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ZÁHADA DOMU 

Č.P.56 
(IVAN LIŠKA) 

 
Slibuji, že v následujícím příběhu bude 

všechno, co být má: očekávání, zklamání, 

naděje, tajemná zmizení, kriminální 

zápletka, omyly, selhání, boj. Když jde 

člověk kolem, ani by ho nenapadlo, jak 

pohnutý osud má v posledních letech 

obyčejný dům č.p. 56. Všechno to začalo 

v roce 2009, kdy bylo rozhodnuto, že 

bude tento dům zakoupen v dražbě od 

správce konkurzní podstaty. 

V té době bylo třeba řešit trasu 

kanalizace a v podstatě jediné 

smysluplné řešení bylo ji vést přes 

pozemek tohoto domu. Rozhodnutí to 

bylo jistě správné, protože nejen že se 

vyřešil problém s vlastnictvím pozemku, 

na kterém byla kanalizace vedena, ale 

jakýkoli majetek obce lze následně využít 

i jako zástavu pro úvěry, lze ho se ziskem 

prodat atd. Ale popořádku. 

Počátkem roku 2009 byl dům zakoupen 

v dražbě za 355 tisíc obecních korun. Na 

dražbě jsme byli, peníze jsme převedli, 

výpisy z účtu máme, rozhodnutí o zániku 

zástavního práva máme, výpis z katastru 

nemovitostí … no, asi nemáme, protože 

kdyby ano, museli bychom si všimnout, 

že … ale popořádku. Čas běžel a nikdo 

nic zlého netušil. Ale budoucnost si už 

vybrala svou vlastní cestu.  

Stav nemovitosti je velice špatný a obec 

nemá peníze na nějakou nákladnou 

rekonstrukci. Když se před časem objevil 

kupec, živnostník, který nejenže by dům 

koupil a opravil, ale ještě si v něm 

otevřel obchod s masem a uzeninami, 

jevilo se jako správné řešení nemovitost 

prodat. Obec dostane peníze, nebude 

muset vynakládat peníze na údržbu 

a ještě se zlepší služby pro občany. 

Omyl! Nedostane, bude muset a nic se 

nezlepší. 

Proč? Protože na nemovitosti je stále 

„exekuce“ (omezení vlastnického práva), 

kterou nikdo nezrušil (můžete si sami 

ověřit na stránkách Katastrálního úřadu), 

takže obec může dům tak maximálně 

opravovat, ale nemůže s ním jakkoli 

nakládat, nelze ho prodat, použít jako 

záruku, ohledně případných dotací je 

nepoužitelný… mrtvo, šlus, kaput, finíto. 

No a jak jsme se do tohoto stavu dostali? 

Na to musíme zpátky do historie. 

Původní exekutor Mgr. Pospíchal (ten, co 

dům obci v dražbě prodal) vlastně tohle 

celé spáchal, protože když Katastrální 

úřad neprovedl výmaz exekuce, nikomu 

to neřekl. A nutno dodat, že obec se o to 

ani nezajímala. Tento pán buď zemřel, 

nebo zmizel neznámo kdy a neznámo 

kam a veškerou agendu po něm převzal 

jiný Mgr., tentokrát Vytejčka. Ani jeho 

životnost nebyla dlouhá, což se zpětně 

ukázalo jako přínos, protože, odborně 

řečeno, „zmršil, co mohl“.  
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Na scénu se tak dostává (a agendu 

přebírá) jakýsi pan Vedral a jeho věrný 

druh, asistent Frank. Do třetice všeho 

dobrého. Nebo zlého. Nežli stačil účinně 

konat, byl odvolán (o osudu jeho 

asistenta se zprávy rozcházejí) prezídiem 

exekutorské komory a všechny případy 

připadly JUDr.Tvrdkové. Ta zjistila tak 

závažná pochybení v práci svých 

předchůdců, že nelenila a pro důvodné 

podezření ze spáchání trestných činů 

předala celou agendu policii.  

To v praxi znamená, zjednodušeně 

řečeno, že na stole u policejního 

úředníka (jemuž nelze nic vyčítat) stojí 

komín exekučních spisů a ty se postupně 

(pochopitelně, že s využitím zákonných 

lhůt v řádu měsíců) vypořádávají. Kdy na 

nás přijde řada, to nikdo neví, protože 

zjistit, zda je spis týkající se domu č.p. 56 

na místě pět nebo pět set padesát pět a 

jestli k němu úřední mašinérie doklopýtá 

zítra nebo za tři roky, není možné. Budiž 

řečeno, že vedení obce se tímto 

problémem zabývá velice intenzivně, ale 

přiznejme si, že díky minulým 

pochybením jiných tahá za výrazně kratší 

konec lana.  

