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CVIČME V RYTME! 
(IVAN LIŠKA). 

 
Tento článek jsem asi desetkrát začal 

psát a hned jsem skončil. Je toho prostě 

tolik, že mi trvalo několik týdnů, abych 

pochopil, co se vlastně stalo, jak k tomu 

došlo a proč. Nakonec jsem se rozhodl, 

že ho neuveřejním, protože jediný pocit, 

který ve mně zůstává je vztek a 

znechucení, ale přesvědčila mě 

kamarádka, která mi napsala:„…jen to 

otiskni, když si vzpomenu, jak se člověk 

jen ozval a hned mu nasadili psí hlavu a 

málem by ho odstěhovali ze Zlonic, tak 

ať lidi vidí, jak to vlastně bylo …“. 

Pokusím se teď vám, našim čtenářům, 

postupně, srozumitelně a bez emocí (teď 

už to jde) popsat to, co se stalo. Protože 

jde o věci velice vážné, chci říci, že si 

naprosto stojím za každým slovem a na 

všechna má tvrzení lze dohledat písemný 

důkaz. 

Možná si někteří z vás vzpomenou na 

„šavlovačku“, která se rozpoutala 

ohledně rekonstrukce školní tělocvičny 

někdy na podzim loňského roku mezi 

bývalým vedením a některými 

zastupiteli. Jedni tvrdili, že je to akce 

předražená a výsledek diskutabilní, druzí 

zase, že je to nesmysl a vše je 

v absolutním pořádku. Padala i silná 

slova, rozebíralo se to na 

zastupitelstvech, v obecním tisku … 

Protože nejde o žádnou banalitu, ale o 

to, jak se hospodaří s penězi z našich 

daní, řekl jsem si, že by stálo za to celou 

věc prozkoumat a tady máte výsledek. 

Kdo je prudší povahy, slabšího žaludku 

nebo komu není jedno, jak obec 

hospodaří s jeho daněmi, tak raději 

nečtěte dál a přeskočte třeba na Pavlač. 

Začalo to tím, že jsem Radě městyse 

položil písemnou formou několik otázek 

… a zde jsou odpovědi: 

Otázka: Kdy byly projednány podmínky 

vyhlášení výběrového řízení na 

rekonstrukci tělocvičny a kdy byly 

projednány výsledky? 

Odpověď: Není známo. 

Otázka: Souhlasí stav při předání 

s podmínkami ze zadání? 

Odpověď: Není známo. 

Otázka: Zabýval se někdo otázkou 

vhodnosti použitých materiálů? 

Odpověď: Není známo 

Otázka: Kdo prováděl průběžný stavební 

dozor a jaké k tomu existují záznamy? 

Odpověď: Starosta, záznamy nejsou. 

Otázka: Jednalo se o jeden nebo o více 

projektů a bylo na všechny vypsáno 

výběrové řízení? 

Odpověď: Projekt rekonstrukce 

tělocvičny byl rozdělen do více částí, 

výběrové řízení se provedlo uzavřenou 

formou. 
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Otázka: Kolik celkem stála rekonstrukce 

tělocvičny? 

Odpověď: 1 544 025 Kč. 

Otázka: Pokud byly vyplaceny peníze 

nad rámec původního rozpočtu, tak na 

základě jakého ustanovení smlouvy? 

Odpověď: Bylo vyplaceno cca 200 tisíc 

nad původní rámec, smlouva toto nijak 

neošetřuje. 

Otázka: Má vítězná firma v obci nějaké 

další zakázky? 

Odpověď: Ano, jedná se o částky zhruba 

1 milion Kč v roce 2011 a o dalších 

zhruba 200 tisíc z počátku letošního 

roku. 

Přeloženo do českého jazyka – máme tu 

zakázku za statisíce z obecních peněz a 

nikdo ani vlastně neví, jak se zadala a jak 

se kontrolovala. Pátral jsem tedy dál … 

Do výběrového řízení se dostaly 3 firmy, 

říkejme jim A, B a C. Ty někdo přímo 

oslovil (to je možné a legální). Firma A 

byla hned vyřazena, protože prostě 

nesplňovala podmínky pro přidělení 

veřejné zakázky. Firma B je obecně 

známa jako jedna z nejdražších v oblasti. 

