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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek 
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že tradiční 

velká sběrová akce 
Základní školy, 
pořádaná ke Dni 
Země, byla opět 
velmi úspěšná. Ze školy se zapojilo do 
sběru 185 žáků, učitelé i zaměstnanci 
školy. S nimi samozřejmě i rodinní 
příslušníci. Velmi nás těší, že se do akce 
zapojuje stále více obyvatel ze Zlonic a 
okolí. Oslovila jsem pána, kterého jsem 
zastihla na školním dvoře: „ Vy ve škole 
nemáte žádné dítě, přesto jste přivezl 
úctyhodné množství papíru!“ „Podívejte 
se, já na docházku do zlonické školy 
mám hezké vzpomínky, tak proč bych jí 
teď nepomohl k získání financí. Líbí se 
mi, jak se škola mění k lepšímu.“ My 
samozřejmě děkujeme všem za snahu a 
ochotu pomáhat. Kolik se letos sebralo?   
12162 kg PAPÍRU, 1034 kusů ELEKTRO-
SPOTŘEBIČŮ,   252,4 kg BATERIÍ.   

►… že si můžete vybrat nejoblíbenější 

akci v nabídce zlonické ankety? Tu 
najdete na stránkách městyse vpravo 
dole. Pokud některá akce má u vás 
prioritu, hlasujte pro ni a otevře se vám 
graf oblíbenosti. Hlasovat můžete denně, 
ale pouze do konce června!! Děkujeme. 

►… že oblíbená letní aktivita Čechů – 

sběr lesních plodů, nejčastěji borůvek, by 
mohla ohrozit váš život. Listy i plody 
mohou být infikované liščím trusem, 
obsahujícím vajíčka nebezpečného 
parazita – TASEMNICE LIŠČÍ. 
Onemocnění se nazývá ECHINOKOKÓZA. 
Ta se v Česku objevila teprve nedávno. 

Proto upozorňujeme – plody před 
požitím důkladně omývejte – rozhodně 
„nezobejte“ přímo z keříků v lese. 
Vajíčka tasemnice se usazují v lidských 
játrech, tam se z nich vylíhnou larvy, 
které postupně likvidují jaterní tkáň. 
Neléčená nemoc končí vždy smrtí!! 

/ZDROJ - PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR –  ČESKÉ 
BUDĚJOVICE/ 
►… že  další nápad na ochranu před 

komáry bez chemie nám poslala 
čtenářka našeho 
časopisu s přáním, 
abychom se o něj 
podělili s vámi. 
Vyzkoušejte prostředek proti komárům: 
rozpulte citrón, napíchejte do něj 
hřebíček a dejte do místnosti, ve které 
spíte co nejblíže k lůžku.  
►… že další příspěvek do Pavlače máme 
od našeho čtenáře. „Paní doktorka mi 
poradila "fígl" na odstranění klíštěte, se 
kterým jsem se nikde jinde  nesetkal. A 
musím podotknout, že úspěšnost je 
100%!   Vatový tampon nebo kousek 
vaty navlhčit, trošku namydlit, přiložit 
namydlenou stranou 
na klíště a několikrát 
zakroužit. Je úplně 
jedno na jakou 
stranu, moc netlačit 
- a klíště je venku. 
Živé zůstane na té 
vatičce, takže i kdyby bylo infikované, 
nestačí do rány nic pustit, což vždy udělá 
při chcípnutí. Je to bezva hlavně u 
malých klíšťat, která prostě nejde dost 
dobře uchopit, protože není za co.“ 
Jednoduché vyzkoušejte!!!  
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VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA  1.ROČNÍK 
/JAN TŮMA, PŘEDSEDA ŠANCE PRO SLUŠNÉ/ 

 
10. května se 
konal poslední 
kurz Volnoča-
sové univerzity, 
kterou pro 
veřejnost pořá-

dal náš spolek. Nabídli jsme vám osm 
různých kurzů. A kdo získal diplom za 
úspěšné absolvování alespoň šesti 
z nich? Nejlepšími studentkami jsou paní 
Kuhnová, Šlechtová, Srbková, Winterová, 
Májová, Muchová a Žebrová. Právě jim 
byly předány diplomy a malý dárek za 
úspěšné absolvování Volnočasové 
univerzity v akademickém roce 
2015/2016. Ještě jednou jim gratuluji… 
 
      Nyní bych rád poděkoval všem, kteří 
se podíleli na organizaci, zajištění a 
vedení jednotlivých kurzů. Všechny kurzy 
byly dobře připravené a našly si své 
posluchače. Velmi si vážím práce, kterou 
jste jménem našeho spolku Šance pro 
slušné odvedli.  
 