Proč se v době po zakoupení nemovitosti 

a ukončení všech administrativních 

kroků v roce 2010 nikdo neobtěžoval 

zjistit, zda je všechno v pořádku, je 

ovšem záhadou. Jisté je, že tehdy s tím 

ještě něco šlo dělat. Dnes je to běh na 

dlouhou trať s nejistým výsledkem. Dům 

stál 355 tisíc a k tomu se v současnosti 

jen napočítávají další náklady na nápravu 

stavu. I tak se dá zacházet s obecními 

penězi. 

 

                                   ZLONICKÁ PAVLAČ 
                                                       (MARIE GERINGOVÁ) 
                                                                          

                                 Lidi, slyšeli jste…  

 …   Pozvolna, podle finančních 

možností městyse, se dokončují 

místnosti v přístavbě školy. Vznikla tam 

nově jedna třída, krásně nově zařízená 

cvičná kuchyňka a kabinet. Do školy se 

už natrvalo přestěhovala z Pippichovy 

ulice školní družina. Velká třída u jídelny 

se změnila v prostorné šatny pro 4. až 9. 

ročníky. Žáci zde mají uzamykatelné 

skříňky, takže konec krádežím. Podle slov 

místostarostky je v plánu oprava kotelny, 

kterou by chtěli zvládnout ještě před 

zahájením topné sezóny. Dále se bude 

provádět zateplení školní budovy, 

výměna oken.  A mládež jistě uvítá 

novou horolezeckou stěnu, která vznikne 

na zdi přístavby.  

 ... že učitelský sbor základní školy se 

rozrostl o dvě mladé perspektivní 

učitelky. Jedna zajišťuje provoz 

v přípravné třídě, druhá pak je 

asistentkou pedagogů.  

 … že v přípravné třídě je 8 dětí. 

Pedagog s nimi pracuje podle rámcového 

plánu pro předškolní výuku (měla jsem 

možnost se s plánem podrobně seznámit 

a myslím si, že je zodpovědně 
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vypracován). Děti jsou ve škole 4 hodiny 

denně. Denní výukový program je 

flexibilní podle momentálního 

zdravotního stavu, únavy a míry 

pozornosti dětí. Docházka do této třídy, 

na rozdíl od základního školství, není 

povinná, ale ředitel mě ujistil, že rodiče 

žáků přípravné třídy mají zájem 

spolupracovat a tento způsob přípravy 

uvítali. Bude také třeba, aby rodiče úzce 

spolupracovali s vedoucím pedagogem. 

Mohou se zúčastňovat programů, výletů, 

sportovních akcí a podobně. Hodnocení 

výsledků jednotlivých žáků bude 

pololetní a závěrečné. Zprávu obdrží 

rodiče a závěrečnou zprávu dostane 

ředitelství příslušné základní školy, kde 

bude žák zapsán do 1. třídy. 

 O škole už by stačilo a pokračujme 

dalšími pavlačovými drby… 

 … že se ve Zlonicích opět kradlo. 

Tentokrát to bylo několik případů 

vykradení benzínu z aut, dokonce 

i odcizení výbavy auta. To, že mi někdo 

ukradl z oken truhlíky s květinami, je 

v porovnání s těmito krádežemi 

„prkotina“. Pokud pomineme (sice 

neradi) finanční ztrátu, která není 

zanedbatelná, stojíme opět před stejným 

problémem, o jakém jsem se zmínila 

v minulé Šanci. Poradí někdo, jak se 

bránit, jak chránit svůj majetek před 

zloději? Opravdu neexistuje nějaký 

způsob, jak s nimi udělat rázný konec? 

Nevím… 

 … že na Pavlači budeme i chválit. 

Obyvatelé bytovek po mnoha a mnoha 

letech už nemusí auty kličkovat mezi 

dírami na cestě ke svému domu. 

Konečně se dočkali opravy silnice.  

I komunikace k MŠ už je opravena. 

 

 … že 10. září se konalo plenární 

zasedání zastupitelstva městyse Zlonice. 

