
červen 2013                              Ročník II., číslo 3, vydáno dne 3. 6. 2013                                1                                                 

 
CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek 
 
 



červen 2013                              Ročník II., číslo 3, vydáno dne 3. 6. 2013                                2                                                 

 

 

E-ŽÁKAJDA 

 

 

Není-li nejmladší, pak je jistě jeden 

z nejmladších ředitelů v republice. Jak se 

s tím vyrovnává, jaké to má klady a 

zápory, co chystá a jak by to mělo 

vypadat do budoucna … na to jsem se 

zeptal ředitele ZŠ Zlonice Jana Tůmy. 

 

Jaké to je, ředitelovat v tomhle věku? 

Hezké! (smích) Přiznám se, že jsem měl 

obavy, ale časem jsem zjistil, že mě věk 

nijak nelimituje, ani mi neubližuje v očích 

lidí z mého okolí. 

 

Učíš už řadu let, budeš mít za sebou 

druhou vysokou školu … co je vlastně 

pro tvou práci důležitější – vědomosti 

nebo zkušenosti? 

Částečně určitě vědomosti a na 

zkušenosti si každý musí přijít sám. Já 

nejsem v tomto ohledu výjimkou. Ale 

chtěl bych říci, že stejně důležité je mít 

kolem sebe okruh lidí, od kterých lze 

čerpat poznatky a se kterými je možno 

se poradit. 

 

Co vlastně ředitel dělá kromě toho, že- 

jak píše klasik - se „celé dny plíží za 

dveřmi tříd obut v lehké Baťovy 

mokasíny s gumovou podrážkou“? 

Vlastně nejvíc … úředníka. Faktury, 

platby, objednávky, schvalování nákupu 

surovin pro školní jídelnu, nákup 

pomůcek, mzdové záležitosti 

zaměstnanců, personální práce, 

kontroly, revize, organizace školních 

akcí, správní řízení při přijímání žáků, 

rozpočet … Vlastně nechápu, proč je pro 

práci ředitele podle zákona nutná 

podmínka pěti let učitelské praxe, 

protože mezi prací učitele a ředitele je 

obrovský rozdíl. 

 

Každý jde do nového zaměstnání 

s nějakými představami a ideály. 

Naplnily se? Padly? 

Nemohu říci, že bych byl z něčeho 

nepříjemně překvapený. Zjistil jsem ale, 

že asi nejobtížnější je personální práce. 

Jinak to totiž člověk vnímá, když je 

řadovým členem kolektivu a jinak, když 

se má o lidi postarat. To je úplně jiný 

úhel pohledu. 

 

Co je na té práci nejtěžší? 

Mám-li vybrat jen jednu věc, pak je to 

organizace nového školního roku. Člověk 

může mít jakékoli plány, ale do hry 

vstupuje mnoho faktorů, které vůbec 

nejde ovlivnit. A navíc – světe div se – 
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většina z nich v průběhu prázdnin. Už jen 

vědět počet žáků je často pohled do 

křišťálové koule. V nejlepší vůli spojíte 

dvě třídy v jednu kvůli malému počtu 

dětí, rozdělíte předměty a úvazky, 

uděláte rozvrhy … a během prázdnin se 

tři děti přistěhují a dvě přejdou z jiných 

škol a všechno se může dělat znovu. 

 

Trendem ve státní správě je 

elektronizace. Bude se to nějak týkat i 

naší školy? 

Určitě bude. Chtěli bychom vést 

veškerou pedagogickou dokumentaci 

v elektronické formě a totéž by mělo 

platit i pro to, co zná ze školní docházky 

každý, tedy pro třídní knihu a … 

 

Žákovskou knížku? Takovou e-žákajdu? 

Takovou, která se nedá ani ztratit, ani 

zapomenout? 

Přesně tak. 

 

A od kdy se na to mohou (jistě všechny) 

děti těšit? 

Zatím to vypadá, že od nového školního 

roku. 