     A nyní se možná ptáte, co bude dál? 
Mohu vám slíbit, že se po prázdninách 
sejdeme znovu. V našich novinách 
Zlonická šance brzy najdete nabídku a 
seznam plánovaných kurzů na příští 
akademický rok. Pokud máte nějaký 
dobrý nápad a zájem o konkrétní kurz, 
neváhejte oslovit kteréhokoliv člena 
našeho spolku či napsat na emailovou 
adresu zlonickasance@seznam.cz. 
 
     Nyní nezbývá, nežli vám popřát 
krásné prázdniny, hodně odpočinku a 
relaxace.  

OTÁZKA NA ZASTUPITELE 
 
Vážení čtenáři, zajímá vás, proč se 
některé věci neřeší tak rychle, jak byste 
chtěli? Či proč se některými podněty 
občanů obecní zastupitelstvo nezabývá 
nebo je odsunuje na další měsíce? Na 
tyto a podobné otázky se pokusí stručně 
a srozumitelně odpovědět naši 
zastupitelé… 
 
Dotaz pro zastupitele. "Dobrý den, po 
prostudování plánků pasportizace 
městyse a přidružených obcí, kterou jste 
zveřejnili na stránkách městyse, jsem 
zjistil, že prakticky vše zůstává při 
starém. Žádné závažnější změny tam 
nejsou. Zajímalo by mě, co vás vedlo k 
vypracování tohoto projektu a kolik 
takový projekt stojí? Děkuji za odpověď." 
 
Odpovídá Radka Kotěrová 
K vypracování projektu vedly stížnosti 
občanů na nevyhovující dopravní značení 
ve Zlonicích a přidružených obcích. Pro 
osazení chybějících dopravních značek je 
třeba podat žádost na Policii ČR a jako 
součást této žádosti musí být vypracován 
odborný posudek - pasport. 
Vypracování bylo zadáno agrourba-
nistickému ateliéru vedeného ing. 
Zemanem, který je zpracovatelem 
Územního plánu městyse Zlonice. 
Pasport  řeší velmi podrobně současnou 
situaci, provádí terénní průzkumy, 
pasport stávajícího dopravního značení, 
projekt dopravního značení, zpracování 
textové a výkresové části dokumentace a 
projednává dokumentaci s Policií ČR 
a správcem komunikací. Cena včetně 
cestovného bez DPH činí 75 680,- Kč. 
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM 
/ MARIE GERINGOVÁ/ 

 
     Připadá mi jako by to bylo včera - paní 
Zdeňka Kuklová se přestěhovala 
s manželem a třemi dětmi zpět do 
rodných Zlonic. Psal se rok 1972. Vrátila 
se paní učitelka, která hned posílila řady 
kantorů zlonické školy, a to byl také 
počátek našeho dlouholetého přátelství. 
Od doby, kdy se paní Kuklová vrátila zpět 
do Zlonic, přibývali v průběhu let do 
zlonické školy další mladí kantoři, mimo 
jiné i její dcera Jitka se svými 
kamarádkami - učitelkami.  Věkové 
rozdíly nikomu nevadily, prostě nám 
všem bylo a je spolu dobře.  Společně 
jsme se, mimo jiné, scházeli na 
koncertech v Památníku Antonína 
Dvořáka, který nejprve s panem učitelem 
Miroslavem Horou, později s paní 
Němcovou, vedla. Člověk se ani 
nenaděje a náhle zjistí, jak všechno 
strašně rychle uteklo. Děti paní Zdeňky 
jsou dospělé, dospělá jsou i čtyři 
vnoučata. Dokonce už se narodila i tři 
pravnoučata. Její rodina se rychle 
rozrůstá geometrickou řadou.  
 
 
 
 
 
     V této chvíli už je vám jasné, proč o 
tom všem píši. Po celá léta každé 
narozeniny a svátky slavíme s kamarády 
všichni společně. Letos 9. června to ale 
nebude oslava jen tak ledajaká. Paní 
Zdeňka se dožívá krásných 80 let. U žen 
se nemá o věku mluvit, ale Zdenička mi 
to jistě promine, protože má ve Zlonicích 
spoustu známých a takové životní 

jubileum by se rozhodně nemělo před 
nimi tajit.  
 
A proto přejeme paní Zdeňce: 
 
Ať jí slouží zdraví a život ji stále baví.  
Úsměv a radost ať z  její tváře září a 
všechno se jí na sto procent daří. Ať 
směje se den co den a splní se jí každý 
sen. A hlavně, ať má kolem sebe lidi, co ji 
vždycky rádi vidí.                    
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakční rada Zlonické šance se k přání 
připojuje. 

