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   LES, PO KTERÉM 

PATRNĚ NEŠTĚKNE PES 
 

 

 

 
(Ivan Liška) 

 

Je to pár dní, co mě oslovil místní občan 

(na jeho přání nebudu jmenovat) a 

požádal mě, zda bychom mohli uveřejnit 

alespoň krátkou zprávu o stavu lesíka 

kolem poutního kostela sv. Isidora 

Madridského, který stojí u polní cesty ze 

Zlonic do Budeniček. Pokud to jde, 

snažím se mít informace z první ruky, a 

proto jsme se tam jednoho lednového 

dopoledne vypravili.  

Auto necháváme před hřbitovem a dál 

jdeme pěšky. Po několika desítkách 

metrů nás vítá první černá skládka, které 

dominují zbytky sedaček z aut, plasty a 

pneumatiky. Vcházíme po cestě dál do 

lesa a začínají se objevovat první pařezy. 

Stromy staré 50, 60 nebo snad 100 let tu 

někdo kácí už delší dobu, protože je 

patrné, že ne všechny pařezy jsou 

čerstvé. Jdeme dál a já počítám … první, 

druhý, … desátý … třicátý … Je jasné, že 

si někteří lidé dělají z místního lesa nejen 

bezplatnou skládku, ale i bezplatnou 

zásobárnu dřeva. 

Na zpáteční cestě potkáváme ještě další 

skládku, kterou kdosi obohatil starými 

matracemi a palubními deskami z aut. 

 

 
 

Beru si číslo na příslušného pracovníka 

polesí a druhý den mu volám. Bohužel, 

informace nemůže podat, protože 

takové kompetence nemá. Volám tedy  

tomu, kdo je má, což je tiskový mluvčí 

ředitelství Lesů ČR.  

 

 
 

Ten mi následně poskytl vyjádření, 

z něhož cituji: „Celkem patnáct 

vzrostlých stromů neoprávněně 

v polovině prosince loňského roku 
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pokácel zatím neznámý vandal 

v lesním porostu v obci Šlapanice na 

Kladensku. Náš odborný pracovník 

událost bezprostředně po jejím 

zjištění nahlásil Policii ČR, která nyní 

celý případ vyšetřuje. Zatím neznámý 

pachatel všechny stromy pokácel 

pravděpodobně motorovou pilou a 

poté je ještě nezpracované odvezl. 

Svým jednáním způsobil škodu za 

minimálně 10 000 korun,“ popsal 

základní údaje činu tiskový mluvčí 

Lesů ČR Zbyněk Boublík. 

Pachatel tak porušil hned několik 

právních předpisů, konkrétně lesní 

zákon, který nelegální těžbu stromů 

výslovně zakazuje.  Vzhledem k výši 

způsobené škody se však dle 

platného znění trestního zákoníku 

navíc dopustil spáchání trestného 

činu krádeže a v případě prokázání 

činu mu hrozí trest odnětí svobody 

v trvání až dvou let.  

„Rádi bychom v této souvislosti 

veřejnost ve Slaném, Šlapanicích a 

okolí požádali, aby ve vyšetřování 

případu pomohla a případná 

svědectví k dané události, která by 

mohla vést k dopadení vandala, 

oznámila Obvodnímu oddělení Policie 

ČR ve Zlonicích. I přesto, že prevenci 

takových činů, jaký se ve Šlapnicích 

v prosinci udál věnujeme 

mimořádnou pozornost a podnikáme 

celou řadu konkrétních opatření, bez 

spolupráce s místními lidmi se 

neobejdeme. V případě, že by se 

kdokoli v budoucnu stal svědkem 

podobné události, prosíme, aby 

okamžitě telefonicky kontaktoval 

tísňovou linku Policie ČR na čísle 

158,“ uzavírá tiskový mluvčí Lesů ČR. 

 

Lesy ČR o tom ví, Policie ČR koná, nějaký 

občan ČR řeže zdravé stromy jako divý a 

jiný občan ČR dělá z lesa skládku 

nebezpečného odpadu. 

