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SPRÁVNÁ JMÉNA 
(IVAN LIŠKA). 

 
Žijeme ve zvláštní době. Takřka každý 

den se setkáváme s lidmi a událostmi, 

které si v hlavě pojmenujeme tak, jak jim 

přísluší, ale na veřejnosti použijeme 

název jiný. Důvodem je možná to, že  

některé věci prostě nechceme říct – 

lidově řečeno – „na plnou hubu“. To 

může být někdy pochopitelné, ale jsou 

jistě okamžiky, kdy to zkrátka na místě 

není a to správné pojmenování by přijít 

mělo. 

V minulém čísle našeho časopisu jsem 

psal o zjištěních spojených s rekonstrukcí 

tělocvičny. Od června jsem čekal na 

oficiální závěry kontrolního výboru –       

a dočkal jsem se minulý týden. Mám 

velice silný pocit, že ve vyjádření jeho 

předsedy převážila výrazně právě ta 

snaha věci pojmenovat tak, aby to 

nebylo natvrdo … zkrátka nepoužít ta 

správná jména. 

Co jsme tedy mohli slyšet?  Když si to 

rozeberu, tak jen dvě věci: že se 

nepodařilo najít znaky, které by byly 

povahy kriminální a že tam byly určité 

administrativní nejasnosti. Tak se na to 

podívejme blíž … 

Kriminální pohnutky nebo skutečnosti 

nikdo nikdy nezmiňoval a nikdo na ně 

nepoukazoval. Říci, že k ničemu 

takovému nedošlo, je tedy pouze 

odpovědí na otázku, kterou nikdo 

nekladl. Ale budiž … je dobré, že to víme.  

Horší už je ta druhá část, která byla 

velice korektně nazvána 

„administrativními nedostatky“. To je 

takové krásné neutrální označení, pod 

které se schová cokoli.  Administrativním 

nedostatkem je jistě to, že třeba 

nepodepíšete smlouvu, ale následek je, 

že nebude platit. Pouhým 

administrativním nedostatkem může být 

záměna osob, ale následkem toho vám 

exekutor zabaví majetek. 

V případě rekonstrukce tělocvičny se 

jako administrativní nedostatek označilo 

leccos. Třeba to, že zadání poměrně 

složité rekonstrukce byla řádka textu. 

Třeba to, že smlouva nijak obec 

nechránila před dalšími náklady. Třeba 

to, že výběrové řízení bylo předem 

rozhodnuté. Třeba to, že některé 

dokumenty se ani nenašly. Asi nemá 

cenu pokračovat dál. 

Výsledkem pak je, že vlastně ani nejde 

zjistit, jestli k něčemu došlo, jestli šlo 

něco udělat lépe … prostě proto, že 

k tomu nejsou podklady. Chápu, že se 

kontrolní výbor snažil vysvětlit, že 

nedošlo třeba k nějakému nelegálnímu 

obohacení, ale nechápu, proč se nám 

VŮBEC NESNAŽIL vysvětlit ta 

„administrativní pochybení“. Skoro jako 

kdyby tím bylo řečeno a posvěceno, že 

lze udělat takřka cokoli, hlavní je nemít 

papíry a je to v suchu.  

Abych se tedy nedostal do stejné pozice 

jako mnou kritizovaný (to je to správné 

označení) kontrolní výbor, pak s čistým 
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svědomím říkám, že tady nešlo o 

administrativní pochybení, ale o 

šlendrián, diletantství a amatérizmus 

velice hrubého zrna. To jsou ta správná 

jména. 

 

 ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 

 

Lidi, slyšeli jste, ... 

► ….že ve Zlonicích je velký 

problém si zajít do hospody 

na oběd nebo na večeři?  Pro současný 

stav se přímo nabízí parafráze názvů 

Kleinových filmů o básnících. Kde jsou ty 

časy, kdy „Zlonickým chutnal život“, kdy 

jsme rádi chodili do vinárny Martina 

posedět si, popovídat s přáteli, popít, dát 

si dobrý oběd nebo večeři. Musím se 

usmívat, když si vzpomenu na oslavy 

Silvestra, které tam byly super, na 

výbornou muziku Slávka Zrcka nebo 

Petra Štefla, při které se moc pěkně 

tancovalo. Do cukrárny jsme chodili na 

kafíčko a zákusek, děti se těšily na 

zmrzlinu.  U Lva jsme se zastavili na 

pizzu, burito, gnocci nebo horké maliny. 