 

NĚCO MÁLO K ZAMYŠLENÍ……… 
/JAN WERICH/ 

 
„Zvykl jsem si 
rozdělovat lidi 
nikoli podle barvy 
kůže nebo 
vyznání, ale podle 
toho, jestli jsou chytří či hloupí, dobří 
nebo špatní. Ovšem mezi tím je moc 
všelijakých křížení, poněvadž mohou být 
chytří, ale zlí, a také mohou být chytří, 
ale hodní, mohou být hloupí a zlí, ale i 
hloupí a dobří. Nejhorší ze všeho je blbý 
a zlý. Trvalo mi léta, než jsem na to 
přišel.“ 
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ROZHOVOR  
/ LENKA FIALOVÁ/ 

     Britská královna Alžběta oslavila 
devadesátiny… Narodila se v dubnu, ale 
už mnoho let slaví narozeniny v červnu, 
prý kvůli vhodnějšímu počasí, aby si její 
příznivci veřejnou oslavu pořádně užili… 
Červnový termín mi nahrával do karet, 
protože jsem na něj chtěla navázat ve 
svém “sloupečku”. Bohužel, královna se 
letos rozhodla, že slavit se bude už v 
květnu, čímž mi poněkud zkomplikovala 
psaní… Ale nepřísluší mi kritizovat 
rozhodnutí takové panovnice, jakou 
Elizabeth Alexandra Mary, královna 
Ažběta II, bezesporu je… V následujícím 
článku sice není hlavní postavou 
královna, protože neznám osobně 
nikoho, kdo by se s ní setkal, ale zato 
znám někoho, kdo se setkal s jejím 
synem, princem Charlesem a jeho 
druhou ženou Camillou, vévodkyní z 
Cornwallu.  
     V tomto čísle ŠANCE přinášíme 1. část 
rozhovoru S Laďkou Červenou, zlonickou 
rodačkou, která už dvě desítky let žije a 
pracuje v Londýně. V dalších vydáních se 
dozvíte, kdy a proč odešla do Anglie, v 
čem vidí rozdíly mezi Čechy a Brity, či jak 
vzpomíná na své dětství ve Zlonicích… 
Pro lepší pochopení některých informací 
musím prozradit, že Laďka pracuje v 
kryptě kostela na Trafalgarském náměstí, 
která slouží jako restaurace a kavárna. 

 

Máš nějakou historku z Londýna nebo  z 
práce ? 

Historek je spousta, většina 

pracovních však nesmí spatřit světlo 

světa a jsou navždy pohřbeny mezi 

zdmi krypty. Moji kolegové mají v 

zásobě neskutečně mnoho historek o 

mé zapomnětlivosti, což já vždy 

uvádím na přesnou míru, že to není 

zapomnětlivost, ale informační 

přesycenost. Ale jednu, která by 

mohla zajímat čtenáře, mám. Mohla 

by se jmenovat ‘Jak jsem obsluhoval 

anglického skoro krále’ (skoro král = 

princ Charles).  

 
Stalo se to v 

roce 2008, kdy 

byla v našem 

kostele uspořá-

dána obrovská 

požehnací mše a poté byli všichni 

účastníci mše pozváni na čajovou 

recepci - dolů do naší krypty. 700 

hostů bylo rozděleno do dvou skupin a 

já jsem ´vyhrála´ obsluhování skupiny 

asi 300 hostů, včetně prince Charlese 

a jeho tenkrát novomanželky Kamilly.     

     Obdržela jsem přesné instrukce z 

paláce, co budou Charles a Kamila pít, 

(co jiného než čaj), s tím, že 

Charles pije pouze tzv. Earl Grey čaj 

s mlékem bez cukru a Kamilla pouze 

Breakfast čaj (normální ranní čaj) 

s plátkem citronu, také bez cukru. 

Palác nám však nedal žádné informace 

o správné etiketě, jak obsluhovat 

následníka trůnu, a tak jsem se 

rozhodla dojít si pro odpověď k 
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jednomu členovi jeho ochranky. Jeho 

odpověď “ to uvidíš ” mě nepobavila, a 

když přišla jedna z dvorních dam 

(tzv. lady in waiting) a pichlavě se mě 

zeptala, kdo že bude čaj Charlesovi a 

Kamile servírovat, pípla jsem, že já, i 

když jsem neměla ponětí jak… Politá 

studeným potem jsem se odebrala 

čekat na jejich příchod. V duchu jsem 

si pořád opakovala, jaký čaj je pro 

koho, měla jsem je totiž oba na 

jednom tácu. Dopadlo to tak, že 

Charles si vzal čaj Kamily, přestože 

jsem mu řekla, že to není ten jeho 

čaj. On presto zdvořile poděkoval a 

odešel se věnovat hostům.  

