale, co bude chudák dítě 
jíst, až přijde do mateřské školy nebo do 
školy? Nehledě na to, že ke svému vývoji 
určité druhy potravin i s jejich 
hodnotami potřebuje. A co je kuchyňská 
spiritualita? Na to asi přijdete sami. 
Znamená to, že nesmíte v žádném 
případě vařit tak, jak jste zvyklé a jak vás 
to učily maminky a babičky.  Každý 
pokrm si najdete na internetu a přečtete 
si, co děláte úplně špatně. Čím vším 
máte nahradit maso, máslo, sádlo, 
smetanu apod. Jednou jsem to zkusila, 
už to nikdy neudělám. Bohužel v dnešní 
době se spousta lidí stravuje jinak, než 
bylo zvykem před dvaceti lety. Podle 
odborníků to vypadá, že onemocnění ze 

„zdravé výživy“ 
bude přibývat. 
Pokud jste zastánci 
zdravého životního 
stylu a tím i zdravé 
výživy, vyzkoušejte 
si tento test, který 
vám ukáže, jestli už 
jste překročili onu 
pomyslnou hranici 

únosnosti pro váš organizmus a hlavně 
pro vaši psychiku. 
 
Autorem tohoto testu je lékař Steven 
Bratman. 
 
1) Zaměstnávají vás myšlenky na jídlo víc 
než tři hodiny denně? 
2) Plánujete své jídlo několik dní 
předem? 
3) Je pro vás nutriční složení stravy 
důležitější než požitek z jídla? 

4) Snížila se kvalita vašeho života v 
závislosti na zvýšení „kvality“ vašeho 
stravování? 
5) Jste na sebe v poslední době přísnější 
ohledně stravování? 
6) Vzdali jste se v zájmu správné stravy 
svých oblíbených jídel? 
7) Vzrostla spolu se zdravějším 
stravováním vaše sebedůvěra? 
8) Znemožňuje vám jídelníček jíst mimo 
domov nebo vás vyčleňuje z rodiny či 
okruhu přátel? 
9) Vyvolává ve vás zdravé stravování 
pocit uspokojení? 
10) Máte pocit viny, když se prohřešíte 
proti svým jídelním zásadám? 
 
Hotovo? Jestliže čtyřikrát odpovíte 
kladně, už prý máte zaděláno na 
problém!!!! Takže na závěr použiji opět 
slova své milované babičky: „Všeho moc 
škodí“.  

 

 
 
 
 
KULTURNÍ PŘEHLED 
2. 9., 9:00 – 17:00 Memoriál Františka Havla, 
hřiště SK Zlonice, 
2. 9. Královické dožínky a slavnosti – 
posvícenská zábava, obec Královice, 
6. 9., 15:30, Den otevřených dveří, Ostrov 
Slaný, 
14. 9., 18:00 – zasedání Zastupitelstva, KC, 
15. – 16. 9., Mělnické vinobraní 
22. 9., 20:00 Tajemná noční prohlídka pro 
děti, Infocentrum Slaný, 
28. 9., 14:00 Historický den, Zlonice, 
prostranství náměstí 
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POVĚRY A MÝTY O HOUBÁCH - 1. díl 
 
Prázdniny patří mezi období, kdy se 
většina lidí častěji než po zbytek roku 
pohybuje v přírodě, a tedy i v lese, při 
jehož návštěvě je vítaným zpestřením 
sběr hub. I když pravé houbařské žně 
přicházejí až v podzimních měsících, lze 
samozřejmě najít řadu chutných a 
jedlých hub při příznivém počasí také 
v létě. Sběr hub je ale jen prvním krokem 
ke zpestření našich jídelníčků. Tím 
druhým a pro gastronomii podstatným 
krokem je jejich úprava, skladování a 
konzumace. Je přitom poměrně 
paradoxní, že tak tradiční houbařská 
velmoc, jako je naše země, je zatížena 
ohledně přípravy hub množstvím pověr a 
mýtů, které ve své podstatě omezují 
kulinářské využití těchto plodů přírody. 
 
Kombinace s alkoholem 
Zjevně nejrozšířenějším mýtem je teze, 
podle níž by se po konzumaci hub neměl 
pít alkohol. To skutečně nemá žádné 
opodstatnění, houba je vlastně druh 
vegetariánské rostlinné stravy, a i když 
houby obsahují některé specifické látky 
(třeba alkaloidy, které lze z hub izolovat 
a využít je k vybuzení halucinogenních 
účinků – například v případě mucho-
můrky tygrované), negativní reakce 
s alkoholem opakovaně nejsou 
potvrzeny. 

 
…. pokračování příště …. 

 
 
 
 
 

MOUDRO NA ZÁVĚR 
/JAN WERICH/  

 „Nikdo si nesmí 
myslet, že je něco víc. 
 
Na jedno jsem vždy 
věřil. Že nás pánbůh 
udělal všechny stejné. 
Jeden je bílý a druhý 

černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný 
od neštovic. Ale všem je nám zima, když 
venku mrzne, a všichni se potíme, když 
praží slunce. A všichni musíme dýchat, 
abychom se neudusili. 
 
Všechny nás nakonec odvezou. Jinými 
slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. 
Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého 
dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho 
táta byl prezident nebo dráteník, musí 
mít stejnou příležitost žít plný život. 
 
Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc 
nebo lepšího než ten druhý. Možná že 
toho má víc v makovici, možná že nosí 
lepší košili, že má šikovnější ruce, možná 
že má větší bicepsy. 
 
Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, 
jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. 
Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší 
košilí. 
 
Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět 
jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi. 
 
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé 
tajemství a jediný recept na štěstí a to 
platí pro všechny, pro celý svět.“ 
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