A těch školních srazů…  všichni chválili 

usměvavou obsluhu a příjemné 

prostředí. Věřte, že nám záviděli, jaké to 

tu máme pěkné. To všechno už je 

bohužel dávná minulost. Uběhlo pár let  

a my se ptáme: 

„ Jak Zlonice přišly o pohostinnost?“ 

Stává se mi dost často, hlavně v letních 

měsících, že se mě ptají návštěvníci 

našeho městyse, kde se můžou ve 

Zlonicích najíst. Je mi líto, že jim nemůžu 

nabídnout solidní pohostinství a posílám 

je do Slaného. Marně se pídím, proč 

tomu tak je. Prý se tady nevyplatí vařit, 

prý je to ztrátová záležitost. Protože 

s tímto druhem podnikání nemám 

žádnou zkušenost, nezbývá mi než věřit, 

že tomu tak je.  A tak „Ve Zlonicích 

přicházíme o iluze“, že se objeví někdo 

odvážný, kdo do toho znovu půjde.  

Doufám, že to není „Konec pohostinství 

ve Zlonicích.“  Můžete namítnout, že 

tady přece máme Korunu a Dělňák – 

jistě, ale tam se nenajíte! U Koruny 

můžete posedět u piva, probrat 

politickou situaci ve Zlonicích, 

v republice i ve světě, nebo se podívat 

do místností, kde se natáčel film 

Ceremoniář, nebo postát tam, kde 

v reklamě kradou krušovickým 

inspektorům motorku…ale to je vše. 

V bývalé cukrárně se vařit přestalo. No   

a Dělňák – tam je situace podobná, ale 

nedá mi to, abych nepochválila alespoň 

vedoucího za to, že je jediný, kdo ve 

Zlonicích dělá něco pro mládež. I když 

jsem leccos o kvalitě těchto akcí na 

pavlači slyšela, nemohu hodnotit, nebyla 

jsem tam a mám pocit, že by mě tam asi 

ani nepustili.  Nemám vhodné datum 

narození v občance. Důležité je, že se to 

mladým líbí.  

Co říci na závěr? Opět zparafrázuji název 

Kleinova filmu: „Jak zloničtí neztrácejí 

naději“ a nejen zloničtí, ale všichni, kdo 

nás navštíví. Už hodně pamatuji, 
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například, že za dob mého mládí byly ve 

Zlonicích hospody pomalu na každém 

kroku. Napočítala jsem jich několik. 

Starší mohou nostalgicky vzpomínat se 

mnou, pro ty mladší upřesním: Koruna -  

Puchernovi, Vypich – Krupková, Veselý, 

nádražní restaurace - Vajnarovi,  Český 

lev - Novotný , Malá hospoda na náměstí 

(tady už si nepamatuji majitele) , Dělňák 

- Kutilovi, Gavjaničovi. Nepamatuji si, že 

by se v nich majitelé neustále měnili. Za 

pípou prožili celý život a konkurence jim 

vůbec nevadila. Nezbývá, než doufat, že 

se najde někdo, kdo dlouhou tradici 

dobrého pohostinství ve Zlonicích 

obnoví. Nejen pro hosty, ale hlavně pro 

nás – občany, kteří tu žijí. P.S. V době 

uzávěrky tohoto časopisu mě nečekaně 

překvapila nabídka teplých jídel u bývalé 

cukrárny. Že by se opět vařilo? Hlavně, 

aby to nebyl pouze dočasný stav. 

Musíme doufat. 

► že v obchoďáku bylo opět veselo? 

Vlastně veselo není ten správný výraz. 

To, co se tam událo, je spíše smutné. 

Když jsem se dozvěděla, co se stalo, 

přepadl mě pocit bezmoci. Opět, jako už 

tolikrát, si zákazník spletl nákupní košík 

se svou kapsou. Jednoduše řečeno – 

kradl. Bohužel nejen to, ale podle hesla: 

„ Nejlepší obrana je útok“, při dopadení 

prodavačkami začal být arogantní            

a vulgární. Ptáte se, jak to dopadlo? Jako 

pokaždé – hodnoceno jako přestupek. 

Nesmíme se potom divit, když to 

dotyčný příště zkusí znovu. Proč ne? Je 

to tak jednoduché! 