 

Jedno funkční období ředitele školy je ze 

zákona 6 let. Půl roku máš za sebou a já 

se ptám, kde bude škola za pět a půl 

roku? 

Uvidíme, co půjde udělat se vzhledem, 

vybaveností, pomůckami … 

Mým hlavním cílem ale je, aby školní 

půda byla půdou důvěry. Myslím tím 

vzájemnou důvěru mezi žáky, rodiči a 

učiteli. Aby se problémy mohly řešit 

otevřeně a aby se mohly otevřeně říci 

třeba i negativní věci, protože všichni 

mají stejný cíl a zájem. Ano, je dobré 

chtít, aby děti měly co nejlepší výsledky. 

Ano, je dobré se snažit dostat z dětí 

maximum. Ale škola by měla být i o 

něčem jiném. O výchově, o základních 

životních hodnotách a třeba i o tom, aby 

naši žáci mohli být hrdí na to, že chodili 

právě do Zlonic. 

 

Kdybys měl vybrat jednu jedinou 

vlastnost, která je nejvíc potřeba. 

(dlouhé přemýšlení) Houževnatost. 

 

Takže děkuji a ať se daří. Nám všem! 
(IVAN LIŠKA) 

 

 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
     (MARIE GERINGOVÁ) 
 

Lidi, slyšeli jste…  

► že v poslední době se  

objevilo na diskusním fóru 

několik zajímavých postřehů našich 

občanů na téma chodníky a komunikace. 

Už dlouho se ze všech stran probírá 

špatný stav chodníků a komunikací, 

myslím si proto, že vás bude tato diskuse 

zajímat. Protože dotazy a odpovědi na 

fóru si prohlédlo kolem dvou set občanů 

a někdo nemá možnost se na fórum 

podívat, přiblížím vám v naší Pavlači 

alespoň závěr diskuse. Bohužel, dotyčný 
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diskutér se nepodepsal, pouze použil 

přezdívku.  

 

OBČAN AAA: Dobrý den, děkujeme za 

zasypáni děr ve vjezdu a v Denisově ulici. 

Ale stále mi to nedá. Píšete, že Nádražní 

ulici v nějaké části (od zdravotního 

střediska ke křižovatce u Vaisů, pozn. 

red.) nevlastníte, tak proč si tady píšeme 

kdo co vlastní nebo ne. Vy jako úřad 

máte psát tomu, kdo komunikaci vlastní. 

Ať ji udělá alespoň normálně sjízdnou. 

Když je budete otravovat tak, jako my 

otravujeme Vás, tak s tím budou muset 

něco konečně udělat. 

Dobrý den, 

se správcem komunikace jsme v 

neustálém kontaktu. Pokud bude příznivé 

počasí, bude Nádražní ulice 

opravena ještě v tomto týdnu. 

Oprava byla pozdržena především z 

důvodu nepříznivého počasí. 

Radka Kotěrová 

Diskuse pokračovala po opravě 

komunikace 

OBČAN AAA: Dobrý den, tak nevím, zda 

jste viděli práci někoho, nevím koho, na 

opravě Nádražní ulice. Je to strašně 

zprasené, nevím, jaký měli klíč, jakou 

díru zaplácat a jakou ne. Nějaké si vybrali 

a zbytek si nechali, aby se do Zlonic 

mohli znovu vrátit a kochat se pohledem 

na překrásné silnice ve Zlonicích. Asi 

budeme čekat, až se nám malé díry 

stanou většími a začnou z nich části 

vypadávat. Teď vážně, jestli tady tomu 

někdo říká OPRAVA KOMUNIKACE, tak to 

promiňte.  Zhotoviteli bych nezaplatil ani 

korunu. Přirovnal bych to asi k tomu, 

když Vám někdo opravuje vodu a opravil 

by jenom studenou a to špatně a teplou 

úplně ignoroval. Stačilo, aby přijelo auto, 

které všude normálně jezdi, nastříká na 

díru asfalt a na ten nastříká štěrk. Jak 

jednoduché! To jako úřad Zlonic přece 

nemůžete nechat bez odezvy! 