No a firma C tedy prostě musela vyhrát – 

jednak proto, že C je vždycky správně a 

jednak proto, že jsme ji tak nějak znali … 

aby taky ne, když už jsme jí dali zakázky 

za milion za rok. Je jistě jen naprostou 

shodou náhod, že zcela identickou 

nabídku podala tato firma již půl roku 

před výběrovým řízením. Stačilo přepsat 

datum, jinak je to jako přes kopírák. 

Rekonstrukce tělocvičny není 

jednoduchá věc, protože jde v první řadě 

o bezpečnost a funkčnost. Světe div se, 

ale požadavek směřovaný ke staviteli se 

vešel snad na 1,5 řádku, něco ve smyslu 

„chceme rekonstrukci tělocvičny“. To je 

asi stejné zadání, jako kdybyste přišli 

k dealerovi aut a řekli jste, že chcete 

auto. Jaké, pro kolik lidí, jaký motor, 

barvu, výbavu … to necháte na něm, vy 

to prostě jen zaplatíte. Udělal by to 

někdo z vás? 

Protože vítěze musíte podle něčeho 

vybrat, nabízí se to nejjednodušší – cena. 

Tady je hned na první pohled jasné, že 

firma C byla skutečně nejlevnější. 

Opravdu ale jen na první pohled. Na ten 

druhý zjistíte, že jedna jediná položka 

v celé několikastránkové nabídce firmy B 

je tak předražená, že to firmu B sráží 

celkově do propadliště a C vítězí. A to i 

za situace, kdy si vítězná „levná“ 

společnost účtuje za dopravu materiálu 

na stavbu (nejsem stavař, ale celkově by 

to nebylo ani na jeden kamion) 100 tisíc 

Kč. Nevím, kudy s tím nákladem přesně 

jeli, ale za ty peníze to asi brali přes 

planetu Saturn. 

Nanejvýš smutným čtením je pak otázka 

utracených peněz. Výběrové řízení se 

rozdělilo na první část za cca 800 tisíc a 

druhou za cca 500 tisíc – je dopředu 

jasné, že obě výběrová řízení vyhrála 

stejná firma – proč také ne, když jsme 

tak dobře vybrali už předtím. Takže jsme 

na částce 1,3 miliónu. Slavnostně jsme 
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převzali, máme na to lejstro, co na tom, 

že se to nestihlo přes prázdniny, jak by 

asi bylo logické. Ale co to? Několik dnů 

po předání přichází strohé oznámení, že 

s tím bylo moc práce navíc, takže nám 

dejte dalších 200 tisíc. Tak jsme jim je 

dali. Taky proč ne … ve smlouvě jsme si 

to neošetřili, záznamy o stavu prací a o 

stavu při předání nejsou a naše původní 

zadání by nevyhovělo ani stavbě kozího 

chlívku. A tak jsme na kulaté sumičce 1,5 

milionu. Když to rozpočítáte na m2, pak 

nás jeden (včetně stropu a zdí) stál přes 

2000 Kč. Kdyby byly ještě papírové 

desetikoruny, pak by nás snad levněji 

vyšlo to s nimi vytapetovat. 

Mohu-li použít slova z klasického 

českého filmu, pak tolik hrůzy jako jsem 

viděl při snaze dopátrat se průběhu věcí, 

nebylo ani ve smolných knihách 

středověku. Když jsem na základě 

Zákona 106/1999 o svobodném přístupu 

k informacím žádal o předložení 

dokumentů, tak to hledali v deskách, 

které vypadaly, jako když právě prošly 

trávicím traktem hovězího dobytka, 

protože nic jiného jim jejich předchůdci 

z této investiční akce prostě nenechali.  

Zadání nestojí za nic, smlouva nás nijak 

nechrání, výběrové řízení na úrovni 

slavné „karlovarské losovačky“ a 

dokumenty buď nejsou nebo nejsou k 

nalezení.  

Přiznám se, že si vůbec nejsem jistý, jestli 

celé věci rozumím víc než na začátku a 

jediné, čím si jistý jsem je to, že takový 

amatérizmus a takový nevěstinec 

(laskavý čtenář nechť si sám doplní 

silnější výraz) jsem snad ještě neviděl. 

Podle mých informací se celou záležitostí 

již začal zabývat kontrolní výbor a rada a 

zpráva by měla být předložena na 

příštím zastupitelstvu. Nechme se 

překvapit. 

(Stav věcí je platný k datu psaní článku. 