A teď trochu odbočím. Před nedávnem 

jsem četla historický román ze 

středověku. Nepatrná krádež se řešila 

useknutím zlodějovy ruky. Byl tak do 

smrti poznamenán. Všichni hned věděli, 

s kým mají tu čest. Jistě, nejsme ve 

středověku, žijeme v jednadvacátém 

století, ale s tímto nešvarem se stále 

neumíme vypořádat. Prodavaček je mi 

líto. Neustálé hlídání v prodejně je 

zdržuje. Když zboží neuhlídají, jsou 

nuceny ho zaplatit – když uhlídají, musí si 

vyslechnout sprosté urážky. Co myslíte, 

kdo se v tomto případě směje naposled? 

► že 25.9. se konalo zasedání 

zastupitelstva v PAD?  Zastupitelé se 

zúčastnili v počtu 13, dva byli omluveni. 

Kauza tělocvična ZŠ byla definitivně 

uzavřena se závěrem:  nedošlo 

k překročení zákonů. Jenomže stále 

existuje nějaké ale… Když je všechno 

v pořádku, proč se tam nedá cvičit bez 

problémů, proč je nová podlaha kluzká? 

Bude se to řešit? Doufejme, že ano, dříve 

než dojde k úrazu některého dítěte. 

► že konečně dochází – po tolika letech 

marných dotazů a upozornění z řad 

občanů – k vymáhání dlužných částek za 

služby a nájemné v obecních bytech? 

Byly vypracovány splátkové kalendáře, 

platební výměry a konečným řešením 

jsou návrhy na exekuce. Je s podivem, že 

to najednou jde a podle slov paní 

místostarostky to i funguje!  
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► že pro Slánsko bylo vydáno zamítavé 

stanovisko pro průzkumné vrty ložisek 

plynu? O zákazu vrtů v oblasti kolem 

Peruce se momentálně jedná, takže snad 

vše dopadne dobře. Tím by se mohly 

snad definitivně eliminovat následky 

„zvacího dopisu“, za který můžeme 

„poděkovat“ minulému vedení obce. 

► že pozemek na dětské hřiště                

v Břešťanech bude? Rozhodlo o tom 

zastupitelstvo poměrem hlasů 9 : 4. Ale 

dovolte mi, abych se u tohoto bodu 

programu trochu pozastavila. Na 

minulém zasedání požadovali někteří 

zastupitelé vypracování znaleckých 

posudků na oba pozemky, které pro 

dětské hřiště přicházely v úvahu. To jsem 

celkem chápala. Říkala jsem si, proč ne? 

Rozdíl v cenách obou pozemků není 

zanedbatelný, ať tedy spor rozhodne 

odborník. (Teď mě napadá, mám dojem 

a nejen já, že v poslední době se 

s žádostmi o znalecké posudky u nás na 

zastupitelstvu roztrhl pytel. Přitom jejich 

vypracování není určitě laciná záležitost. 

Možná by stálo za to se nad tím 

zamyslet. Ale to jsem odbočila.) Nebudu 

vás dlouho napínat - odborník rozhodl, 

že jeden pozemek je pro dětské hřiště 

nevhodný a byly by potřeba zvýšené 

náklady na jeho úpravu. Naproti tomu 

druhý umožňuje větší variabilitu, terén 

není nutné zásadně upravovat, pouze je 

třeba vyřešit příjezdovou cestu                 

a oplocení na straně u železnice. Faktem 

zůstává, že tento pozemek bude 

finančně náročnější. Očekávala jsem, že 

tyto argumenty budou všem 

zastupitelům k rozhodnutí stačit. 

Nestačily. Tak se ptám, proč? Proč bylo 

nutné nechat vypracovat posudek na 

žádost těch zastupitelů, kteří v závěru 

hlasovali opět proti? Nebylo to zbytečné 

vyhazování peněz z obecní pokladny? Na 

závěr si dovolím malou poznámku -  

pomineme-li finanční stránku akce, která 

je samozřejmě důležitá, zamyslete se      

a řekněte mi, co se pro děti a mládež 

v posledních letech ve Zlonicích                

a v obcích, které k nim patří, udělalo? 

Kdyby nebylo občanských sdružení ve 

Zlonicích a ve Tmáni, jejichž členové 

vybudovali dětská hřiště, tak nic. 

Několikrát jsem o tom psala ve 

Zlonickém zpravodaji, stále slyším stesky 

rodičů a nic se neděje. Teď máme 

příležitost tento stav částečně změnit, 

tak bychom ji neměli propásnout! 

 

ODVAHA NEBO BLÁZNOVSTVÍ? 

 ANEB ADRENALINOVÝ SPORT 
 (LENKA FIALOVÁ) 

Co se vám vybaví, řekne-li se adrenalin? 