 

 
 

Nám, zbylým občanům ČR, zbývá už jen 

naděje, že všechno dobře dopadne. Že 

se tenhle krásný kousek přírody jednou 

nezmění celý ve skládku, ze které sem 

tam vykoukne pahýl nějakého stromu. 

Chtělo by to něco dělat, protože svatý 

Isidor nám nepomůže. Je to patron 

zemědělců a o les se nezajímá.  
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

… že občanské sdružení Šance pro 

slušné má nové webové stránky. Určitě 

se podívejte!! Naše adresa je: 

www.sanceproslusne.cz Nabízíme 

návštěvníkům první verzi Volebního 

programu sdružení, kterou průběžně 

stále vylepšujeme. Budeme postupně 

představovat kandidáty sdružení do 

podzimních komunálních voleb, ke 

stažení je zde náš časopis Zlonická šance, 

připravena je také anketa pro čtenáře 

apod. Znovu připomínám adresu 

časopisu Zlonická šance pro případ, že by 

si někdo přál otištění svého příspěvku 

v časopisu (uzávěrka je každý druhý 

měsíc – leden, březen, květen, červenec, 

září, listopad  - vždy k 20. v měsíci) - 

zlonickasance@seznam.cz 

… že 18. prosince loňského roku se 

valil z objektu statku v Bakově hustý 

dým. V sousedním domě, v neutěšených 

podmínkách, žije už delší dobu několik 

desítek Romů. V ohrožení byli 

dospělí, děti, psi i kůň v sousedství. 

Hořelo pouze mimo obytnou část. Proč a 

jak k požáru došlo, je stále předmětem 

šetření. Oheň vznikl v opuštěné stodole, 

která sloužila jako sklad pneumatik, 

vraků aut a dalšího harampádí. Po 

příjezdu policie, hasičů ze Slaného a ze 

Zlonic se záhy potvrdilo, že ve stodole 

nikdo v osudnou chvíli nebyl. Škoda byla 

podle vyšetřovatele příčin požárů 

odhadována na třicet tisíc korun. Při 

zásahu hasičů se propadla kompletně 

celá střecha, shořely i krovy. Přivolaný 

statik rozhodl o tom, že část objektu je 

nutné zbourat ihned, aby se budova na 

někoho nezřítila. Přestože závěry 

o požáru ve statku byly v té době zatím 

předčasné, v úvahu přicházela nedbalost 

či hra dětí s otevřeným ohněm. To ale 

rodiče tamních dětí samozřejmě popírají 

stejně tak, jako nedávno popírali 

zamoření objektu infekcemi. Pravdou je, 

že kvůli nevyhovujícím hygienickým 

podmínkám se ve statku objevila před 

časem žloutenka a úplavice. Objekt 

v Bakově patří kladenskému majiteli, 

který zde už roky lidi ubytovává. 

… že závěr loňského roku v naší obci 

byl dost časově náročný, vzhledem 

k pořádání velkého počtu předvánočních 

akcí. Je jasné, že ne všichni občané tyto 

akce navštívili a ne všem se takové akce 

líbí. S tím asi ani já, ani všichni ostatní 

organizátoři – dobrovolníci nic 

neuděláme.  Přes to všechno se akce 

líbily. Jen ten strom na náměstí…. 

Vesměs všichni uvítali, že se velký smrk 

na Vánoce po letech opět rozzáří. 

Bohužel většinu, vlastně skoro všechny 

zarazilo, jakým způsobem byly na stromě 

pověšeny svíčky. Několikrát jsem 

zaslechla, že Zlonice nemají vánoční 
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strom, ale „vánoční sud“. Nevím, jak moc 

náročné je svíčky na tak vysoký strom 

rozvěsit, ale když už chceme mít 

rozsvícený vánoční strom, neměl by jako 

vánoční strom vypadat a líbit se tak příští 

rok všem? O novoročním ohňostroji se 

stále vedou diskuse, jestli ano nebo ne. 