Nemohu vyloučit, že se ještě něco najde, 

i když už se to 2 měsíce hledá marně.) 

 
 
 

 ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 

 

Lidi, slyšeli jste, ... 

► že poslední červnové 

zasedání zastupitelstva nás, 

kteří jsme se zúčastnili, docela 

překvapilo a to hned ze dvou důvodů? Já 

osobně se přiznám, že jsem šla do 

Památníku se smíšenými pocity, jak to 

všechno dopadne, jak bude probíhat 

jednání. Budou bývalí radní 

spolupracovat, nebudou probírané body 

bojkotovat, poskytnou své předchozí 

zkušenosti a znalosti problematiky, 

nedojde ke vzájemnému slovnímu 

napadání? Jak se ukázalo, mé obavy byly 

zbytečné. Zhruba dvouhodinové jednání 

zastupitelstva bylo konstruktivní, mělo 

spád a bylo příjemné sledovat, jak se 

každý bod programu probírá do detailů a 

hlavně jak všichni zastupitelé, i když 

každý svým způsobem, hledali nejlepší 
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řešení. (Poznámka Strýčka Váni: „To si, 

Maruško, zase tak úplně nemyslím, 

protože málem hlasovali o prodeji 

pozemku fotbalistům a přitom před 

časem tentýž pozemek pronajali někomu 

jinému.“). Pravda, při hlasování nebyli 

všichni zajedno, ale myslím, že to je 

v pořádku. Druhým překvapením byla 

prezentace na promítacím plátně. Každý 

bod programu byl doplněn 

fotodokumentací. Všichni zastupitelé i 

občané v sále si mohli prohlédnout 

pozemky, budovy, případně umístění 

pozemků na mapě apod. Super nápad! 

► že bývalé koupaliště ve Zlonicích za 

pivovarem je v neutěšeném stavu? Ještě 

před nedávnem to byl docela hezký a 

příjemný kout našeho městyse. Daly se 

tam sledovat ryby, žáby, kachny, vodní 

hmyz a rostliny. Byla to názorná ukázka 

vodního ekosystému pro děti. O tuto 

nádrž se starali rybáři. Chovali zde rybí 

násadu. Odrostlé rybky odlovili a 

vypustili je potom do velkého rybníka. A 

dnes? Koupaliště je bez vody, prázdné, 

smutné a nehezké. Místo příjemného 

koutu zapáchající, opuštěná louže. A tak 

směřuji své dva dotazy k vedení obce – 

první zní: z jakého důvodu skončila 

v tomto směru vaše spolupráce s rybáři? 

Druhý dotaz: máte v plánu do budoucna 

nějaké využití této lokality? Děkujeme za 

odpověď. 

► že si můžete na stránkách městyse 

Zlonice prostudovat plné znění usnesení 

rady i zastupitelstva? 

 

 

JEDNOKOLKY – SPORT 

NEJEN PRO „CIRKUSÁKY“ 

(Své vnuky zpovídala MARIE  

GERINGOVÁ) 

Štěpán Gering ( 19 let ) čerstvý maturant 

SPŠ oděvní – obor oděvní návrhářství a 

Jakub Gering  ( 17 let) student Střední 

odborné školy umělecké – řemeslné 

v Praze 

Jak to začalo?  

Všechno zavinila nevlastní babička 

Drábová, která nám koupila jednokolky 

k Vánocům. Jezdíme 6 let. 

Jaké byly začátky?  

Drsné, bolavé, často jsme vzteky 

s jednokolkou praštili, chce to pevnou 

vůli a nevzdávat se, člověk musí být 

hodně trpělivý. 

Nějaké úrazy?  

Velmi časté jsou odřeniny, trpí klouby a 

kolena. Pokud někoho tento sport 

zaujme, doporučujeme na hlavu helmu, 

na nohy a ruce chrániče. 

Takže – koupila jsem si jednokolku a co 

teď?  

Nejprve je nejhorší udržet rovnováhu, 

začíná se na rovném terénu. Později si už 

každý osvojí svůj styl a pak není problém 

skákat po schodech, projíždět slalom, 

vyskakovat do výšky nebo skákat do 

dálky, dokonce jezdit na zábradlí. Když 
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zvládnete skoky, můžete si vymýšlet své 

vlastní fígle a spojit je do sestavy. 

Postupně jsme pro tento sport získali 

všechny své kamarády, všichni si to 

zkusili, někteří koupili jednokolku a jezdí 

dodnes.  