Dobrý den, 

oprava této komunikace není akcí Úřadu 

městyse Zlonice, ale SÚS Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Pokud nejste 

spokojen jako občan s touto opravou, 

máte plné právo obrátit se přímo na 

organizaci, která tyto opravy provádí a v 

jejíž správě komunikace je.  

Komunikace má na starosti cestmistr p. 

Vintr - tel. 724032145, e-mail 

: jaroslav.vintr@ksus.cz. 

                                        Radka Kotěrová 

► z Pavlače dodávám, že já osobně 

jsem při průjezdu Nádražní ulicí žádné 

zlepšení stavu vozovky nezaznamenala. 

Ptala jsem se několika řidičů a to, co mi 

odpověděli, se tady nedá publikovat. 

Faktem je, že slalom mezi výmoly 

absolvujeme stále 

 

► že s příchodem jarního počasí 

dochází opět v některých částech Zlonic 

k narušování soužití mezi mládeží a 

ostatními obyvateli. Slyšela jsem už 

mailto:jaroslav.vintr@ksus.cz
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několik stížností od obyvatel v okolí 

nádraží. Je jasné, že městská policie 

nemůže být všude, ale na druhou stranu: 

„kde není žalobce, není soudce“. Bylo by 

potřeba, v případě jakéhokoliv 

nepořádku a narušování soužití, 

okamžitě volat městskou policii. Ta se 

dostaví na místo a sjedná pořádek. Pro 

vás, kteří ještě nemáte telefonní číslo na 

městskou policii, prosím zaznamenejte si 

ho:   605 847 188. 

► že jsem byla mile překvapena, jak 

pěkně upravené je okolí bytovek. 

Skupina obyvatelek se domluvila a 

krásně vyčistily, vyhrabaly a upravily  

travnaté plochy, prostříhaly túje a 

ostatní křoviny, aby si zde mohly hrát 

malé děti bez obav, že se pořežou o sklo 

a jiné odpadky, které tu zůstaly po zimě. 

Pracovníci městského úřadu se pak 

ochotně postarali o odvoz odpadu. 

Všichni si zaslouží pochvalu.  

► že jsem od vás vyslechla spoustu 

chvály na Slavnosti městyse, které se 

konaly 8. května na fotbalovém hřišti. 

Jmenovanou akci jsem bezprostředně 

okomentovala i na diskusním fóru 

městyse. Kdo se zúčastnil, ten mi dá za 

pravdu, že slavnosti byly velmi dobře 

připravené, organizačně výborně 

zvládnuté. Bohatým celodenním 

programem se pobavili jak mladí, tak 

dříve narození občané, kterých se sešlo 

opravdu hodně. Při přípravě celého 

projektu se objevily názory na nevhodný 

datum uspořádání slavností právě v den 

svátku. Někteří se obávali, že občané 

odjedou, ale nakonec byly obavy 

zbytečné. Jak jsem se dozvěděla od paní 

místostarostky (v odpovědi na můj 

příspěvek na diskusním fóru), slavnosti 

městyse by se měly v budoucnu stát 

každoroční tradicí.  

► že by se částečně mohl vyřešit 

problém matek po rodičovské dovolené, 

které potřebují nutně nastoupit do 

zaměstnání. V poštovních schránkách se  

objevil letáček, na kterém nabízí dětská 

zdravotní sestra ze Zlonic hlídání dětí 

všech věkových skupin. Na Pavlači si 

myslíme, že by se tím mohl alespoň 

částečně vyřešit problém dětí 

nepřijatých pro příští školní rok do 

zlonické MŠ.  Je otázka, zda tuto službu 

maminky využijí.  

Telefon 773949157  email : 

hlidanizlonice@seznam.cz 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
(IVAN LIŠKA) 

 

Václav II. (†21.6.1305) 

Je toho mnoho, co by se dalo napsat o 

synovi Přemysla Otakara II. a Kunhuty 

Uherské. Historický názor na něj se 

v čase vyvíjel od určitého odsudku (což 

bylo možná způsobeno porovnáním 

s jeho slavným otcem) až k celkem 

pochvalnému modernějšímu pohledu, 
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který se prosadil zhruba v polovině 

20.století. 