Musím říci, že zastupitelé vedli 12 : 10 

proti zúčastněným občanům. Přitom od 

vás stále slyším připomínky, stále se vám 

něco nelíbí, něco je špatně, ale nikdo 

nepřijde, aby svůj problém prodiskutoval 

se zástupci obce. To je smutné! Kdo jiný 

by měl mít zaručené a nezkreslené 

informace, než lidé, kteří o osudu obce 

rozhodují. Zápis z jednání si můžete 

přečíst ve Zlonickém zpravodaji. Jenom 

se zastavím u diskuse. Pan Čížek 

upozornil, že by bylo potřeba zlikvidovat 

kopřivy kolem hřbitovní zdi. Rovněž 

cesta na urnový háj je vymletá vodou. 

Bohužel, podle slov pana starosty, 

pracovníci městyse teď mají spoustu 

práce se sekáním travnatých ploch, takže 

vše ostatní musí počkat. Kanalizace 

v Purkyňově ulici, o které jsem psala 

minule, stále slouží pro některé 

obyvatele jako WC. Pan starosta nás 

ujistil, že městys provede opravu na 

vlastní náklady!! Paní Peterková se 

obrátila s dotazem na ředitele školy, 

proč žáci ve svém volnu za školou kouří 

a znečišťují park, který ona, když 

pracovala u městyse, musela pracně 
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uklízet. V tomto případě existují dvě 

pravdy. Má ji samozřejmě paní 

Peterková, která říká, že by se to mělo 

dětem zakázat, ale na druhou stranu má 

pravdu má i ředitel školy, který už 

několik případů řešil s rodiči; ale v dnešní 

době jakoby rodiče tyto problémy brali 

na lehkou váhu a několika z nich 

prohřešek jejich dítěte nepřipadal nijak 

závažný. Faktem zůstává, že hlídat 

chování dětí mimo budovu školy 

nepřísluší učitelům, ale městské policii. 

Tím také rodiče často argumentují. 

„Kouřili žáci ve škole? Jestli ne, tak co 

řešíte?! Byli přece mimo školu!“ A pokud 

jsem správně informována, na pořádek 

a znečišťování pozemků městyse by měla 

dohlížet městská policie. Jestli se mýlím, 

přesvědčte mě o opaku… 

 (Poznámka strýčka Váni: Řešení je 

jednoduché - buď se rodiče budou 

zajímat o to, co jejich děti dělají, nebo je 

možno zřídit v ředitelně školy půjčovnu 

elektronických cigaret.) 

CHVILKA SE SPORTEM 
 

TÁTO, KOUKEJ, TO JE TEN… KTEREJ...? 

 NO TEN, Z TÝ TELEVIZE PŘECE… 

JAK VON SE JENOM JMENUJE..? 
(LENKA FIALOVÁ) 

Prý kolem tisíce - tolik lidí se na jednom 

místě ve Zlonicích snad ještě nikdy 

nesešlo. Děti, rodiče, prarodiče, 

sportovci aktivní, pasivní i ti, co sport 

nesnáší co původce všech bolestí zad, 

nohou a dalších částí těla, zkušení znalci 

známých tváří i ti, kteří se zoufale 

rozhlíželi, aby už konečně zahlédli tu 

Vondráčkovou (co asi bude mít na 

sobě?), Panenku (má ty nohy vážně tak 

do O?) nebo třeba Šebrleho (je opravdu 

tak udělanej, jak vypadá v televizi?). Kdo 

se díval pořádně, viděl… 

Takže kde začít? Snad tím, že na zápas 

Kmetiněvse s legendární Amforou jsem 

přišla o dobrých 40 minut dřív, než měla 

ta sláva vypuknout. Čekala jsem pár 

desítek lidí, kteří si přivstali, aby viděli 

přijíždět herce, zpěváky a bývalé 

fotbalisty a mohli si je pěkně v klidu 

prohlédnout. Ale chyba lávky, zloničáci 

ani přespolní asi nejsou tak zvědaví, jak 

jsem předpokládala. No, nevadí – gril je 

roztopený, klobásky voní, sud je 

naražený… zdá se, že organizátoři 

očekávají pěkný nával, tak snad ještě 

někdo přijde. Po deseti minutách 

přichází asi 20 lidí najednou a za nimi se 

začínají trousit rodiny s dětmi (ty 

okamžitě neomylně zamíří k nafukovací 

skluzavce a ke stánku s cukrovou vatou, 

ať se penízky kutálejí). Chlapi se staví 

do fronty na pivo a vedou řeči typu: „Já 

bych nešel, ale to víš, manželka chtěla 

vidět toho Rosáka… (Střihavku, 

Zonygu…)“, zatímco ženy tvoří hloučky 

a vyzvídají, která už někoho známého 

zahlédla: „Myslím, že támhleto je nějakej 

fotbalista, ale Panenka ne, ten 
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druhej…taky slavnej. Jo, Berger. Ale 