Letos jsem se opět přesvědčila, že kdo 

přišel, určitě s uspořádáním této akce 

souhlasí. A věřte, že takových lidí tam 

bylo opravdu dost. 

… že už nemusíte jezdit pro léky do 

Slaného. Na náměstí vedle úřadu 

městyse  je nová lékárna. 

OTEVŘENO :  PO, ÚT  9 -12 /ST, ČT, PÁ 13 -16 

… že jsme dostali k otištění vyjádření 

paní Průšové: 

Přeji všem hezký den. 

Využívám tímto Zlonické šance, hlavně 

"Pavlače", která umožňuje občanům 

vyjádřit svůj názor. Chtěla bych jenom 

vysvětlit, hlavně spoluobčanům z ulice 

Pippichova, poražení stromu, konkrétně 

ořechu. 

Byl nemocný, děravý, starý. Ohrožoval 

jak majetek - konkrétně zaparkovaná 

auta - tak i zdraví občanů a dětí, které si 

pod ním často hrály. Proto bych chtěla 

poděkovat našim hasičům za perfektně 

provedenou práci při jeho odstranění a 

obci za úklid. 

Hodně zdraví a štěstí 

Zdeňka Průšová 

 

 

 

 

                           AŽ JE JEDNOU POTKÁTE  

JOSEF NEUMANN 
 
                                (JANA TŮMOVÁ) 

 

Josef Neumann je od roku 2013 v pořadí 

již osmým kronikářem, který 

zaznamenává události v našem 

městečku. Není vůbec snadné udělat 

rozhovor s rodinným příslušníkem, 

ačkoliv já toho vím o svém otci spoustu, 

musela jsem přemýšlet, co by mohlo 

zajímat vás – čtenáře. 

Co Tě přivedlo k tomu stát se 

kronikářem? 

Vždy jsem se zajímal o historii jako 

takovou. Již dlouhá léta jsem navíc zvyklý 

zapisovat si soukromě různé zajímavé 

zprávy, události, počastí apod. Také mě 

lákalo dozvědět se více i o historii Zlonic, 

neboť jsem celý život strávil právě tady, 

jsem rodákem. Když jsem se dočetl, že 

obec hledá nového kronikáře, přihlásil 

jsem se. 

Po kom jsi psaní kroniky převzal? 

Poslední kronikářkou byla paní Libuše 

Novotná, která tuto práci vykonávala 17 

let. 

Jak víš, co přesně má být v obecní 

kronice? 

Absolvoval jsem dvakrát školení 

kronikářů v Praze, kde jsme celý den 

poslouchali vyprávění několika lektorů, 

kteří mluvili o mnoha způsobech psaní 

kroniky. 
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Jaký způsob jsi zvolil ty? 

Kronika se může psát ručně nebo na 

počítači. Rozhodl jsem se pro tradiční, 

lety prověřený postup psaní kronik 

ručně. Budu pokračovat již v osmé knize, 

kterou začala psát paní Novotná v roce 

2006. Samozřejmě budou ale události 

zaznamenány i v elektronické podobě. 

Čemu se ještě věnuješ ve volném čase 

kromě shromažďování informací? 

Mezi mé velké koníčky patří celý život 

četba převážně historické literatury 

a literatury faktu. V nedávné minulosti to 

byla jízda na kole a na motorce. Každý 

den chodím natahovat věžní hodiny 

zlonického kostela. Když jsem se stal 

kronikářem, začal jsem také pravidelně 

přispívat do Zlonického zpravodaje.  

Čím se dále zabýváš? 

Toto volební období jsem byl zvolen do 

zastupitelstva našeho městyse. 

O víkendech kontroluji provoz místní 

čističky odpadních vod.  

Prozraď něco zajímavého, co jsi vyčetl 

v kronikách. 

Na začátku 2. sv. války se kroniky musely 

odevzdat. Z obavy, aby se neztratila, 

opsal zlonický kronikář František Novák 

léta 1914-1934 zkráceně během 3 dnů, 

Doplnil roky 1935-37 a odevzdal. Po 

válce se kronika vrátila, ale nebyla v ní 

zapsána válečná léta. Z toho důvodu 

máme zaznamenány roky 1914-1934 

dvakrát. Nový kronikář Julius Švácha 

zpětně dopsal to, co si pamatoval 

a pokračoval již aktuálně roky 1946-56. 