     Zanedlouho přišla Kamila a vzala si 

to, co na ni zbylo.  Za malý okamžik 

ke mně přišla dvorní dáma a kde prý 

je cukr, přestože instrukce zněly 

žádný cukr ani pro jednoho. To už 

jsem nevěděla, co na to říct… ona se 

rozhlédla, ze stolu popadla cukřenku 

a podala ji Kamille. Dotyčný člen 

Charlesovy ochranky mi pak prozradil, 

že když zpovzdálí pozoroval můj 

dialog s první dámou a viděl, jak mi 

tuhly rysy, tak mu nedalo 

nezavtipkovat si se mnou. A také až 

později vyšlo najevo, že instrukce o 

čajích byly prohozené! 

Když jsme si po 

večírku všichni v 

práci sedli a já jsem 

si z legrace 

postěžovala svému 

nadřízenému, proč 

vybral zrovna mě, abych se starala o 

´královskou skupinu´, odpověděl mi: 

“No, protože vy Češi přežijete 

všechno”. 

 

     Tato recepce byla moje druhá, 

kdy jsem potkala strýčka Charlese na 

odpoledním čaji. Poprvé jsem se s 

Charlesem setkala na Čaji se 

strýčkem Charlesem. Tenkrát jsem 

byla vybrána vedoucím zastupovat na 

této akci naše cateringové oddělení. 

Snažila jsem se z toho vykroutit, ale 

neúspěšně. Na Charlese jsem zvědavá 

byla, ale do práce jsem tenkrát 

dorazila poněkud nevyspalá, protože 

jsme do ranních hodin tančili na 

nedaleké diskotéce. Když přišly 

fotografie z recepce, vedoucí se 

strašně smál. Já se těšila, jak je 

ukážu doma a dostanu se babičce do 

rámečku na kredenc a on se něčemu 

směje?! A prý, že tohle dovedu jenom 

já. Koukám na foto, vidím Charlese, 

našeho CEO, sebe, šálek čaje… a už 

to vidím - čajová lžička na mém 

podšálku je položená tak, jako bych 

ten svůj čaj nabízela k zamíchání 

Charlesovi.  

     Proto nemám v plánu strýčka 

potkat do třetice... 
----------------------------------------------------
Pokračování rozhovoru si můžete přečíst 
v dalším čísle našeho časopisu… 

 
Když už jsme docestovali do Velké 
Británie, možná by vás zajímalo, kdo by 
po královně Alžbětě mohl 
nejpravděpodobněji usednout na trůn…? 
Ono to s tím kralováním, nástupnictvím a 
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královskými pravidly všeobecně totiž 
není vůbec jednoduché 
 
 
 
 
 
 
 

LINIE NÁSLEDNICTVÍ BRITSKÉHO TRŮNU 
je uspořádaný seznam osob, které jsou 
oprávněny zasednout na trůn Spojeného 
království Velké Británie a Severního 
Irska za podmínek stanovených: 
Listinou o právech z roku 1689, 
Zákonem o nástupnictví z roku 1701 
a Zákonem o následnictví koruny 
z roku 2013. 
     Zákon o nástupnictví z roku 1701 
přiřkl právo na britský trůn Žofii 
Hannoverské  a jejím potomkům. 
Současně vyloučil z následnictví všechny, 
kdo jsou katolického vyznání nebo si 
vezmou za manžela katolíka. Do roku 
2013 se pořadí následnictví stanovovalo 
podle následujících pravidel: 
Následníkem se mohou stát pouze 
osoby narozené v manželském svazku 
potomka kurfiřtky Žofie, pořadí se řídí 
zásadou mužské primogenitury – 
všichni synové mají přednost před 
dcerami (z tohoto důvodu je Princezna 
Anna v pořadí až za svými mladšími 
bratry, vévodou z Yorku a hrabětem z 
Wessexu, a všemi jejich dětmi), katolické 
vyznání nebo svatba s katolíkem 
vylučuje následnictví. 
     Na summitu  Společenství národů 
v Perthu se 28. října 2011 členské státy 

zavázaly přijmout vhodná opatření k 
zavedení absolutního prvorozenství, 
ukončit vyloučení osob z manželství s 
římskými katolíky a provést další změny 
v pravidlech nástupnictví. Tato změna si 
vyžádala úpravu ústavních zákonů 16 
států Commonwealthu a novelizaci 
zákonů platných přes 300 let.  
     S účinností Zákona o následnictví 
koruny platí od roku 2013 tyto úpravy: 
Zrušena mužská primogenitura – mladší 
syn narozený po 28. říjnu 2011 je v 
pořadí za starší dcerou, sňatek s 
katolíkem není překážkou následnictví, 
změna se dotýká také sňatků 
uzavřených v minulosti, pokud dědic 
trůnu žije, souhlas monarchy se svatbou 
je vyžadován pouze u prvních šesti 
kandidátů na trůn – sňatek uzavřený 
ostatními i bez souhlasu monarchy 
nevylučuje kandidáta ani jeho děti z 
následnictví. 
 