Bušící srdce, zrychlený dech, studený pot 

na čele, strach? Nebo spíš lákadlo 

s nádechem dobrodružství, nebezpečí, 

překračování fyzických a psychických 

hranic? Řekla bych, že záleží na naturelu 
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každého člověka… Podívejme se, jak 

adrenalin definuje slovník : Adrenalin 

(epinefrin) je hormon vyměšovaný dření 

nadledvinek. Připravuje tělo na výkon, je 

základním hormonem stresové reakce 

„útok nebo útěk“. Adrenalin společně 

s kortizolem se podílejí na udržení 

organismu při životě při stresové reakci. 

Působí proti sobě. Adrenalin způsobuje, 

že tělo podává extrémní 

výkony. Kortizol brání před poškozením 

od účinků adrenalinu. Jinými slovy, 

adrenalin nezbytně potřebuje každý 

z nás! Ovšem někteří si ho zřejmě 

v běžném životě užijí tak málo, že čas od 

času prostě neodolají a někam skočí či 

vyletí – čím hlouběji, čím výše - tím lépe! 

A protože se mi „poštěstilo“ doprovázet 

kamarádku na Zvíkovský most, aby si 

vyzkoušela bungee jumping, neodolala 

jsem a vyzpovídala ji za všechny z nás, 

kterým se adrenalin vyměšuje při 

pouhém otevření denního tisku, cože to 

člověka nutí nechat nadledvinky 

pracovat přesčas.  

Odpovídala mi Jana Lišková … 

 

Bojíš se výšek?  

Až do pohledu z mostu jsem si myslela, 

že ne. 

Jaká je tvoje oblíbená pouťová atrakce? 

A která atrakce tě láká, ale ještě jsi na ní 

nebyla? 

Rozhodně střelnice a stánek 

s občerstvením.  

Moc mě lákají takové ty super obří rychlé 

horské dráhy, ale ještě jsem se k žádné 

takové nedostala 

Napadlo tě někdy, že by sis skočila 

bungeee jumping? 

Napadlo, ale nevěřila jsem, že to někdy 

udělám. Přece jenom čím jsem starší, tím 

víc se mám ráda. 

Jak to všechno začalo? 

Jednou jsem se ve škole mezi výkladem 

zmínila, že by mě to lákalo. Zajímavé je, 

že výklad si nezapamatoval nikdo, ale 

toto přání všichni  Bungee byl dárek na 

rozloučenou od deváťáků. 

Co se ti honilo hlavou, když jsi přijela na 

Zvíkovský most a viděla 45 metrů 

hloubky pod sebou? 

Že se těch výšek asi přece jen bojím 

Co ses dozvěděla od organizátorů těsně 

před skokem? 

Kromě toho, že byli „pařit“ a vrátili se až 

k ránu?   

Na můj nevinný dotaz, co se stane, když 

zpanikařím a skočím po nohou, zazněla 

krásná odpověď: „To jsou pak zlomený 

kolena, kotníky, kosti. Prostě skočíš 

dobrovolně po hlavě.“ 

To je pak člověk mnohem klidnější 

Napadlo tě, že to vzdáš? 

Mnohokrát, naposledy asi 20 vteřin před 

skokem. A nebýt to dárek od „mých 

dětí“, které jsem měla moc ráda               

a zklamat nechtěla, možná bych to           

i vzdala. 

Co bylo na skoku nejlepší a co nejhorší?  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atok_nebo_%C3%BAt%C4%9Bk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol


říjen 2012                              Ročník I., číslo 5, vydáno dne 2. 10. 2012                                  7                                                 

Nejlepší bylo asi to čekání (to byl největší 

adrenalin) a pak ten okamžik, kdy dáš 

ruce za hlavu, přestaneš přemýšlet a víš, 

že za pár vteřin poletíš  Nejhorší je pak 

to čekání na vytažení zpět. Visíš za nohy, 

houpáš se sem a tam a točíš dokola.  

Zopakuješ si to ještě někdy?  

Nevím, asi ne. Zážitek to byl fantastický, 

to bez debat. Ale tolik lidí okolo mě mělo 

mnohem větší strach než já, že už jim to 

udělat nemůžu. 

Jaký adrenalinový zážitek bys ještě ráda 

zkusila? 