Dobu okupace tedy nemáme 

zaznamenanou přesně, protože se 

kronika nevedla. Proto například přesně 

nevíme, kdy byly zrekvírovány zlonické 

zvony.  

Rychlodotazník 

Oblíbená barva: černá 

Oblíbené jídlo: smažený kuřecí řízek 

Oblíbené pití: pivo 

Ctnosti: dochvilnost, zodpovědnost 

Neřesti: pro množství aktivit nemám 

dostatek volného času 

 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 

 

 

Vážení a milí čtenáři! 

Za poslední roky jsme si představili asi 

dvě desítky historických postav. Životní 

osudy jednotlivců jsou ale zasazeny do 

osudů jiných lidí a do dobových reálií. 

Pojďme si tedy v letošním roce povědět 

něco o národech. Začneme třeba … na 

severu. 

 

Vikingové 

Vikingové představovali jednu z větví 

původně germánských kmenů, která se 

usídlila přibližně na území dnešního 

Norska, Švédska a Dánska. Označení 

pochází snad ze slova vík (záliv), ale ve 

Francii jim říkali Normani a na východě 

Varjagové. 
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Na to, co si o nich řekneme dále, byl 

jejich život celkem poklidný. Byli to 

zemědělci, pastevci nebo řemeslníci, 

ženy se pak věnovaly domácnosti, tkaní 

nebo praní (mýdlo nebylo, někdy se 

používala kravská moč). Podstatnou část 

jídelníčku tvořilo maso, ale zastoupena 

byla i rostlinná strava (ořechy, plané 

ovoce), vejce (jak slepičí, tak jiných 

ptáků), tvaroh a máslo (z kravského 

mléka), ryby atd. 

V otázce hygieny nejsou názory 

jednotné, ale třeba slovo laugardagr 

(sobota) znamená v překladu den 

koupele.  

Muži přes zimu většinou opravovali 

nástroje, opracovávali kůže a kožešiny. 

V jarních měsících  vyráželi za obchodem 

a v létě pak na loupežné nájezdy. V době 

jejich nepřítomnosti velela domácnosti 

žena, která měla na starost děti a otroky. 

Mytologie Vikingů je velice bohatá a 

barvitá a jména některých severských 

bohů už určitě každý někdy slyšel … Odin 

(otec bohů, symbol moudrosti, ale i 

proradnosti), Thor (jeho syn, bojující 

s kladivem Mjollnir), Loki (něco mezi 

bohem a ďáblem, vtipálek vyvádějící 

ostatním bohům kanadské žertíky), 

Freya (bohyně krásy a lásky) nebo 

Heimdall (hlídající most Bifrost spojující 

světy lidí a bohů – údajně měl tak dobrý 

sluch, že slyšel růst ovčí vlnu). Těmto 

bohům přinášeli Vikingové četné oběti, 

včetně lidských. 

Nejvíce asi známe Vikingy jako válečníky. 

Protože často vedle sebe bojovali 

příbuzní, sousedi nebo známí, byli na 

tehdejší poměry velice disciplinovaní. 

Útočili v sevřené klínové formaci, 

v jejímž čele stáli nejlepší bojovníci. 

Používali delší meče, štíty a hlavně 

sekery. Rozhodně neměli na přilbách 

rohy, jak je ukazováno ve filmech a 

kresbách.  

Za počátek vikingské invaze se považuje 

rok 793, kdy napadli anglický klášter 

Lindisfarne. O sedm let později již jejich 

drakkary napadají pobřeží Evropy, ale 

zatím se nikde neusazují. Jsou expanzivní 

a lační po krvi. Prostě piráti. V roce 841, 

tedy necelých 50 let po prvním nájezdu 

na „západ“, už zakládají Dublin, v roce 

845 útočí na Paříž a Hamburk a v roce 

911 zakládají svůj útvar v Normandii 

(Rollo). V roce 930 objevuje Erik Rudý 

Grónsko a za dalších 70 let doplují do 

Ameriky (Leif Ericsson v r.1000). 