Ať tak či tak, mluvíme o osobnosti  

rozporuplné. Na jedné straně stojí 

člověk, který neuměl číst, měl odpor ke 

kočkám (takoví jsou dodnes mezi námi) a 

panickou hrůzu z bouřky, muž slabé 

konstituce se sklony k psychické labilitě. 

Na druhé straně ale někdo, kdo přesto, 

že neuměl číst, naučil se latinu (a 

pravděpodobně i češtinu) jen z poslechu, 

panovník, který provedl mincovní 

reformu, stal se králem Polska, části 

Uher a Míšeňska, muž, jehož podpora 

byla klíčová pro dosazení dvou římských 

králů. Člověk na jedné straně místy až 

chorobně zbožný a na straně druhé 

vedoucí nevázaný milostný život. 

Podporovatel umění, nadšený posluchač 

a autor básní. Jeho dvůr byl plný 

minesengrů, básníků, spisovatelů. Po 

otci zdědil hvězdný globus a za jeho 

života začala práce na Hvězdném atlase 

(dokončen byl až roku 1334). 

Co mu však nevyčítá nikdo, je fakt, že 

jeho vláda byla obdobím relativního míru 

a nastartování hospodářské prosperity – 

české stříbro bylo prostě motorem 

hospodářství a otevíralo mnohé dveře v 

Evropě. 

Václavovi se vlastně nepovedl dokončit 

jen záměr založit v Praze univerzitu a 

zavést psaný zákoník – obojí zejména 

díky odporu českých pánů, jimž by psaný 

zákon omezil manévrovací pole 

k samostatnému a svévolnému 

rozhodování a univerzita by posílila vliv 

duchovenstva. Václav tehdy ustoupil. 

 

                   
Pražský groš 

O tom, jak se počáteční ústupek šlechtě 

může vrátit později i s bonusem se 

Václav přesvědčil v roce 1304 při vpádu 

Albrechta Habsburského, kdy mu šlechta 

zůstala věrná (na rozdíl od podobných 

událostí za vlády jeho otce). Vítkovci 

nepřeběhli a hlídali hranice a tak musel 

Albrecht počkat na posily z Uher, které 

se za neustálého plenění probily 

Moravou, a sešly se s Albrechtem u 

Kutné Hory. Jenže tak velký celek těžko 

sháněl dostatek jídla a k tomu ještě 

vypukla ve vojsku epidemie úplavice. 

Naproti tomu Václav neustálými výpady 

malých skupin stále oslaboval protivníka, 

jehož ústup se změnil v útěk přes 

zasněženou Vysočinu. 

Václav II. byl nesmírně zajímavý 

panovník. Zemřel 21. června 1305 na 

Starém Městě pražském (patrně na 

tuberkulózu) ve věku 34 let.   

Ve Velkém heidelberském zpěvníku ze 

14. století najdeme i jeho verš: „Z bolesti 

radost vzešla mi – já smál se mezi 

slzami.“  
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KDO VE ZLONICÍCH HRAJE 

      NEJLÉPE FOTBAL?  

  HOKEJISTÉ! 
                                          (LENKA FIALOVÁ) 

Komu nadpis nedává smysl,  nebyl 

zřejmě 8. května na historicky prvních 

Slavnostech městyse Zlonice. Na 

fotbalovém hřišti se tehdy sešla 4 

družstva – hokejisté, hasiči, policisté a 

„Stará garda“, čili bývalí fotbalisté. 

Turnaj se hrál systémem každý s každým 

na malé hřiště. A bylo na co se dívat. 