Představu mám, ale bojím se to napsat, 

aby mi to náhodou někdo zase nedal 

darem 

Tipy na další adrenalinové sporty: 

highjumping, kiteboarding, 

mountainboarding …  

viz. www.youtube.com 

 
HISTORICKÉ OKÉNKO 

(IVAN LIŠKA) 

 
 
 

 
Stává se poměrně často, že nějaká 

konkrétní historická událost dostává 

v průběhu času jiné významy a jiná 

hodnocení. To může být způsobeno tím, 

že se najdou nové prameny, ze kterých 

se rekrutují odlišné odborné výklady atd. 

Nezanedbatelnou okolností je ale i to, 

kolik je člověku let, kdy chodil do školy   

a v jakém prostředí žije.  

Našel jsem si tedy konkrétní datum         

a pokusím se vám teď jedno a totéž 

vylíčit ze tří různých úhlů pohledů tří 

rozdílných lidských jedinců. Tím datem je 

1. listopad 1414 a tou událostí je 

zahájení církevního koncilu v Kostnici. 

 

Popis první, neutrální … 

Rozkol v církvi donutil císaře Zikmunda 

k naléhání, aby byl co nejdříve svolán 

koncil, který musí vyřešit zejména otázku 

papežství. Jeden papež byl totiž v Římě, 

druhý v Avignonu a k tomu se ještě sem 

tam objevil někdo další. To byla celkem 

komplikace, protože spojení moci 

světské a duchovní, existence státního 

náboženství a z toho vznikající vazby 

touto rozštěpeností velice trpěly. Nelze 

ani zapomenout na fakt, že je to doba, 

ve které se objevují různé pokusy            

o reformu církve, tu myšlené vážně, tu 

jako pouhé náboženské blouznění.          

A Čechy přispívají na oheň opravdu 

významným polínkem – Mistrem Janem 

Husem. 

Dnes je celkem jisté, že Hus zemřít 

nemusel. Je také celkem jisté, že císař 

Zikmund to takhle nechtěl a že udělal 

spoustu věcí, aby Husovi poskytl 

možnosti a ochranu. Jednak mu vydal 

glejt na bezpečnou cestu a také třeba 

zařídil, aby byl přemístěn z vězeňské 

kobky dominikánského kláštera do 

důstojnějšího prostředí. 

Hus si asi vůbec neuvědomoval (do jisté 

doby), že se proti němu vede právní 
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proces a že se nejedná o nějakou 

disputaci. Také s jeho neochvějností to 

nebylo úplně na 100%, protože např. na 

výtku, proč připojoval poznámky k bule 

Jana XXIII. odsuzující Viklefovo učení, 

odpověděl, že to nebyl on, ale Jan 

z Jesenice, což zase pobouřilo Jana 

z Chlumu, který ho nařkl z toho, že 

ustupuje od pravdy. 

Každopádně bylo dále během procesu 

Husovi nabídnuto provést úhybný 

manévr a zachránit se – a ne jednou. Byl 

zpracován kratší seznam toho, od čeho 

se má distancovat, dokonce ještě na 

hranici dostal možnost … zbytečně.         

A tak byl dne 6. července 1415 upálen, 

aniž své názory odvolal. Zbytky hranice a 

jeho těla byly vhozeny do Rýna, aby se 

z místa popraviště nestalo místo poutní. 

 

Popis druhý, člověk odkojený Aloisem 

Jiráskem … 

Z těžkých poměrů zvedají se velcí lidé.    

A tak i náš Mistr, nemoha vidět, jak 

zkažený je okolní svět, jak církev svatá 

chová se hůře, než banda loupežníků      

a prodává odpustky, jak cloumána 

dvojpapežstvím přibližuje všechny ke 

zkáze, vyjevil svou pravdu. Byl za to 

nemilosrdně stíhán on i jeho 

následovníci.  

Když už církev nevěděla jak se mu 

postavit, domluvila se se Zikmundem, 

tou liškou ryšavou, na plánu, jak vylákat 

Husa za hranice a jak se ho zbavit. 

Proradný císař dal Husovi glejt na 

ochranu, ale jakmile Mistr přijel do 

Kostnice, okamžitě byl zajat, a císař tak 

porušil své slovo. Husovi slibovali také 

to, že je může o své pravdě přesvědčit, 

ale když to chtěl udělat, nedali mu 

k tomu vůbec žádnou možnost. Tlustí 

preláti se zlatými řetězy na krku               

a prsteny na rukou vyzývali Husa, aby se 

obhájil, ale kdykoli chtěl promluvit, začali 

křičet a jeho hlas tak utichl. Snažili se ho 

zlomit, ale neuspěli. Raději smrt, než 

odvolat jediné slovo ze své pravdy. 