Co nám po nich zůstalo? Třeba stovky 

anglických vesnic s vikingskými jmény.  

Anebo skoro 1000 nejběžnějších 

anglických slov (sky=obloha, skin=kůže 

nebo třeba husband=manžel). Jen tak 

mimochodem … tohle píšu na počítači 

s operačním systémem Windows, po 

vikingsku vindue. 
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NA KOLE KOLEM DOKOLA, 

NAHORU 

 I DOLŮ… 

ROZHOVOR S MILANEM 

SILNÝM 

(LENKA FIALOVÁ) 

1) Nejdříve mi dovolte, abych vám 

pogratulovala k získání titulu Sportovec 

Slaného. Jak se vám líbil slavnostní  

večer?  

Byl to pro mě moc příjemný zážitek. O to 

příjemnější, že jsem vyhrál   

2) Co přesně si mám představit pod 

pojmem „extrémní cyklistika“?  

Extrémní cyklistika, to není závod na 100 

kilometrů. Je to něco, co se vymyká 

normálu. Třeba nonstop závod na 800 

nebo 1600 kilometrů terénem, kdy si 

závodník musí na trase vystačit sám 

pouze s tím, co veze s sebou. Nikde 

nemá zajištěno ubytování, stravu ani 

servis kola a může maximálně využít 

možností, které se mu cestou naskytnou. 

Extrémní cyklistka může mít i svou zimní 

podobu. Třeba Šediváčkův long je jeden 

z nejtěžších závodů psích spřežení 

v Evropě. Jede se v lednu po 

zasněžených vrcholcích Orlických hor. Je 

dlouhý 240 kilometrů s jedním povinným 

nočním bivakem venku. Zkuste ho ujet 

na kole a spát ve spacáku venku ve 

sněhu, když je teplota mínus 17 stupňů.  

3) Proč právě tento sport? 

Protože mě to baví a protože se tomu 

věnovat můžu. 

4) V kolika letech jste poprvé jel na 

kole? Víte, jak vypadalo vaše první 

kolo? 

Bylo to ještě ve školce a myslím, že mělo 

modrobílou barvu. 

5) Zkoušel jste i jiné sporty? 

Ano hrál jsem hokej, fotbal a futsal. Ale 

to jsou všechno kolektivní sporty, které 

může výrazně ovlivnit rozhodčí. Na kole 

člověk pozná skutečnou svobodu a  

žádného rozhodčího k tomu nepotřebuje   

6) Během tří let jste vydal tři knížky o 

vašich cyklotoulkách. Jak těžké bylo 

napsat tu první? 

Mám státní zkoušky ze psaní na stroji, 

takže napsání nebyla žádná dřina. Když 

jsem knížku sepisoval, v duchu jsem 

všechna dobrodružství prožíval znovu. 

Mnohem těžší bylo dosáhnout toho, aby 

tu první knihu někdo vydal.    

7) Co je Craft 1000 miles adventure? 

Je to jeden z nejtěžších cyklistických 

závodů v Evropě. Trasa je dlouhá 1625 

kilometrů a vede z jednoho konce 

Československa na ten druhý. 

Samozřejmě terénem po všech kopcích a 

horských oblastech, které jsou při cestě. 

Vihorlat, Nízké Tatry, Jeseníky, Krkonoše, 

Krušné hory a další. A vše bez cizí 

pomoci. Letos startovalo 130 odvážlivců 

ze všech koutů Evropy.  

8) Jak se na takový závod připravujete? 

Příprava probíhá ve dvou rovinách. 