POŘADÍ NÁSLEDNÍKŮ BRITSKÉHO TRŮNU 

1. Princ Charles, princ z Walesu, syn 
královny Alžběty II., narozen v roce 1948. 
2. Princ William, vévoda z Cambridge, 
syn prince Charlese, narozen v roce 
1982. 
3. Princ George z Cambridge, syn prince 
Williama, narozen 2013. 
4. Princezna Charlotte dcera prince 
Williama  2. května 2015 - Vévodkyně 
Kate porodila dceru – Charlotte Elizabeth 
Diana 
5. Princ Harry, princ z Walesu, syn prince 
Charlese, narozen v roce 1984. 
6. Princ Andrew, vévoda z Yorku, druhý 
syn královny Alžběty II., narozen v roce 
1960. 
7. Princezna Beatrice z Yorku, dcera 
prince Andrewa, narozena v roce 1988. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_(1689)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1689
https://cs.wikipedia.org/wiki/Act_of_Settlement_(1701)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1701
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Succession_to_the_Crown_Act_(2013)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Hannoversk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Hannoversk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Primogenitura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anne_Mountbatten-Windsor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anne_Mountbatten-Windsor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrew,_v%C3%A9voda_z_Yorku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward,_hrab%C4%9B_z_Wessexu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward,_hrab%C4%9B_z_Wessexu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perth
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/Primogenitura


Červen 2016                       Ročník V., číslo 3., vydáno dne 2.6. 2016                                   8                                                 

8. Princezna Eugenie, dcera prince 
Andrewa, narozena v roce 1990. 
9. Princ Edward, hrabě z Wessexu, třetí 
syn královny Alžběty, narozen v roce 
1964. 
10. James, vikomt Severn, syn prince 
Edwarda, narozen v roce 2007. 

 
RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA ANEB 

RADY ZE ZAHRADY 
/JURA KRTINEC/ 

Milí zahrádkáři, čas 
neskutečně letí a je tu 
opět červen a s ním známá vůně jahod. 
Jen jednou v roce si dopřejeme jahodový 
koktejl, jahodové knedlíky, koláče z 
čerstvého ovoce. Nebo raději bublaninu? 
Kdy začít s trháním jahod, závisí na 
pěstované odrůdě, nadmořské výšce i na 
tom, zda jsou jahody na slunci nebo ve 
stínu pod stromy. Většinou se období 
sklizně pohybuje od konce května do 
konce června nebo až do poloviny 
července. Porost jahod probíráme každý 
druhý nebo třetí den podle průběhu 
počasí. Prší-li, je lepší sklízet jahody 
průběžně, abychom včas odstranili 
nahnilé plody a aby nedocházelo k 
infekci těch zdravých. Pokud jahody 
ihned nekonzumujeme, ale chceme je 
uchovat do druhého dne, uložíme je co 
nejrychleji na chladné místo. Měkké 
plody jsou náchylné k otlačení při 
přepravě, proto čím rychleji je uložíme a 
čím nižší teplotu budou mít, tím déle 
vydrží. Orientačně platí, že jahody v 
chladničce v zásuvce na ovoce vydrží při 
jednom stupni až tři dny. Nejšetrnější a 
nejúčinnější uchování voňavých jahod je 
rychlé zmrazení, při němž jahody nehnijí 
a zachovají si své aroma i chuť.  Jahodník 
má největší spotřebu vody právě v době 

tvorby plodů. Zaléváme buď ráno, nebo 
navečer, protože jahodník je citlivý na 
teplotní šok. Reaguje na něj zpomalením 
růstu, což má za následek snížení 
plodnosti. Snažíme se, abychom vodou 
zbytečně nepolévali plody. Z hlediska 
zdravotního stavu jahodníku je vhodnější 
zalévat přímo k rostlině. Každodenní 
zálivka pro jahodník není to pravé 
„ořechové“, naopak. Pokud jsou trvale 
vysoké teploty, zaléváme tak, aby 
rostlinám stačila na tři až čtyři dny. Voda 
pak totiž pronikne do hloubky ke 
kořenům a neodpaří se z povrchu půdy 
bez užitku.  