A tak byl v předem připraveném procesu 

odsouzen, 6. července 1415 upálen         

a jeho popel vhozen do Rýna. 

 

Popis třetí, slovníkem -náctileté 

mládeže … ano, tak se opravdu mluví … 

Tak určitě … ten Hus přijel jako někam 

do Švajcu, kde měla církev stylovou 

pařbu, jakože tam potřebujou dát krutou 

řeč, protože takhle už to dál nejde, když 

se ani nemůžou dohodnout, kdo bude 

králem gangu.  Docela se tam u toho 

porafali, takže musel přijet ten Zikmund 

a dát jim pořádnou čočku, že takhle ne, 

todle nikam nevede a že už toho má plný 

brejle. A voni na to, ať se do toho 

nemontuje, že si to vyřešej sami, ale že 

nejdřív musej zrušit toho týpka, co tam 

přijel odněkud z Česka a že jako jim má 

co říct. A že voni se ho snažili nějak 

vyfakovat, ale von jim mával u tlamy 

s nějakym papírem, že to jako Zikmund 

chce. A na to Zikmund že jako jo, že to 

byl vod něj holej nerozum, ale že si na 
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ten papír vzpomíná a ať si ho teda jako 

poslechnou, nějaký to blábláblá a pak ať 

veme dráhu. Takže jo. 

No a tak řekli, že se jako sejdou, což teda 

jako byl docela vopruz, že se to nedalo 

zmáknout přes fejs, že daj nějaký krutě 

vymazlený libový mejdlo, zahulej             

a uviděj. Na začátek jako respekt, ale pak 

se to nějak krutě zvrtlo, protože se jim 

začal do všeho navážet, včetně toho, kdo 

jim má dělat náčelníka. A na to voni zase 

jako prrr, voe, važ slova, ale von si prostě 

nedal říct a jako že pořád. Přitom byl 

docela stylově cool a jako že nic, ale asi 

narazil na nějaký hustý týpky, takže ho 

nakonec usmahli. Hustokrutopřísný, 

yeah! 

 

Takže tady má laskavý čtenář tři 

možnosti. Každý si vybere tu svou. 

 
 

AŽ JE JEDNOU POTKÁTE … 

DANA HOKEŠOVÁ 
 

(JANA NEUMANNOVÁ,    JAN TŮMA) 

 
V říjnovém čísle Zlonické šance bychom 

vám rádi přiblížili osobu Dany Hokešové, 

která se věnuje nepříliš tradičnímu 

povolání masérky a v loňském roce 

otevřela své masérské studio ve 

Zlonicích v nově zrekonstruovaných 

prostorách zámku. 

Jak vzpomínáte na dětství strávené ve 

Zlonicích? 

K této otázce bych vám chtěla říci jediné, 

za mých dětských let bylo ve Zlonicích 

alespoň kino (říká Dana Hokešová 

s úsměvem). 

Jakému studiu jste se věnovala po 

základní škole? 

Po základní škole jsem strávila tři roky 

v Chomutově na železničním učilišti, 

poté jsem ve studiích pokračovala 

v Liberci na Střední dopravní škole.  

A po škole jste se práci na dráze 

skutečně věnovala? 

Ano, pracovala jsem v pokladně na 

dráze, ale také jsem chvíli prodávala 

v trafice.  

Jak jste se dostala k práci masérky? 

Bylo to v roce 1999, kdy jsem poznala 

úžasnou ženu jménem MARI HALL – 

MISTRA UČITELE REIKI. Až do roku 2003 

jsem studovala u ní a pak následovaly 

další kurzy.  

Jaké procedury lze absolvovat ve vašem 

masérském studiu? 

Klient si může vybrat ze široké škály 

procedur. Poskytuji sportovní                   

a regenerační masáž, baňkování, 

moxování, SHIATSU, REIKI, reflexní 

masáž plosky nohou, medovou masáž, 

masáž lávovými kameny, Breussovu        

a pepřovou masáž.  

O jakou masáž je největší zájem? 

Každý člověk je originál a každému 

pomůže něco jiného. Královnou mezi 

masážemi je však masáž lávovými 

kameny.  
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Všichni znají rčení „Kovářova kobyla 

chodí bosa“. Dopřejete si i vy občas 

nějakou masáž? 

Když už jsme u slova bosa, musím 

podotknout, že chodit bos je velmi 

zdravé. Člověk si tak aktivuje reflexní 

zóny všech orgánů. Ale vraťme se 

k otázce. Ano, dopřávám si masáže          

a vzhledem k mému zdravotnímu stavu   

i pravidelné rehabilitace.  