herce jsem žádnýho neviděla, možná 

ještě ani nepřijeli…víš co…těm jsou lidi 

ukradený! Hercům z Prahy…“ Zatím se 

tedy všichni dobře baví  

Nutno ale přiznat, že hráčů Amfory už 

v tu dobu byla na Tatranu většina. Jenže 

se chovali tak nenápadně, že bylo 

snadné je přehlédnout. Zlatá slavice 

Helena Vondráčková si například v klidu 

vychutnávala kávu v klubovně, ale lidé ji 

poznali, až když se při odchodu zvedla 

(mimochodem, měla tepláky ). Karel 

Šíp v džínách a se sportovní taškou přes 

rameno se musel k šatně doslova 

probojovat. Kamil Střihavka byl nápadný 

pouze svými dlouhými blond vlasy (ale 

věřte mi, že má moc hezké i nohy ). Jan 

Berger se pořád hlasitě smál a se všemi 

se zdravil. Prostě, Amforáci zapadli 

mezi fanoušky dokonale a kdo čekal 

přezíravé a nafoukané týpky, měl 

smůlu…  

Protože se na hřišti zatím nic neděje, 

procházím se a zcela mimo slušné 

vychování poslouchám cizí hovory… 

kromě trumfování, kolik známých tváří 

už kdo viděl, slyším i chválu na 

organizátory, jak mají všechno pěkně 

připravené a jak to na tom Tatranu 

polední dobou prokouklo! Ty 

šatny…a klubovna…no paráda! 

V 10:15 je zábradlí kolem hřiště 

obleženo několika řadami diváků, další 

stojí za plotem v aleji, u klobás je nejmíň 

desetimetrová fronta, v klubovně 

narváno, hranolky se nestačí 

smažit…a družstva vybíhají na trávník, 

aby se hráči rozběhali. Nás zatím baví 

skupinka malých tanečnic. Diváci jim 

hlasitě tleskají, ale jak se zdá, není to pro 

všechny holčičky to nejdůležitější. Dvě 

z nich projevují totiž největší nadšení 

nad tím, že kousek od nich běhá Zadar 

Volanič (alias Jakub Kohák) z jejich 

oblíbené reklamy . 

Po oficiálním představení hráčů obou 

družstev, při kterém se Roman Skamene 

vydával za Romana Šebrleho, po přivítání 

obou družstev a předání květin ženské 

části Amfory galantními hráči 

Kmetiněvse, je konečně v 10:37h 

trojvýkopem (H. Vondráčková-

A. Panenka-J. Sedláček) zahájen 

1. poločas, o kterém se rozhodčí Dagmar 

Damková vyjádřila, že bude trvat tak 

dlouho, jak bude potřeba! Jestli se bude 

řídit počtem gólů nebo únavou hráčů už 

nevysvětlila… 

Petr Salava v roli komentátora slibuje 

bohatou nadílku gólů, čímž mezi diváky 

vyvolá vášnivou diskusi, jestli to náhodou 

není celé dopředu dohodnuté. 

V další minutě se vášně zklidní, protože 

Amfora inkasuje první gól. Uf, 

oddychnou si všichni, není to 

habaďůra…a o dvě minuty později 

spravedlivě tleskají Jakubu Kohákovi, 

který vyrovnává stav na 1:1. A za mnou 

se ozývá: „To je jasný, vždyť on hraje 

v tom Okresním přeboru, ten musí fotbal 

umět!“ (Kdyby hrál vodníka, vydržel by 



říjen 2013                              Ročník II., číslo 5, vydáno dne 7.10.2013                                7                                                 

pod vodou celý den???) Poté, co trenér 

Amfory upozornil přes mikrofon 

Vladimíra Hrona, že Amfora hraje 

směrem na Slaný a ne opačně, vystřídal 

zmíněný hráč Petra Salavu v roli 

komentátora a hlasem legendárního 

Karola Poláka radil hlavní rozhodčí: „Já 

bych dal kartu hráči, který upadl!“ 

a hecoval nejmenšího hráče na hřišti: 