Až sklidíme 
jahody, měli 
bychom se 
vzápětí postarat 
o příští úrodu. 
Dnes se již 

považuje za prokázané, že posklizňové 
posečení listů, nejlépe do konce 
července, zvyšuje příští rok úrodu a navíc 
jahody ozdravuje. Na první pohled 
drastickým zásahem se zbavíme 
prakticky všech chorob a škůdců a navíc 
– následné postřiky proti škůdcům jsou 
daleko účinnější, protože škůdce se 
nemá kam schovat. Během čtyř týdnů 
začne jahodník produkovat nové listy, 
omlazená rostlina si vytvoří více 
zásobních látek na zimu a založí více 
květních pupenů pro příští rok, než 
kdybychom jahodník ponechali 
neposečený. Základ příští úrody se totiž 
tvoří již v září a říjnu. Ještě předtím 
rostliny podpoříme dobrou výživou – po 
posečení listů okolo nich zkypříme 
ušlapanou půdu a přihnojíme Cereritem 
v dávce dvaceti až třiceti gramů na metr 
čtvereční.   Nejzávažnějším nebezpečím 
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v době sklizně 
je plíseň šedá, 
kterou trpí 
některé odrůdy 
a zejména 
Senga Sengana. 

Základem ochrany před plísní je čistý 
záhon bez plevele a nezahuštěný porost, 
kam může v dostatečné míře slunce a 
vzduch. Dalším opatřením je podkládání 
jahod v období květu a po odkvětu, aby 
se vyvíjející plody nedostaly do styku s 
půdou. Nezbytnou ochranou jsou 
postřiky v době květu, a to přípravkem 
Euparen multi a v době vyvíjejících se 
plodů fungicidem Ronilan 50 WG, který 
má krátkou karanténní lhůtu.   
Tak vám přeji bohatou úrodu krásných, 
rudých, voňavých plodů.  
Ať se dílo daří, milí zahrádkáři.  
Váš Jura Krtinec 

 
DALŠÍ DIVNÝ SPORT aneb Dáš mi 
ránu? Dostaneš mat! 
/LENKA FIALOVÁ/ 
 

Dovedete si představit spojení salónní 
zábavy uhlazených intelektuálů s tvrdými 
údery ostrých hochů? To už chce 
pořádnou dávku představivosti, že? 
Nizozemec Iepe Rubingh jí zřejmě měl na 
rozdávání, protože to byl právě on, kdo 
zorganizoval první zápas v šachboxu. 
Inspiroval se ve sci-fi komiksu Chladný 
rovník z roku 1992. A ono to překvapivě 
funguje a navíc se tento sport těší velké 
popularitě například ve Velké Británii, 
Bulharsku či Německu. Proč ale spojovat 
dva tak rozdílné sporty? Hlavním 
mottem je:  
„Rvačky patří do ringu, války na 
šachovnici!“ 

     Zápas začíná… V klasické boxerské 
aréně nastupují k boji dva svalnatí borci 
v trenýrkách, s bandážemi na rukou a s 
ručníky přes ramena… aby vzápětí usedli 
k šachovému stolku a sehráli první 
čtyřminutovou partii. Pak rozhodčí stolek 
odnesou a do té doby klidní hráči se na 
tři minuty promění v nelítostné rváče 
rozdávající tvrdé direkty, háky a zvedáky.  
 

  
 
 
     Pak sundají boxerské rukavice, znovu 
usednou ke královské hře a bojují klidně, 
bez emocí pomocí jezdců, věží, koní…  
     Celé utkání trvá jedenáct kol, střídají 
se čtyřminutová šachová kola 
s tříminutovými koly boxovými, soupeři 
mají nárok na minutové přestávky, první 
a poslední kolo je šachové. Ti, kteří se 
šachboxu věnují, tvrdí, že tyto dva sporty 
mají společné dvě zásadní věci – vyžadují 
strategii a nasazení! A proto jejich 
propojení nevnímají jako něco divného, 
naopak, prý je to logické spojení 
psychických a fyzických schopností… 
     Kdy utkání skončí? Možností je hned 
několik – buď rozhodne mat nebo knock-
out… nebo rozhodčí 
---------------------------------------------------- 
Několik videí můžete zhlédnout na 
internetu, stačí zadat do vyhledávače 
šachbox. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Iepe_Rubingh&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chladn%C3%BD_rovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chladn%C3%BD_rovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992


Červen 2016                       Ročník V., číslo 3., vydáno dne 2.6. 2016                                   10                                                 

OKÉNKO DO PŘÍRODY  
 /NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

            
 