Sponzoruje vás někdo?  

Rodiny. 

Kolik jednokolek máte?   

Dohromady asi 7, vylepšujeme si je, 

hlavně barevně - vymýšlíme různé 

barevné ozdoby. 

Účast v soutěžích? Navštívili jsme 2x 

mistrovství ČR, 3x mistrovství Evropy a 

jednou jsme jeli na mistrovství Německa. 

Na všechny cesty nás vozí táta. 

Úspěchy?  

Štěpán – 1. místo ve skoku do výšky,  

1.místo a rekord ve skoku do dálky 

v Německu street ( volná jízda)  

Jakub – 1. místo a 2. místo na 

mistrovství Evropy juniorů a celkově 

šestý nejlepší v Evropě.   

Kdy vás napadlo uspořádat závody ve 

Tmáni? 

Bydlí tam náš táta a hlavně jsme tam 

sehnali kamarády, které jednokolky také 

chytly. Letos už je to 3. ročník. Prostě -  

v ČR je málo soutěží, tak jsme si řekli, 

proč neudělat závody ve Tmáni. 

Kdo vám pomáhal při stavbě trialparku? 

Jak už jsme řekli, nemáme sponzora, 

takže nám pomohli členové rodin. 

Postupně jsme sehnali palety, cívky od 

kabelů, pneumatiky, trámy a tyče a 

sestavili jsme si dost obtížnou dráhu. 

Kdo zajišťuje zázemí závodů? 

Jídlo a noclehy zajišťuje paní Hedbávná a 

pan Bauer, poskytli nám soukromý 

pozemek a mají s námi obrovskou 

trpělivost.  

A výzva na závěr: Jízda na jednokolce je 

druh sportu, který vás okamžitě chytne. 

Jakmile ujedete prvních pár metrů, už 

vás to nepustí.  

 

 

POJĎTE, PANE, 

BUDEME SI….TYKAT 
                                                              (LENKA FIALOVÁ) 

Tak nevím…všichni dospělí, kteří se kdy 

podíleli na mé výchově a mém vzdělání, 

mi jaksi mimoděk, ale o to zásadněji, 

vštípili rozdíl mezi vykáním a tykáním. 

Vykala jsem paní učitelce ve školce, 

kterou jsem milovala tak, že dodnes se 

při pohledu na společnou fotku usměju a 

řeknu si: „Růženka, ta byla nejhodnější.“ 

Vykala jsem všem ostatním učitelům, 

stejně jako prodavačům, číšníkům, 

úředníkům nebo lékařům. Vykala jsem 

dokonce přátelům mých rodičů, přestože 

se spolu pravidelně vídali (byli to přece 

dospělí). Netrpěla jsem žádným pocitem 

vyřazení nebo odstrčení, ani jsem 

neměla dojem, že se nade mě někdo 

povyšuje. 

Tykání jsem si dosyta užila při rodinných 

setkáních, ve škole se spolužáky a při 

všech „akcích“, kde jsme byli všichni 

plusmínus stejně staří (mladí?). Tykání 
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bylo prostě vyjádřením určité 

sounáležitosti, vykání vyjadřovalo 

respekt a v neposlední řadě i základní 

znalost etikety. Ovšem poslední dobou 

se někteří lidé staví k vykání jako k 

něčemu přežitému, zbytečnému a 

zřejmě i nevhodnému. Jak jinak si mám 

vysvětlit, že v tělocvičně plné žen všech 

věkových kategorií se zásadně ozývá: 

„Zvedni ty ruce! Ohni se! Zaber 

pořádně!“ A to i přesto, že cvičitel(ka) 

nezná nikoho jménem a věkem se blíží 

spíše mým dětem. Další zkušenosti jsem 

získala na několika kurzech – lidé, kteří 

se na určitou dobu sejdou kvůli získání 

stejných informací nebo dovedností, 

podléhají zřejmě iluzi, že společný zájem 

je sbližuje natolik, že jsou vlastně 

kamarádi. Několik hodin si všichni včetně 

vedoucího tykají, aniž by se často zeptali 

alespoň na křestní jméno nového 

„přítele“. Nevím, jak pro vás, ale pro mě 

není problém vykat lidem, které znám 

mnoho let a mohu s nimi jednat i mluvit 

otevřeně. A naopak, nerada tykám 

lidem, o kterých nic nevím, které jsem si 

do své „rodiny přátel“ nepozvala, ale 

kteří se mi tam tak nějak „vnutili“! 