„Romane, hlavičkuj!“ Je vidět, že celá 

Amfora si zápas užívá. Štíhlý Roman 

Šebrle je stále v pohybu; rozcuchaný 

Roman Skamene zastrašuje soupeře 

posměšným pokřikováním, 

vyskakováním do výšky a pekelným 

smíchem; Sagvan Tofi se paličatě, ale 

naprosto marně pokouší trefit 

soupeřovu bránu (jednou krásně nahrál 

protihráči a jednou je kvůli němu 

dokonce přerušena hra, abychom všichni 

minutou ticha společně uctili smutné 

desáté výročí okamžiku, kdy dal 

naposledy gól ) 

Nálada o přestávce je výborná. Pivo 

se točí jako na svatbě, klobásy mizí, 

dokonce vysvitlo sluníčko. Děti soutěží, 

Amfora je odměňuje, dospěláci 

posedávají, kde se dá… Nedělní idylka 

jako vystřižená ze starých filmů… 

Druhý poločas se nese ve stejném duchu 

jako ten první – obě družstva se snaží dát 

gól a přitom pobavit sebe i fanoušky. 

Někteří hráči dokola vykřikují: „Hejbejte 

se trochu!“ ačkoli sami už pouze 

postávají ve velkém vápně .  

Duel nakonec skončil 3:2 pro hosty. 

Nejlepším hráčem byl zvolen starosta 

Kmetiněvse Luděk Kvapil za to, že celou 

akci zorganizoval. A jako třešničku na 

dortu jsme mohli sledovat penaltový 

rozstřel. Nejvíc si ho užíval opět Roman 

Skamene. Vytahoval se na brankáře, 

několikrát se nanečisto rozběhl, aby 

penaltu nakonec opravdu proměnil. 

A pak se dlouho brankáři omlouval za to, 

že dal gól . 

A byl konec…a ke všemu došly klobásy… 

a tak jsem šla domů… bylo to opravdu 

fajn nedělní dopoledne  

 

    AŽ JE JEDNOU POTKÁTE … 

            JAN NOVÝ 
Jan Nový se před 

několika lety přistěhoval 

s rodiči z Prahy do Vraného, protože si 

přáli vyměnit ruch velkoměsta za klid 

vesnice. Nyní je žákem IX. třídy Základní 

školy ve Zlonicích. A je nutno 

podotknout, že žákem velmi 

talentovaným. Stal se vítězem okresního 

kola matematické „Pythagoriády“, ve 

které získal 13 bodů z 15 a porazil tak o 2 

body studenta gymnázia, který s 11 body 

skončil na druhém místě.   

 

Tvůj výsledek je neuvěřitelný, bylo 

okresní kole těžké? Jak ho hodnotíš? 

Nedá se všeobecně říci, jestli to bylo 

těžké nebo lehké; některé úlohy byly 

jednoduché, jiné velice složité. Potom 

člověk zapomene nějakou drobnost 
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nebo špatně napíše číslo a už má o bod 

míň. Jak to hodnotím? Samozřejmě jsem 

rád, že jsem byl první, ale o jeden bod 

jsem přišel úplně zbytečně, 

z nepozornosti. 

V jakých dalších matematických 

soutěžích jsi již uspěl? 

V každoročně konané soutěži 

,,Matematický  klokánek“ bývám ve 

škole pravidelně první; jednou jsem byl 

dokonce druhý v okrese. 

Jakou základní školu jsi navštěvoval 

před vstupem do ZŠ Zlonice? Můžeš 

školy nějak porovnat? 

Před ZŠ ve Zlonicích jsem jeden rok 

chodil na 1. ZŠ ve Slaném (tzv. Háje) a  4 

roky na 3. ZŠ taktéž ve Slaném (tzv. 

Sportovka). ZŠ Zlonice je přibližně 

srovnatelná se Sportovkou, jen mám 

pocit, že je tu více potyček mezi žáky 

Které předměty vedle matematiky Tě ve 

škole baví?  Jsou předměty, které 

opravdu nemáš rád? 

Baví mě HV, TV, AJ a samozřejmě 

počítače, ale také dost často záleží na 

tom, který učitel daný předmět vyučuje. 

Neřekl bych doslova, že mě něco nebaví, 

ale poměrně ,,válčím“ s němčinou. 

Chytrým a nadaným dětem se spolužáci 

často smějí, že jsou „šprti“. Setkal ses 

s takovou reakcí? 

Ano, kamarádi mi to také říkají, ale spíš 

než že by to mysleli vážně, je to sranda, 

popř. provokace. 

Patříš mezi příkladné žáky, tzv. 

„slušňáky“, kteří mají vždy vše 

v pořádku? 