Musíte potrénovat fyzicky, hodně jezdit 

na kole. V rámci přípravy jsem třeba jel 

nonstop trasu Slaný-Ostrava. Druhá 
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rovina je duševního charakteru. Musíte 

hlavu připravit na to, co vás čeká, aby na 

útrapy byla řádně připravena a neselhala 

při prvních potížích. Když selže hlava, je 

zbytek těla v hajzlu a vy v závodě 

končíte. Mně během závodu hlava 

selhala jenom 2x. 

9) Předpokládám, že podobné závody 

(akce) se konají po celé Evropě. 

Zúčastnil jste se nějakého z nich? 

Můžete je nějak porovnat? 

V zahraničí jsem zatím žádný podobný 

závod nejel. Nejprve chci objet všechny 

obdobné akce v naší české kotlině.  

10) Jak odpočíváte? 

Můj ideální odpočinek? Dát si 100 

kilometrů na kole, pak se vykoupat 

v řece, večer rozdělat ohníček, ugrilovat 

nějakou krkovičku a s chutí to zapít 

pivem.   

11) Jaký máte vztah ke Zlonicím?  

Můj vztah ke Zlonicím je velmi vřelý, 

bydlela tu moje babička (paní Sulková) 

s dědou. Na hřišti u školy mě děda naučil 

jezdit na kole. S mým bratrancem Jardou 

Hartmanem jsme ve Zlonicích trávili 

v sedle kola všechny školní prázdniny. 

12) Máte nějaké své životní motto? 

Žádné motto nemám. I když možná 

ano….. „Nežiju proto, abych jezdil na 

kole. Jezdím na kole proto, abych žil.“  

Dá se tomu říkat motto?? 

Děkuji vám za rozhovor 

 

 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI  

KRONIKA 
 

Znáte to. Uteče vám jedna 

jediná maličkost, vy něco uděláte a 

historie se už ubírá jiným směrem. 

Přehlédnete auto, myslíte si, že drát 

v zásuvce je nulák, nevymažete SMS, 

ztratíte složenku … a už to jede. Naštěstí 

to platí pro situace nejen vážné, ale i pro 

ty humorné. 

Před delší dobou, v létě roku 2012, vyšel 

ve Zlonické šanci článek, který kritizoval 

způsob jízdy některých řidičů na silnici ze 

Zlonic do Tmáně přes Břešťany.  

Z důvodů zcela nejasných se tato zpráva 

probojovala před rokem a půl i do 

kroniky Zlonic. Nikoli ale jako zmínka o 

tom, že se někteří řidiči chovají jako 

samci hovězího dobytka s nulovou 

reprodukční schopností, ale jako zcela 

vážný popis skutečné události. 

V kronice se tedy dočtete, že se konal 

závod Zlonice – Břešťany – Tmáň, že 

rychlostní zkouška byla v Břešťanech a že 

organizátorka závodů (ve skutečnosti 

autorka článku) paní Lišková z Břešťan 

navrhuje (možná pro další ročník) 

retardéry, aby si diváci mohli všechny 

závodníky pořádně prohlédnout … 

Takže až se vás vaše děti, vnoučata nebo 

pravnoučata budou ptát: „Hele, babi 

(dědo, mami, tati, …), tady se prej 

pořádaly závody aut, jo?“ anebo až se 

nějaký místní nadšenec bude pídit třeba 



únor 2014                       Ročník III., číslo 1, vydáno dne 6. 2. 2014                                 10                                                 

za 30 let po dobových fotkách a 

materiálech, už víte, co máte odpovědět. 

Je to chvíle, všichni to pamatujeme, ale 

„oficiálně“ už to je jinak. Co si máme 

myslet o lidech a událostech vzdálených 

třeba stovky let? Opravdu to tak bylo? 

Asi ano, tehdejší kroniky přece hovoří 

jasně … 

 

 

 

 

Milí čtenáři! 

V minulém čísle jsme 

vám slíbili novou 

rubriku nazvanou Duel. Podstatou je, aby 

dva lidé s opačným názorem na stejnou 

věc napsali své argumenty, aniž by 

věděli, jak argumentuje jejich kolega. 

Doufáme, že se vám bude nová rubrika 

líbit a že vám samotným dá podnět 

k zamyšlení. 