 
 
                                               
                                                                   

 
NĚCO O PĚNKAVÁCH 
 
Pěnkava obecná, kterou známe z našich 
zahrad, patří k našim nejhojnějším a 
nejznámějším ptákům. Létá vlnovitě a 
rychle, po zemi se pohybuje poskoky a 
drobnými krůčky. Patří k nejdůvěřivějším 
ptákům v blízkosti lidí. Hnízdí všude tam, 
kde jsou stromy a keře, není příliš 
vybíravá. Její hnízdiště patří k 
nejúhlednějším ptačím stavbám. Hnízdo 
splétá z mechu, jemných stébel a 
kořínků, vnější vrstvu samička maskuje 
lišejníky a pavučinami, uvnitř je měkká 
vrstva z chlupů a drobného peří. Na 
vejcích sedí samička sama, samec se 
stará o potravu, kterou tvoří hlavně 
semena, v době výchovy mláďat i hmyz. 
 
Pěnkava jíkavec se způsobem života od 
pěnkavy obecné moc neliší, dalo by se 
říci, že jsou to příbuzní a někdy dojde i ke 
křížení obou těchto druhů, protože 
jíkavec žije převážně v hejnech a často 
právě ve společnosti pěnkavy obecné. 
Pěnkava obecná má domov v 
jihozápadní Evropě, pěnkava jíkavec v 
severských lesích a v tajze. Patří mezi 
velmi zdatné letce. Rozdíly jsou, kromě 
výskytu, v barevnosti peří. Pěnkava 
obecná má šedé temeno hlavy, 
červenohnědý hřbet a zelenavý kostřec a 
vínově červenou spodní stranu. Přes 

křídla se táhnou dva bílé proužky a bílá 
jsou i krajní ocasní pera. Jíkavec má sytě 
černou hlavu, záda a křídla, ve kterých je 
jedna bílá a jedna žlutavá páska, hruď a 
ramena jsou oranžově hnědé a bříško a 
kostřec bílé. Oba druhy pěnkav mívají 5 
vajec, mláďata se líhnou po 14ti dnech a 
oba rodiče je krmí v hnízdě 10-12 dní. I 
když jsou pěnkavy tažní ptáci, můžeme je 
u nás vídat po celý rok díky mírným 
klimatickým podmínkám. 

 
….KANTOŘI  A 
ŠTUDENTI -PRÁZDNINY 
JSOU ZA PÁR…. 
 
• Malý žáček, takový začínající konfident, 
žaluje panu učiteli: „….pane učiteli, pane 
učiteli, Horáček říkal, že jste blbej!“  Pan 
učitel: „ A jestlipak ses mě zastal?“ 
„Zastal, pane učiteli, já jsem mu řek´, ty 
tak můžeš něco říkat, ty jsi ještě blbější, 
než učitel!“ 
 
• Honzík šeptá při hodině Jirkovi: „ Ten 
učitel je ale debil!“ A od tabule se ozve:  
„Nenapovídat! Na to si musí přijít každý 
sám!“ 
 
• „Proč sis dal do domácího sešitu moji 
fotografii?“ diví se otec. „ Protože paní 
učitelka říkala, že by ráda poznala toho 
umělce, co mi pomáhá s úkoly.“ 
 
• Pozdě v noci zazvoní u profesora 
telefon a ozve se tichý hlas:  
„ Probudil jsem tě?“ „ Hmmmm, ano….“ 
mumlá profesor rozespale.  
„ Tak to je dobře, protože já se kvůli  
tobě ještě učím, ty hajzle!“ 
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BRAŇTE SE MÝTŮM  
/NÁZOR ODBORNÍKA/ 

 
     V minulém čísle jsme otevřeli novou 
rubriku vyvracející některé mýty o 
potravinách. Dnes budeme pokračovat. 
Další mýtus:  
3. mýtus: Mléko a hleny, no fuj…. 
Tradiční tvrzení bylo zřejmě převzato 
z čínské medicíny. O tom, že mléko 
zanáší dýchací cesty hlenem, je u nás 
přesvědčena polovina lidí. Další pětina to 
nevylučuje. Přitom zřejmě jde o 
nedorozumění, způsobené tím, že 
organizmus 
Asiatů tráví 
mléko jinak, 
než nás 
Kavkazanů. 
Potvrzuje to 
i fakt, že odborníkům není známa žádná 
studie, jež by zahleňující účinky mléka 
potvrzovala. Naše babičky, které nám při 
nachlazení dávaly horké mléko s medem 
a křenem, by se takovému tvrzení 
srdečně zasmály. 
 