Ne, za „slušňáka“ se rozhodně 

nepovažuji. Většina učitelů může 

potvrdit, že v hodinách vyrušuji a jsem 

také drzý; jsem „třídní šašek“. 

Máš již vybranou střední školu, nebo 

třeba i vysokou školu, na které budeš 

pokračovat ve studiu? 

Nemám absolutně tušení, kam půjdu, ale 

zvažuji Gymnázium ve Slaném, abych 

mohl být ještě pár let blízko přátel 

a rodiny. 

Jaký cíl sis ve své kariéře vytyčil? Co 

chceš jednou v životě dělat? 

Můj cíl? Užívat si života a mít spokojenou 

rodinu! Žádný cíl vytyčený nemám, 

o povolání taky vůbec nemám potuchy, 

nevím, co bych chtěl dělat. 

Kolik času doma věnuješ učení? 

Téměř se neučím, většinu učiva 

pochytám v hodinách. Jediná věc, kterou 

se potřebuji učit, jsou slovíčka. 

Jaké máš koníčky? 

Mám rád horolezectví, pěší turistiku, 

cyklistiku, plavání a PC hry; všeobecně 

rád sportuji. 

Máš doma díky svému nadání nějaká 

privilegia? 

Ne, ani jedno, žádné výhody, nic. 

Rychlodotazník 

Oblíbená barva: fialová 

Oblíbené jídlo: domácí lasagne mojí 

mamky 
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Ctnosti: odvaha a statečnost, 

inteligence, umění nadchnout se, 

ohleduplnost 

Neřesti: Neuznávání autorit, drzost, 

lenost, zapomnětlivost  
(JANA TŮMOVÁ, JAN TŮMA) 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 
 
 
 
Jean Bart (*21. října 1650) 
V míru chřadl a ve válce ožíval, toť 

stručný popis. Narodil se jako dítě 

korzára a moře se mu stalo osudem. 

Převzal rodinné řemeslo a postupně se 

vypracoval z řadového korzára na toho 

nejlepšího. Stal se z něj zachránce 

Francie, byl povýšen do šlechtického 

stavu a francouzské námořnictvo po něm 

tradičně pojmenovává lodě. 

S válkou se seznámil už jako dítě. Narodil 

se v městě Dunkerque, o které se v té 

době přetahovalo Španělsko, Francie 

a Anglie. Když mu bylo osm let, došlo 

jednoho dne k tomu, že město padlo do 

rukou tří armád během jediného dne – 

vstával tedy jako Španěl, po obědě byl 

Francouzem a na kutě šel jako Angličan. 

Od jinošských let se plavil jako plavčík na 

nejrůznějších obchodních lodích a v 17 

letech se nechal najmout do 

holandského válečného námořnictva. 

Jako člen posádky největší válečné lodě 

pod velením viceadmirála de Ruytera se 

účastnil i slavného holandského nájezdu 

do ústí Temže, v těsné blízkosti Londýna. 

V následující francouzsko – holandské 

válce se už staví na stranu Francie 

a navždy na ní zůstává. Stává se z něj 

nejúspěšnější korzár z Dunkerque a má 

na svém kontě několik povedených 

kousků, jako například zajetí 26 

rybářských lodí a dvou fregat určených 

k jejich ochraně - a to všech najednou! 

To už o něm začínají psát i pařížské 

noviny, které opěvují jeho odvahu 

a důvtip. 

Konec války znamenal pro korzáry konec 

výdělku. V době míru se praktikování 

tohoto řemesla trestalo na hrdle, takže 

ze včerejších králů moře se přes noc 

stávají buď kapitáni obchodních lodí, 

nebo obyčejní měšťané. Nudu 

z obchodních plaveb na chvilku mohla 

zahnat válka s Anglií v roce 1683, ale jak 

rychle začala, tak rychle skončila a vrátila 

se nuda, která Jeana Barta ničila. 

Na moře se vrací s vypuknutím války 

proti augšpurské lize. Štěstí mu 

z počátku nepřálo, protože byl zajat 

Angličany a skončil ve vězení 

v Plymouthu. Podařilo se mu ale 

podplatit stráže a do Dunkerque se vrací 

jako hrdina. 

Válka byla pro Francii vyčerpávající, 

protože nebyla soběstačná v produkci 

obilí, a proto reálně hrozil hladomor 

(díky anglické blokádě). Jeanu Bartovi se 

však podařilo zajmout desítky 

holandských lodí s obilím a dokonce 
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ochránit konvoj obilí z Ruska. Lodí zajal 

tolik, že  z přebytku klesla cena. 