  

DUEL – domácí porody ANO? NE? 

 

Marie Geringová – NE! 

Můj názor na domácí porody? Nemohu 

říci, že jsem striktně pro jejich zákaz. Je 

to svobodná volba každé rodičky. Na 

druhou stranu se ale ptám - proč rodit 

doma? Dnes, kdy jsou porodnice 

vybavené kvalitními přístroji, personál 

příjemný, vstřícný a ochotný a hlavně 

jsou zde odborníci, kteří mají mnohdy 

mnohaleté zkušenosti s porody i s těmi 

nejtěžšími. Nemají matky rodící v 

porodnici větší jistotu s lékařem a 

zkušenými sestrami za zády? Dost dobře 

nechápu matku prvorodičku, když  

rozhoduje o něčem, o čem bohužel 

vůbec nic neví. Prvorodička má jistě 

nastudované všechny příručky, 

posbírané zaručené rady od žen z celé 

rodiny, navštěvuje předporodní kurzy, 

ale i kdyby byla absolventkou lékařské 

fakulty, nebo sama porodní asistentkou, 

chybí jí vlastní zkušenost. Ano, někdo 

může namítnout, je to její dítě, tak ať si 

rozhodne, jak chce. Dobře, to jí nikdo 

nebere, ale co když … Může se stát, že 

porod neproběhne podle příruček, bude 

těžký, několikahodinový a vyčerpávající.  

Za druhé, co když bude potřeba akutní 

pomoc pro novorozence? 

Žádný odborník dopředu neví, jak porod 

proběhne, natož laik. Jako u každého 

podobného zákroku není nikdy absolutní 

jistota, že nedojde ke komplikaci. Kdo z 

rodiny je potom schopen fundovaně 

určit, jestli vše probíhá, tak jak má a když 

ne, kdy a hlavně koho zavolat. Co když 

zrovna v tu chvíli nebude po ruce lékař? 

A teď už dojdu až do krajnosti - dítě, 

nebo matka při porodu zemřou. Bude 

potom tatáž matka potažmo rodina, 

která souhlasila s domácím porodem, 

ochotna přiznat, že ona a jenom ona  za 

to nese zodpovědnost? Rodila jsem 

třikrát a vždycky jsem spoléhala na 

lékaře, Nikdy bych nerodila doma. Proč? 

Upřímně říkám – bála bych se.  
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Tomáš Nosil – ANO!   

 Moje kamarádka, novinářka Jana 

Doležalová, se tímto tématem už několik 

let zabývá a vydala o tom také knížku. 

Znám osobně minimálně 12 dětí, které 

se narodily doma. Jejich 

maminky pocházejí ze všech různých 

společenských vrstev a každá k porodu 

doma přistupovala z jiných důvodů. 

Například novinářka, úřednice, 

prodavačka anebo také docela významná 

ekonomka a finanční analytička.  

U té poslední bych se rád zastavil. Je 

velice pragmatická a k porodu doma se 

rozhodla až poté, kdy si prostudovala 

několik studií o rozdílu v úmrtnosti a 

problémech při porodech v zemích, kde 

jsou tyto informace opravdu pečlivě 

zpracovány. Z těchto informací vyplývá, 

že například úmrtnost dětí po porodu je 

úplně stejná, ať už žena rodí doma, nebo 

v nemocnici. Takže myšlenka, že je porod 

doma nebezpečnější, prostě není 

pravdivá.  

CHEMIE NA TALÍŘI 

TISKNU, TISKNEŠ, TISKNEME 

(Jana Lišková) 

Přišla vám představa hamburgeru (v 

jednom z minulých čísel ZŠ) ze zkumavky 

příliš absurdní a fantaskní? Tak to si při 

čtení dnešního článku budete připadat 

jako ve sci-fi filmu 

Přišla vám nečekaná návštěva a vy 

nemáte po ruce nic, co byste nabídli ke 

kávě? Nebo jednoduše nemáte čas a 

chuť trávit „u plotny“ celý víkend, abyste 

uspokojili choutky své drahé rodiny? 