Vážně nevím…. je to posun 

v komunikaci? Je to snad generační 

problém? Projevuje se vliv angličtiny, 

kde YOU znamená TY i VY? Co vy na to? 

(Pokud budete chtít, tak své názory, 

připomínky a postřehy pište na adresu: 

zlonickasance@seznam.cz)  

P.S. Nadpis článku jsem zvolila záměrně, 

protože ti dva večerníčkoví medvědi si 

vykali, i když si spolu chtěli jen hrát  

 

       AŽ JE JEDNOU 
                                     POTKÁTE … 
 
Jan Nepomuk Šmíd, operní pěvec 

 
(JANA NEUMANNOVÁ,    JAN TŮMA) 

 
Milí čtenáři, dnes mám tu čest vám 

představit výjimečnou osobu Zlonic. 

Podařilo se nám zjistit, kdo se stal novým 

majitelem jednoho z prodávaných 

rodinných domků ve Zlonicích a přišli 

jsme na to, že se jedná o osobu přímo 

předurčenou k rozhovoru.  

Máte možnost seznámit se s členem 

Metropolitní opery, který se po dlouhých 

letech v emigraci vrací do své staré 

vlasti. Jeho jméno je známo nejenom 

v USA, ale téměř po celém světě. Jistě 

jste ho již někdy zaslechli a ani ve snu vás 

nenapadlo, že se jednou stane vaším 

sousedem. Nebudu vás již déle napínat. 

Tím novým slavným občanem Zlonic je 

John Nepomuck Schmeath. Jeho české, 

ale nepříliš známé jméno je Jan 

Nepomuk Šmíd. 

Je nám velkou ctí, mistře, že jste 

souhlasil s rozhovorem pro naše noviny, 

i když je jasné, že jste zvyklý na zcela 

jiné světové plátky.  



srpen 2012                    Ročník I., číslo 4, vydáno dne 2.8.2012                                            8                                                 

Ba naopak, potěšen jsem já. Ano, máte 

pravdu v tom, že poskytuji rozhovory pro 

noviny prakticky po celém světě, ale 

nečekal jsem, že po tak krátké době 

budu osloven místním tiskem. Je to milé.  

Čtenáře i mě velmi zajímá, jak jste přišel 

k tak neobvyklému jménu? 

Nejste první, kdo se na tuto otázku ptá.  

Mé původní jméno bylo Jan Šmíd. Když 

jsem přišel do Ameriky, mé české jméno 

muselo být přeloženo do angličtiny, jinak 

bych neměl šanci prosadit se. Takto jsem 

se dostal ke svému neobvyklému jménu. 

Můžete nám říci něco ke svému dětství 

a mládí? 

Nevím, co by vás zajímalo. Narodil jsem 

se v Litomyšli, stejně jako Bedřich 

Smetana. Tatínek byl profesorem na 

gymnáziu a maminka učitelkou hudby. 

Po absolvování gymnázia se mi podařilo 

uspět v přijímacím řízení na 

Polytechnickém institutu v Berlíně 

(Berlin Institute of Technology), kde jsem 

studoval 2 roky. Studia jsem dokončil 

v Miláně (Polytechnic Institute of Milan). 

Tam se obrátil můj život vzhůru nohama. 

Operu jsem měl rád od malička, díky 

mamince, často jsem chodil do La Scale. 

Náhodou jsem si tam našel i brigádu 

v divadle a při jedné zkoušce jsem se 

z legrace pokusil spíše parodovat 

jednoho operního pěvce. Ovšem zaslechl 

mě režisér a řekl, proč dělám kulisáka, 

když umím zpívat. Nikdy mě nenapadlo 

věnovat se zpěvu profesionálně. 

Domluvil mi schůzku s hlasovým 

poradcem a tím začala má kariéra.  

Takže jste operní zpěv nestudoval? 

Ne, nikdy, jsem samouk (dodává se 

smíchem). Dokončil jsem Polytechnický 

institut na univerzitě v Miláně, kde jsem 

se specializoval na umělá vlákna, ale 

mým povoláním se stalo divadlo a zpěv.  

Jak jste se dostal do Ameriky? 