4. mýtus: Syrová zelenina je 
nejzdravější. 
Neplatí to šmahem. Naopak, u některých 
druhů zeleniny jsou blanšírování nebo 
maximálně pětiminutové povaření 
v páře a přidání trochy tuku, velmi 

vhodné a umožní lépe využít živiny, jež 

obsahují. 
5. mýtus: Pokud není maso červené, je 
zkažené. 
To vůbec není pravda – zvláště u masa 
hovězího a vepřového, která potřebují 1 
– 2 týdny 
zrát a mění 
přitom barvu 
na šedou a 
hnědou. 
Maso ihned 
po porážce – které má červenou barvu – 
není ke konzumaci tak vhodné. Zda je 
maso skutečně zkažené, jednoduše 
poznáme čichem. 
 
6. mýtus: petržel, aby dlouho vydržel. 
Tenhle prastarý slogan má jiný smysl, 
než si myslíme. „Vydržel“ zde má 
význam, aby „dlouho žil“. Petržel je totiž 
už od antiky pokládána za jednu 
z nejzdravějších 
zelenin. Pro její 
desinfekční 
vlastnosti se 
dokonce věřilo, 
že dokáže 
ochránit před jedy. Mužům pomáhá 
s prostatickými problémy, ženám však 
může přivodit potrat. Které z mýtů jsou 
ale nejnebezpečnější? Ty, jež mohou 
vést k těžkému poškození zdraví. 
Například teorie, že při nádorových 
onemocněních je potřeba nádor 
„vyhladovět“. Také dlouhotrvající očistné 
kůry, které spočívají v podávání 
značného množství ovocných nebo 
zeleninových šťáv. Nejhorší je vnucování 
alternativních způsobů stravování 
dětem. Například striktně dodržovaná 
veganská či makrobiologická strava. 
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CO SE STANE, KDYŽ….. 
/MAJITELKA FACEBOOKOVÉHO 

PROFILU/ 

….si jako matka vytvoříte 
profil na facebooku a napadne vás, že 
požádáte děti o přátelství? Asi ztuhnou a 
dlouho budou dělat, že si žádosti 
nevšimli. Ale to byste nebyla vy, abyste 
to nezkoušela pořád, a oni to musí přece 
nakonec nějak řešit. Řeší! Spřátelí se 
s vámi, ale okamžitě smažou všechny 
citlivé fotografie (s alkoholem, cigaretou, 
přítelkyní – pokaždé s jinou). Také byste 
neměla zjistit, že byli někde úplně jinde 
(párty, koncert, bar), přestože tvrdili, že 
se učili, pracovali, sportovali apod. 
Vlastně byste raději neměla vidět jejich 
kamarády vůbec. Proč? Někteří kluci jsou 
propíchaní, holky potetované a vůbec 
všichni na fotkách dost často nepůsobí 
spořádaně, jak si naivně představujete.  
 
     Ve vlastním nastavení vás musí všichni 
okamžitě označit jako osobu, která už 
nikdy neuvidí nově přidané fotky nebo 
otřesné snímky, na kterých je někdo jiný 
bez varování označí. Jedno je jisté, jejich 
sociální svoboda vzala za své. Facebook 
už nikdy nebude místem, kam budou 
psát ráno po kalbě filosofická moudra. 
Jejich profil se rázem stal ostře 
sledovaným místem a je na čase rychle 
odejít. Teď mají fakt závažný důvod. 
 
P.S. Nikdy nežádám nikoho z rodiny o 
přátelství na fb, ale čekám, až se sami 
ozvou. Čekám……… 
 

 
 
 

KALENDÁRIUM 
 
 
3. 6., 18:00 - Koncert 

Americké jaro, PAD Zlonice, 
4. 6., 10:00 - Dětský sportovní den, VSH 

Slaný, 
4. 6., 14:00 – Dětský den, dětské hřiště 

Břešťany, 
10. 6. -  Noc kostelů, 
17. – 18. 6. - Slánský tuplák, 
18. 6. , 9:00 – 12:00 - Bazárek, Sokolovna 

Zlonice, 
25. 6., 9:00 – Sokolení, Sokolovna 

Zlonice, 
28. 6., 16:00 - Rozloučení s předškoláky, 

PAD Zlonice, 
2. 7., 12:00 - "II. ročník - Vyšínekfest", 

náves ve Vyšínku, 
4. – 5. 7., 9:30 - Prohlídky rotundy na 

Budči, 
16. 7., 8:00 - Slánský okruh, Masarykovo 

náměstí ve Slaném. 
 
 
MOTTO NA ZÁVĚR: 
 
"Když žiješ poctivě, nedej na slova 
zlých lidí." CATO 
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