Za to byl povýšen do šlechtického stavu 

a na jeho počest se razily pamětní 

medaile. Jeho sláva však ještě nebyla na 

vrcholu. V roce 1696 zvítězil v bitvě 

u Dogger Banku a v roce 1697 dokonce 

dopravil bezpečně do Polska a zpět 

prince de Conti, který se tam 

(neúspěšně) ucházel o polský trůn. 

Ke konci života se stal, už jako velitel 

všech královských válečných lodí ve 

Flandrech, nesnesitelně pedantským až 

krutým člověkem. Byl dokonce tak 

nesnesitelný, že si na něj jeho podřízení 

stěžovali písemně králi. A když si 

stěžovali na opěvovanou ikonu, tak už to 

tedy asi muselo být… 

Zemřel v roce 1702. V Dunkerque na 

náměstí má sochu. Ve 20. století nesly 

jeho jméno tři válečné lodě… a ta z roku 

1988 slouží dodnes. 

 
 
 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI 

CEDNÍKEM PROTI 

HLOUPOSTI 
Tak máme v Česku prvního pastafariána 

… Že nevíte, kdo nebo co to je? 

Pastafariánství (od slova pasta, špagety) 

má kořeny v USA. Bylo založeno fyzikem 

B. Hendersonem, který tvrdí, že svět 

kolem nás a celý vesmír stvořilo Létající 

špagetové monstrum. Hnutí, které má ve 

světě asi 10 miliónů přívrženců (poznají 

se tak, že se nechávají vyfotit na 

občanské průkazy s cedníkem na špagety 

na hlavě) vzniklo jako reakce na  

kreacionizmus, což je náboženské hnutí, 

které prosazuje tzv. inteligentní design, 

čili se snaží dokázat existenci Boha 

vědeckými prostředky, aniž by se na 

Boha samotného odvolávalo.  

Kreacionizmus je docela rozšířený a také 

patřičně agresivní. Za prezidentování 

G. Bushe ml. to dokonce jednu chvíli 

vypadalo, že bude postaveno na roveň 

evoluční teorii a bude se vyučovat na 

školách.  

Pochopitelně, že kvůli tomu vznikl velký 

odpor, a to zejména ze strany vědecké 

obce. No a pan Henderson si řekl, že 

nemá cenu se hádat a začal oficiálně 

požadovat, že pokud se uzná 

kreacionizmus, musí se uznat i Velké 

špagetové monstrum, protože důkazů 

pro oba názory je zhruba tak stejně. Na 

výzvu kreacionistů, že dají 250 tisíc 

dolarů každému, komu se podaří 

prokázat evoluční teorii, odpověděli 

pastafariáni taktéž výzvou, že dají milión 

dolarů každému, komu se podaří 

jednoznačně prokázat, že Ježíš nebyl 

synem Létajícího špagetového monstra. 

Proti Desateru postavili své Osmero 

a sepsali i své Evangelium, ve kterém 

vyzývají k volné lásce, odsuzují 

netoleranci, diskriminaci, náboženská 

dogmata a předsudky. Tvrdí, že po smrti 

čeká na všechny příznivce hnutí pivní 

sopka a továrna na striptéry a striptérky.  
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Směšné? Možná. Ale ukazuje se, že 

někdy je nejlepší nereagovat na hloupost 

argumenty, ale ironií a nadsázkou. 

 

 
 

CHEMIE NA TALÍŘI  
        (JANA LIŠKOVÁ) 
 

KÁVU SI (NE)OSLADÍM… 

 
Vzbuzuje-li nějaké téma v potravinářství 

opravdu rozruch, jsou to určitě tzv. 

náhradní sladidla. Toto téma samotné by 

vydalo na speciální číslo ZŠ, proto se 

dnes „podíváme“ jen na jedno konkrétní 

– aspartam. Sladidlo stokrát oslavované 

a stokrát zatracované. Kde je pravda? 

Mnoho odborníků se odvolává na ještě 

více výzkumů. Jako důsledky požívání 

aspartamu se nejčastěji uvádí: bolest 

hlavy, bolesti svalů, závratě, rozostřené 

vidění, nevolnost apod.  