Čím ráda vyplňujete svůj volný čas? 

Mezi mé největší koníčky patří 

především cestování a příroda, také ráda 

čtu.  

Práce masérky je jistě fyzicky velmi 

náročná, kolik hodin denně strávíte za 

masérským stolem? 

 Každá práce je tak náročná, jak 

náročnou si ji sami uděláme. Neměřím 

práci na hodiny. Pracuji podle zájmu lidí 

a beru ohled i na svůj zdravotní stav.  

Rychlý dotazník 

oblíbené jídlo: speciality z darů moře 

oblíbené pití: suché červené víno 

oblíbené barvy: fialová, žlutá, oranžová 

ctnosti: spolehlivost 

neřesti: tvrdohlavost 

motto: „Když v životě děláte něco 

tvořivého a něco milujete, vedete 

vlastně zdravý život. Věnujete-li se tomu, 

co vás naplňuje štěstím, má to léčivé a 

ochranné účinky.“ Richard Bach 

 

Milí čtenáři, závěrem našeho rozhovoru 

bych rád uvedl na pravou míru náš 

příspěvek v minulém čísle Zlonické 

šance. Období prázdnin je pro novináře 

známé jaké okurková sezóna, jinými 

slovy se ve společnosti většinou nic moc 

neděje, jelikož většina z nás relaxuje a 

odpočívá. Proto jsme si řekli, že 

připravíme rozhovor  s fiktivní, 

neexistující osobou, abychom vás            

o prázdninách trochu pobavili. Tuto 

skutečnost jsme na závěr rozhovoru 

uvedli, ale zřejmě ne zcela jednoznačně. 

Bylo zajímavé sledovat, jaké fámy            

a „zaručené“ zprávy se opět začaly šířit, 

proto opravdu věřte, že rozhovor 

s Janem Nepomukem Šmídem byl zcela 

vymyšlený. To se však nedá tvrdit            

o ostatních článcích minulého čísla 

Zlonické šance, které pravdivé skutečně 

jsou, i když pravda nebývá vždy 

příjemná.   

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  
MOUDROST ZE SUDU 
 

Jedni tvrdí, že Diogenes ze Synopé prý žil 

v sudu. Druzí říkají, že to je nesmysl, 

protože pro „sud“ a „místo na konci 

vesnice“ se používá stejné slovo.  Ať tak 

či tak, odpovídá to jeho životní filozofii 

ohledně zbavení se závislosti na 

penězích a věcech.  

Jednou přišel na náměstí a začal řečnit  

na nějaké závažné téma trápící obec (prý 

byl jako řečník naprosto skvělý), ale lidé 

jen přecházeli sem a tam a nikdo ho 

neposlouchal. Tak tedy uťal projev           

a začal pískat, cvrlikat a houkat a v tu 
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chvíli se kolem něj shromáždil dav. 

Diogenes přestal s tou ptačí etudou         

a hned všem vynadal, že když se říká 

něco důležitého, nikdo neposlouchá, ale 

jakmile jde o nepodstatné hlouposti,  

lidé se mohou přetrhnout. 

Když dnes mluvím s lidmi, jen 1 z 10 ví 

třeba to, že jakmile jednou vstoupí do 

tzv. druhého důchodového pilíře, už 

z něj nebude moci nikdy vystoupit           

a bude muset platit do konce života 

(vlastně do důchodu, ale ono je to skoro 

totéž). Na druhou stranu ale nejméně 7 

z 10 ví, co se včera stalo v nějaké 

přihlouplé reality show. Diogenes si 

v tom udělal pořádek před 2400 lety, 

proč ne my dnes? Zvláštní. Skoro 

k zamyšlení, že? 

CHEMIE NA TALÍŘI 
             METHANOLOVÁ PAVLAČ 

 
(JANA LIŠKOVÁ) 

 

Nechci se zde zabývat aférou kolem 

otrav methanolem, o které nás média 

informují každý den. Spíš se trochu více 

podívat „na zoubek“ methanolu jako 

takovému. 

Víte že …. 

 methanol je od svého blízkého 

příbuzného ethanolu téměř 

nerozeznatelný čichem nebo chutí, proto 

dochází k jeho snadné záměně? 

 slepota je popsána již při dávkách 

kolem 10ml methanolu, smrt může 

nastat v rozmezí 30-250ml methanolu? 