Tyto problémy už vás trápit nemusí – 

jídlo si prostě a jednoduše vytisknete. 

Ne, nepokouší se o mě žádná duševní 

choroba  

Technologie 3D tiskáren není až taková 

novinka, první patentovaná metoda se 

objevila už koncem 80. let minulého 

století. Veliký rozvoj pak tato metoda 

zaznamenává na začátku tohoto tisíciletí. 

Začínají se tisknout hračky, doplňky, 

zbraně, náhradní díly a dokonce i části 

domů. Jako materiál se nejčastěji 

používá plast, práškový kov, sklo, 

keramika. Průlom pak znamená použití 

živých kmenových buněk, ze kterých 

bude možné v budoucnu „tisknout“ i 

funkční náhradní orgány. Známý je 

případ, kdy byla úspěšně implantována 

vytištěná čelist a podařilo se takto 

připravit i ucho s potřebnou pružností a 

pevností. Od těchto úspěchů už je pak 

jen krůček k tomu, aby tiskárna 

připravila i nějakou tu baštu. 

O metodu tisku potravin se nejvíce 

zajímá NASA, která by tím částečně 

vyřešila stravování astronautů na 

Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a při 

dálkových vesmírných letech. Kromě 

větší rozmanitosti stravy nelze zanedbat 

ani snížení nákladů, protože každý 

kilogram nákladu, který se musí dopravit 
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na ISS, stojí asi 200 000Kč. Prvním 

zkoušeným jídlem pro tisk ve vesmíru je 

pizza, ta prý astronautům chybí nejvíce 

A jak taková 3D tiskárna vlastně funguje? 

Nejrozšířenější technologie spočívá 

v tom, že do tiskové hlavy je zaveden 

materiál, který je zde roztaven a 

následně vytlačen ven malou tryskou. 

Soustava se pohybuje nad podložím a 

výsledný objekt vzniká vrstvením 

materiálu. 

Již dnes je možné tisknout například 

z čokolády a cukrové hmoty. V Německu 

byla představena tiskárna, která vytiskla 

hamburger. Velmi troufalý je záměr 

firmy Barilla dostat 3D tiskárny na 

výrobu vlastních těstovin do většiny 

restaurací v Itálii a to během jednoho až 

dvou let. Lačný strávník by si pak mohl 

na „flešce“ přinést vlastní návrh těstovin 

a tiskárna mu je v požadovaném tvaru 

připraví. Nevýhodou je zatím čas 

potřebný k tisku a samozřejmě i cena, 

která se u „tiskáren na jídlo“ pohybuje 

mezi 50 000 – 120 000 Kč (zatímco 

jednoduché 3D tiskárny lze sehnat již za 

ceny lehce překračující 20 tisíc Kč). 

Otázkou zůstává i chuťová stránka 

produktů, ačkoli i na tomto problému se 

intenzivně pracuje a s dnešními 

rozvinutými technologiemi je jen 

otázkou času, kdy budou plně 

uspokojeny i chuťové buňky.  

 

 

Kdo ví, třeba v  budoucnu budou 

kuchyně místo sporáku a kuchařského 

náčiní vybaveny 3D tiskárnami, které 

vám pohotově vytisknou chutný nedělní 

oběd 

 

 

 

Kulturní přehled 

15. 2., 14:00 Dětský karneval a od 20:00 

taneční zábava v režii SK Zlonice, 

sokolovna Zlonice 

28. 2. Koňský bál s bohatou tombolou, 

Královice 

1. 3. Královický masopust – průvod obcí 

v maskách, zábava 

8. 3., 20:00 Ples Královského města 

Slaný, Městské centrum Grand, 

15. 3., 19:30 Jarní ples, Hotel 

Hejtmanský dvůr, Slaný 

22. 3. 20:00, Moto Bál (ples motorkářů, 

sokolovna Zlonice) 

29. 3., 18:00 Koncert houslové virtuózky 

Gaëtane Provoust, Památník Antonína 

Dvořáka 
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