Jenže … podíváte-li se na některé studie 

podrobněji (pokud je vůbec dohledáte), 

zjistíte, že byly sice testovány výrobky 

s obsahem aspartamu, ale tyto zároveň 

obsahovaly i jiná sladidla (acesulfam, 

cyklamát, sacharin). Navíc jsou často 

založeny jen na zpětném statistickém 

zhodnocení toho, co pacienti říkají při 

některých potížích. Soupis nežádoucích 

účinků, často velmi podobných, najdete 

u valné většiny aditiv nebo léků a přesto 

je do sebe lidé vesele cpou. Hmmm… 

takže? Některé studie tvrdí, že je 

aspartam toxický, protože obsahuje 

metanol (ve skutečnosti je to 

methylester, což je ovšem něco zcela 

jiného), jiné, tvářící se seriózněji, jen 

vyzdvihují fakt, že se v těle na metanol 

přemění. Částečně mají pravdu, za 

určitých podmínek z něj opravdu 

metanol vzniká, ale jeho množství je 

velmi malé. Pro porovnání – z jednoho 

litru light nápoje (obsahujícího asi  

200-240mg aspartamu) může vzniknout 

asi 25mg metanolu, zatímco z jednoho 

litru ovocné šťávy vzniká 120-150mg 

metanolu… a přesto nikdo netvrdí, že 

jsou tyto džusy toxické! Tělo je na tyto 

dávky zvyklé a běžně s nimi pracuje. 

Mnoho dalších výzkumů (snadněji 

dohledatelné) se naopak vyjadřuje 

o aspartamu jako o bezpečném sladidlu, 

u kterého se při běžných konzumačních 

dávkách není čeho obávat. Toxické 

účinky se u člověka projevují po požití asi 

50g aspartamu (odpovídá asi 200 l 

nápoje light). Jeho pravidelná 

konzumace však není doporučována 

malým dětem (jeho použití v kojenecké 

stravě je zakázané). Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (EFSA) vydal v roce 

2009 prohlášení, že u aspartamu nebyly 

prokázány žádné genotoxické ani 

karcinogenní vlastnosti. Aspartam je 

v současnosti jedno z nejdůkladněji 

testovaných aditiv.  

Jak je tedy možné, že se přesto objevují 

hrůzostrašné historky o to i z úst mnoha 

odborníků? Často tvrdí, že „všichni“ jsou 
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zmanipulovaní a zkorumpovaní 

potravinářskou lobby. Možné to je. Ale 

představa, že lze podplatit celou FDA 

(americký Úřad pro potraviny a léčiva), 

HPB (kanadský Úřad ochrany zdraví), 

EFSA, WHO (Světová zdravotnická 

organizace), ... to už je „mazec“. A v tom 

případě asi nemá cenu věřit nikomu 

a ničemu. Takže – pravda je tam někde 

venku. 

Cpát se sladidly horem dolem 

samozřejmě nejde a byl by to holý 

nerozum, ale propadat panice 

a představě blízké smrti při vypití nápoje, 

který je obsahuje, je také zcela zbytečné. 

Zlatá střední cesta, říká se. U sladidel 

spíš méně než více. Mě osobně 

náhradní sladidla přes práh nesmí. 

Zdravotní hledisko je jedním z důvodů 

(bohužel se často spolu s aspartamem 

vyskytují, s prominutím, „svinstva“ typu 

acesulfam, cyklamát – u těch jsou 

nebezpečné účinky prokázány). Hlavně 

mi ale sladidla nechutnají – tato chuť 

„sladká dvě“ padá na jazyk, je 

nepříjemná a žádný pozitivní prožitek ze 

sladkého tím pádem nemám. Když už 

sladké, tak oslazené cukrem, prosím . 

 
 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ PŘEHLED 

 
 

 
5. 10., 8.00 Po stopách slánských 

zvoniček, pěší či cyklo výlet, Infocentrum 

Pod Velvarskou Branou, Slaný, 

12. 10. Krajská výstava psů, výstaviště 

Zahrady Čech, Litoměřice, 

19. 10., 20.00 Taneční zábava, v režii SK 

Zlonice, Sokolovna Zlonice, 

19. 10. Hubertova jízda, zábava Královice 

24. 10., 18.00 Vystoupení Josefa Fouska, 

Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích 

25. 10., 18.00 Koncert dvojice Eva 

a Vašek, Městské centrum Grand, Slaný 

25. – 26. 10. Volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 

6. 11., 19.00 Koncert Komorního 

orchestru Dvořákova kraje, Památník 

Antonína Dvořáka ve Zlonicích 

9. 11., 9.00 Historická konference – 

Slaný a Slánsko ve XX. století, MC Grand, 

Slaný 
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