(citlivost jedinců je však velmi různá, 

takže přesné limity vlastně neexistují) 

 při výrobě alkoholu se v kvasu 

přirozené vyskytuje i methanol, ovšem 

v množství velmi malém, které lze ještě 

eliminovat dvojnásobnou destilací? 

Pokud je vše opravdu provedeno poctivě 

a správně, nemůže být obsah methanolu 

zdraví nebezpečný. 

 methanol sám o sobě tak nebezpečný  

není, toxické jsou až produkty jeho 

metabolismu? Přeměňuje se na 

formaldehyd (to je ta látka, ve které jsou 

naložena zvířátka, na která jsme se 

chodili dívat do kabinetu biologie – 

pamatujete?) a kyselinu mravenčí?         

A právě tyto látky způsobují ve vyšších 

koncentracích slepotu a smrt. 

 methanol, formaldehyd i kyselina 

mravenčí se vyskytují v organismu            

i přirozeně, ale pouze v nepatrném 

množství? 

 za všechno můžou dva enzymy 

alkoholdehydrogenáza a 

aldehyddehydrogenáza, které přeměňují 

methanol na ony produkty? Jsou to 

stejné enzymy, které metabolizují             

i  ethanol, ovšem na mnohem méně 

nebezpečné látky. 

 jako první pomoc při otravě 

methanolem se podává ethanol, který 

má vyšší afinitu  k alkoholdehydrogenáze 

a je proto preferovaným substrátem – 
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lidově řečeno, ethanol je k enzymu 

přítulnější a ten pak nemá čas měnit 

methanol, který se vylučuje jinou cestou 

(30-60% se vyloučí v nezměněné formě 

přes plíce, zbytku se pomáhá např. 

hemodialýzou)? 

 v počátcích léčby se udržuje hladina 

ethanolu v krvi na cca 1-1,5 promile? 

 stejný účinek, tedy blokace 

alkoholdehydrogenázy, má i podávaný  

lék Fomepizol? 

 

A rada na závěr: Pokud se začne stmívat 

dřív než obvykle, hoďte do sebe dvě 

decky nejlepší tequily, co na baru 

uvidíte, a volejte pohotovost  

 

KULTURNÍ PŘEHLED 

6. 10. Krajská výstava psů, výstaviště 
Zahrada Čech, Litoměřice 
6. 10., 14.00 Oslava povýšení Zlonic na 
městečko – Historický den, prostor u OD 
Zvon ve Zlonicích  
8. – 13. 10. Dny francouzské kultury, 
Slaný 
11. 10. Svatomartinský den – Požehnání 
vínu, gotický hrad Litoměřice 
13. 10., 9.00-17.00, Havelské trhy, 
Masarykovo náměstí, Slaný  
20. 10. Hubertova jízda – zábava, 
Královice 
25. 10., 20.00 Koncert skupiny Fešáci, 
Dům kultury Kladno, předprodej 
vstupenek v Městském informačním 
centru Kladno 
 
 

28.10., 9.00-17.00 Den českých řemesel, 
Mírové náměstí, Úštěk 
16. – 18.11. Slánské jazzové dny, 
Městské divadlo a Grand, Slaný 
23. 11. Slavnost světla, Masarykovo 
náměstí, Slaný 

Občanské sdružení Šance pro slušné 
ve spolupráci s Městysem Zlonice, 
Římskokatolickou farností Zlonice, 
občanským sdružením A co děti a 
DDM Ostrov Slaný pořádají v sobotu 
6. 10. od 14,00 hod. u OD ZVON 
"Oslavu povýšení Zlonic na 
městečko". 
Těšit se můžete na: 
- hry, soutěže a zpívánky pro děti 
- občerstvení a hudbu 
- prohlídku nepřístupných prostor 
   hodin na věži kostela 
- návštěva obrazárny zlonické fary 
a další .... 

 ZPRÁVIČKY Z HOKEJE 
V sezoně 2011/12 skončilo zlonické 
mužstvo na 4. místě. Do týmu 
přestoupilo několik mladých hráčů 
z Kladna. Cílem mužstva je 3. místo 
v soutěži krajského přeboru.  

Termíny zápasů: 7.10. Zlonice-Kutná 
Hora, 27.10. Zlonice-Hořovice, 25.11. 
Zlonice-Žabonosy, 16.12. Zlonice-Hvězda 
Kladno, 27.1. Zlonice-Černošice, 2.2. 
Zlonice-Příbram, 10.2. Zlonice-Kladno 88, 
24.2. Zlonice-Sedlčany.            
Přijďte fandit! 
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