To je také velmi složité. Stručně řečeno, 

rodiče emigrovali v roce 1968 a trvali na 

tom, že musím odejít do USA s nimi. 

Mně se moc nechtělo, byl jsem v Itálii 

spokojený.  

Bylo těžké se v USA prosadit? 

Velmi těžké. Období, kdy jsem si 

vydělával v nejrůznějších divadlech 

4. kategorie, trvalo dlouho. Za své 

úspěchy vděčím hlavně svému 

manažerovi, který mě dostal nahoru. 

Dnes jsem členem Metropolitní opery 

v New Yorku. 

Studoval jste v Německu, Itálii, 

emigroval jste do USA. Co jazyková 

bariéra? 

Cizí jazyky mi nedělaly nikdy potíže. 

Z gymnázia jsem uměl latinu, ta je 

podobná italštině. Německy jsem se také 

učil už jako student. Angličtinu jsem 

začal dělat později, ale jak říkám, jazyky 

mi vždycky šly. Dnes se domluvím 

i japonsky, španělsky a francouzsky.   

Proč jste koupil nemovitost právě ve 

Zlonicích? 

Zlonice znám již z Ameriky. Navštívil jsem 

město Spillville, kde pobýval Antonín 
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Dvořák. V tamějším muzeu jsem viděl 

fotky vašeho Památníku Antonína 

Dvořáka, kostela a fary. Již tehdy mě 

napadlo, že ve Zlonicích bych mohl 

jednou trávit dovolenou, ale nikdy nebyl 

čas. Nyní se mi naskytla příležitost koupit 

dům prakticky v centru, takže jsem 

neváhal. Byla to jen otázka času, kdy se 

ve Zlonicích objevím. Do Prahy je to 

kousek, což je pro mě velmi důležité. 

Musím mít nadosah letiště.  

Nyní jste tedy vystřídal notové party za 

modráky a zednickou lžíci. 

Se smíchem musím přiznat, že ano. 

Spoustu věcí si nechávám dělat na 

zakázku, ale pár drobností zvládnu sám. 

Je to pro mě odpočinek. Kdybych toto 

řekl kolegům v Americe, neuvěří. Byl 

bych považován za blázna.  

Stále hovoříme o vás, ale co vaše 

rodina? 

Já nemám rodinu. Oba rodiče již zemřeli, 

sourozence nemám a nikdy jsem se 

neoženil, takže ve svých 64 letech žiji 

sám. 

Jak často vás budou moci zloničtí 

občané vídat?  

Těžko říci. Rád bych zde trávil 

dovolenou, ale díky své vytíženosti se do 

Zlonic dostanu jen párkrát během roku. 

Již příští týden letím zpět do Států, 

možná tu strávím Silvestra s pozvanými 

přáteli z Japonska, Itálie a Rakouska. Ale 

to zatím není jisté.  

 

Oblíbené jídlo: chateaubriand 

s lanýžovou omáčkou 

Oblíbené pití: jak jinak, než české pivo 

Oblíbená barva: tyrkysově šedá 

Ctnosti: cílevědomost 

Neřesti: náladovost 

Motto: „Nevěř všemu, co se říká.“ 

 

Milí čtenáři, možná jste v průběhu 

prázdnin opět slyšeli spousty ověřených 

a zaručených zpráv z našeho městečka, 

ale věřte, že jsou „pravdivé“ asi stejně, 

jako tento článek. 

Přeji vám krásně prožitý prázdninový 

srpen.  

 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  

KOLIK STOJÍ DÍTĚ? 
 

Jak tak koukám, roztrhává 

se nám poslední dobou pytlík 

s požadavky na znalecké posudky. Tu na 

kus políčka někde, tu na kus křoví jinde. 

Před časem bylo úplně normální všechno 

střílet od boku a nikdo nic nepožadoval. 

Inu, jiná doba, jiný mrav. Jen trochu 

nechápu, proč to požadují titíž lidé, kteří 

v minulosti o ničem takovém nemluvili a 

kdyby to někdo požadoval tehdy, jednalo 

by se v jejich očích o obstrukci. 

Teď se s tímto novým fenoménem musí 

vypořádat ti lidé z Břešťan, kteří se 

zoufale snaží několik let zajistit svým 

dětem místo pro hřiště. Prý jim vadí 
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omezený výběr možností, který zahrnuje 

hřbitov, kontejner s odpadky, zaplivanou 

čekárnu a křižovatku na návsi. 