Nebyla nouze o dramatické okamžiky, 

neboť co chybělo na taktice, bylo 

nahrazeno nasazením jednotlivých hráčů 

a vůlí doběhnout každý míč, i když 

fyzická kondice a plíce leckdy 

protestovaly. Každý hráč se snažil dát 

gól, a proto nechyběly rychlé spurty, 

skluzy po mokré trávě ani hlavičkové 

souboje.  

Nejrychlejší branku se podařilo vsítit 

hasičům, a to v zápase s policií. Už po 8 

sekundách se hráči v bílých dresech se 

dvěma nulami na zádech (že by symbol 

dvou rybníčků?) nadšeně plácali po 

hlavách a zdálo se, že na cestě k vítězství 

je nic nemůže zastavit. Ale policisté 

dostáli svému poslání, nevzdali se a za 

minutu poprvé skórovali. A pak už byl 

zápas zcela v režii ochránců pořádku, 

výsledek 1:7 hovoří jasně. 

Nejdramatičtější zápas sehrála Stará 

garda s policisty, za celou dobu padl jen 

jediný gól, ze kterého se radovali hráči 

v černých dresech, tedy policisté.  

Nasazení bývalých zlonických hráčů bylo 

tak veliké, že ze hřiště dva z nich 

odkulhali se zraněním, které jim už 

nedovolilo nastoupit. Odměnou za jejich 

výkon byl potlesk všech přihlížejících. Ale 

nejčastěji se potlesk ozýval při zápasech 

hokejistů. A bylo proč tleskat. Celkové 

skóre 15 vstřelených branek proti 2 

obdrženým dalo dobrý důvod k radosti  

všem přítomným příznivcům družstva 

hokejistů.  

Ale při slavnostech nešlo jen o fotbal. 

Kynologové předvedli malou ukázku 

výcviku psů všech ras a velikostí, a mnozí 

diváci byli jistě překvapeni, co všechno je 

schopen se naučit jezevčík nebo typický 

„gaučák“.  

 

Malí hasiči statečně „hasili“, velcí 

předváděli vyproštění osoby 

z havarovaného auta. Všichni sklidili 

zasloužený potlesk. 

A určitě nesmím zapomenout na 

vystoupení mažoretek. Kdo si myslí, že 

jejich vystoupení do sportovního okénka 

nepatří, ten ať si zkusí potěžkat hůlku, 

kterou i ty nejmenší holčičky protáčejí 

v prstech a vyhazují do výšky.  

Připočteme-li krokové variace, otočky a 

vytváření obrazců v rytmu svižné hudby, 

nemůžeme pochybovat o tom, že 

se jedná o sportovní výkon, který si 

zaslouží náš obdiv a uznání. 
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Všem výše zmíněným sportovcům a 

sportovkyním děkuji za příjemně 

strávený den a věřím, že na příštích 

slavnostech se jejich řady ještě rozšíří, 

vždyť ve Zlonicích se hraje třeba florbal 

nebo nohejbal... 

 

 

AŽ JE JEDNOU POTKÁTE 
(JANA NEUMANNOVÁ, JAN TŮMA) 

 

Šestadvacetiletá Kateřina Hotová 

prožila většinu dětství ve Zlonicích, kde 

také navštěvovala základní školu. Nyní 

již několik let bydlí v nedalekém 

Dřínově. Je povoláním zdravotní sestra, 

a protože se jí zdálo, že i přes náročné 

povolání má stále spoustu volného 

času, stala se součástí týmu, který 

poskytuje domácí péči. Navštěvuje tak 

pacienty v jejich domácím prostředí 

i u nás ve Zlonicích.  

Co Vás vedlo k tomu, že jste si po 

základní škole zvolila studium 

střední zdravotnické školy?  

Už si ani moc nevzpomínám, ale myslím, 

že jsem se zhlédla v seriálech ze 

zdravotnického prostředí. Moje oblíbené 

seriály byly Stefanie, Doktor z hor, 

Nemocnice na kraji města, Chirurgové, 

Nemocnice Chicago Hope, Plastická 

chirurgie a další. Takže potom to vše 

nějak vyplynulo samo. Samozřejmě, že 

realita je úplně jiná! Když to hodnotím 

zpětně, absolutně jsem nevěděla, do 

čeho jdu. To jsem poznávala postupně až 

na střední škole a hlavně na praxích. Ale 

důležité je, že tohoto rozhodnutí nelituji. 