Možná bude jejich jedinou nadějí nechat 

si zpracovat znalecký posudek na to, 

kolik korun stojí dětská radost, bezpečí, 

místo na hraní. Kolik stojí zahrát si fotbal 

a sklouznout se na klouzačce. A pak se 

modlit, že to bude dost. 

Že bychom se dostali až do takové doby, 

kdy se vše poměřuje výhradně penězi? 

Zvláštní. Skoro k zamyšlení, že? 

 

Chemie na talíři 
 

HOAX 
 

(JANA LIŠKOVÁ) 

HOAX je poplašná zpráva o neexistujícím 

nebezpečí, mystifikace nebo podvodný 

mail, ale i klasický „řetězový mail štěstí“. 

Stále zvyšující se počet lidí, kteří mají 

přístup k internetu a komunikují pomocí 

emailů, poskytuje širší prostor i pro 

šíření nepravdivých či záměrně 

zkreslených informací. A v čem tkví 

nebezpečí těchto smyšlených či 

podvodných mailů? U podvodných je to 

jasné, ale co ty poplašné….? 

Odhlédneme-li od takových věcí jako je 

rozesílání velkého počtu emailových 

adres mnoha příjemcům (prohlédněte si 

někdy u řetězových mailů, kolik adres  

vám neznámých lidí jste spolu s mailem 

dostali!) apod…, pak nám zůstane ještě 

jeden aspekt – mnoho lidí si mail přečte, 

bez dalšího přemýšlení mu, bohužel, 

uvěří a v dobré víře, že je třeba o těchto 

hrůzách informovat i ostatní, přepošle 

na co nejvíce adres. Rozšíření bludu je 

tak otázkou několika dnů či týdnů, ale 

úplně ho vyvrátit se pak již nepodaří 

nikdy. A negativně z toho mohou vyjít 

konkrétní osoby, společnosti nebo 

výrobky, o kterých se hoax zmiňuje.  

Recyklované mléko – mail nás informuje 

o zrůdných praktikách mlékárenských 

společností, které neprodané prošlé 

mléko „přepasterizují“ a prodávají dál. 

Počet těchto „koloběhů“ má být 

vyjádřen chybějícím číslem na obalu 

TetraPak. Opravdu? 

Dokážete si představit, že společnosti 

s výkonem desítek tisíc litrů mléka za 

den rozbalují, pasterují a znovu balí 

několik set litrů?  

Číselné označení na obalech TetraPak 

souvisí s výrobní linkou obalů, nikoli 

s obsahem (obal je dodáván již natištěný, 

na plnící lince se nic nedotiskává). 

A další – mléko v těchto obalech je 

ošetřeno UHT ohřevem a ani po „projití“ 

nehrozí mikrobiální kontaminace. Jedná 

se o jiné procesy, které mléko po této 

době znehodnotí. 

Éčka – mail představuje neškodná, 

nevhodná, nebezpečná a rakovinotvorná 

éčka. Počin by to byl užitečný, kdyby se 

v něm neobjevovaly absolutní nesmysly. 

Např. u přísad poškozujících zdraví jsou 
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uvedeny i ty, které jsou prokazatelně 

bezpečné; další jsou chybně označeny 

(antioxidant BHA je označován jako 

cholesterol) a vrcholem všeho je jistě 

označení látky E330 jako 

nejnebezpečnější rakovinotvorné 

přísady. Tato látka je zcela běžně se 

vyskytující, bezpečná kyselina citronová. 

Toto vše pod záštitou německé 

univerzity, která ovšem o tomto nemá 

nejmenší tušení a obsah rezolutně 

odmítá. 

Nebezpečný moderní jogurt – další 

zaručená informace ve smyslu: jogurty 

jsou zdraví nebezpečné, způsobují 

pankreatolýzu, zanášejí organismus 

velkými molekulami škrobu, prospěšné 

bakterie nepřežijí průchod žaludkem 

atd….Jak to opravdu je? Nebudu se 

zabývat kvalitou jednotlivých jogurtů, ta 

je přinejmenším diskutabilní, ale jen 

uvedenými nesmysly. 

Nemoc pankreatolýza neexistuje. Škrob 

se v těle rozkládá pomocí enzymu 

amyláza. A počet bakterií se při 

průchodu žaludkem opravdu sníží, ale 

kvalitní jogurty s živými kulturami zaručí i 

tak jejich dostatečný počet v dalších 

částech trávicího systému. 

 

Některé informace jsem čerpala ze 

stránky www.hoax.cz zabývající se touto 

problematikou. Najdete zde seznam, 

vysvětlení či vyvrácení zpráv i mnoho 

dalších informací. 

 

KULTURNÍ PŘEHLED 

11. 8. Bitva Budyně, hrad Budyně nad 

Ohří, více informací na 

http://bitva-budyne.cz/ 

17. – 19. 8. Letní lounské vábení, 

Louny 

25. 8. 9.00 – 16.00 Staročeský jarmark, 

Třebíz 

25. 8. 9.00 Memoriál Františka Havla, 

hřiště SK Zlonice 

25. 8. Ukončení prázdnin, program 

pro děti, Královice 

28. 8. od 19.00 Dívčí válka – komedie 

Františka Ringo Čecha, Letní 

kino Slaný, předprodej 

vstupenek Městské kino Slaný 

30. 8. – 1. 9. Rock na Valníku, Slaný – 

areál ploché dráhy 

Bude, nebude… 
(JANA LIŠKOVÁ) 

…hřiště v Břešťanech? Odpověď na tuto 

otázku marně čekám už řadu let. Se 

slzou v oku naslouchám vyprávění dříve 

narozených, jak si chodili jako děti či 

dospívající hrát na pozemky, které jsou 

dnes, bohužel, již v soukromých rukou a 

jiné vhodné nejsou k dispozici. Tedy 

přesněji řečeno, on by tu jeden byl, jenže 

ho nevlastní městys a za prodej požaduje 

http://www.hoax.cz/
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vlastník (Agros Vraný) poměrně vysokou 

částku, na kterou obec nemá. Špatné 

zprávy.  

Když tu mé srdce zaplesá…rada městyse 

Zlonice (dnes již bývalá) dává veřejný 

slib, že tento pozemek přeci jen odkoupí 

a použije na něj finance z jedné 

z prodaných parcel v Břešťanech. Ano, 

budeme mít hřiště! Ale ouha, co se to 

děje? Pozemky prodané, na některých již 

stojí základy budoucích domů, ale po 

splnění slibu ani vidu ani slechu. Špatné 

zprávy. 

Nebo ne? Nová rada městyse zahajuje 

opět jednání s vlastníkem pozemku a na 

zastupitelstvo přichází s návrhem 

výměny. Městys získá vhodně 

lokalizovaný pozemek o výměře zhruba 

5600m
2
 a za něj „odevzdá“  pozemky o 

celkové výměře necelých 35000m
2
. 

Několik zastupitelů se při této zprávě 

téměř skácí k zemi… Nelze, to je 

nevýhodná směna, nepřichází v úvahu, je 

nutný posudek, zda to není cenově 

nevýhodné. Na první pohled ano, ale na 

ten druhý… Dané pozemky má dnes 

Agros Vraný v pronájmu a obci platí cca 

3100 Kč ročně. Tři z těchto pozemků jsou 

úzké pruhy kdesi v poli (neplodná půda a 

ostatní komunikace) a jeden je součástí 

pole, na kterém Agros stejně  

 

 

hospodaří. Takže sečteno a podtrženo: 

chceme hřiště a nemáme na ně VHODNÝ 

pozemek, zato máme částku lehce 

přesahující 3000 Kč ročně z pronájmu 

pozemků, které by s městysem Agros 

směnil a čekáme na posudek, zda to není 

příliš nevýhodné (A kolik bude ten 

vyžadovaný posudek stát? Je odhadní 

cena opravdu směrodatná? Pokud není 

kupec, můžeme si s odhadem třeba 

vytapetovat latrínu.). Špatné zprávy. 

Jak bude vypadat svět za sto let, nevíme. 

Ale máme slušnou šanci, že si za tak 

dlouho našetříme z pronájmu daných 

pozemků na odkup pozemku pro dětské 

hřiště. Takže milé děti dětí dětí našich 

dětí, však vy se jednou dočkáte! Dobré 

zprávy? 

OMLUVA 
Omlouvám se těm, kteří nenašli v tomto 

čísle své Historické okénko. Materiálů je 

prostě moc a rozsah je omezený, 

abychom mohli udržet stejnou cenu. 

Snad mi příště mí vážení kolegové dovolí 

nějaký „speciál“. 

I.L. 
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