Nedovedu si představit mít jiné povolání. 

Práce zdravotní sestry mě baví a 

naplňuje. 

 

Kam se ubíraly Vaše kroky po maturitě? 

Po ukončení střední zdravotnické školy 

jsem absolvovala na Vysoké škole 

zdravotnické v Praze tříleté bakalářské 

studium, obor všeobecná sestra. 

 

Kde nyní pracujete?  

Téměř čtyři roky pracuji ve Fakultní 

nemocnici Motol v Praze na 

gynekologicko-porodnické jednotce 

intenzivní péče. Přestože je to práce 

náročná, nemohu říci, že bych chodila do 

práce nerada. Naopak. Těším se nejen na 

příjemný kolektiv, ale i milé pacientky a 

vždy vstřícnou spolupráci s lékaři. Je to 

moje první oddělení, na kterém jsem 

začala pracovat po vysoké škole, pokud 

nepočítám odborné praxe. Určitě je 

důležité, aby si člověk vybral povolání, 

které ho bude bavit a zároveň se mu 

stane koníčkem, neboť hned po domově 

trávíme v zaměstnání nejvíce času.  

 

Jak jste se dostala k domácí péči?  

Chtěla jsem mít dvě zaměstnání hlavně 

z časových důvodů. I když v domácí péči 

pracuji jen na částečný úvazek, vyplním 

tím tak svůj volný čas, kterého jsem měla 

s danými službami podle mého názoru 

občas přebytek. Nemocniční režim už 
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znám, tak jsem si říkala, proč nezkusit 

něco trochu jiného, ale zároveň ze 

stejného „zdravotnického“ oboru. Není 

to práce v uzavřeném prostoru, ale je to 

práce tzv. v terénu, což se mi líbí. 

Dále mě k tomu vedla i zkušenost v naší 

rodině, kdy byla domácí péče potřebná a 

já ji vykonávala, přestože jsem nebyla v 

domácí péči ještě zaměstnána. Cítila 

jsem to jako svoji morální povinnost. 

 

Kdo jsou Vaši klienti a jaké úkony 

vykonáváte? 

Domácí zdravotní péče je určena všem 

pacientům všech diagnostických skupin 

bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti, 

kteří jsou z důvodu změn zdravotního či 

duševního stavu plně či částečně závislí 

na odborné a kvalifikované zdravotní 

péči. Určující je zdravotní stav 

nemocného a potřebnost péče. Domácí 

zdravotní péče je určena nejen 

pacientům, kteří vyžadují pouze 

krátkodobou zdravotní péči 

v rekonvalescenci po akutních výkonech 

či úrazech, ale i chronicky nemocným 

a pacientům v terminálním stádiu života 

– tady v jeho poslední fázi. Cílem domácí 

péče je respektovat integritu lidské 

bytosti se svým vlastním sociálním 

prostředím – s domovem, poskytování 

kvalitní komplexní domácí péče. Dalším 

významným cílem je zapojovat rodinné 

příslušníky, blízké i pacienty do týmu 

agentury domácí zdravotní péče.  Zůstat 

co nejdéle ve svém domácím prostředí, 

co nejdříve být propuštěn ze 

zdravotnického zařízení domů a tím se 

rychleji uzdravit a vyléčit. Dalším cílem je 

pomoc pacientovi a rodině při přechodu 

z nemocnice do domácího prostředí.  Na 

domácí zdravotní péči se podílí tým 

pracovníků – lékaři, sociální pracovníci, 

erudované zdravotní sestry, 

fyzioterapeuti a rodinní příslušníci. 

Nejčastější výkony - aplikace injekcí 

jakoukoliv formou, ošetřovatelská péče o 

stomie (dočasné nebo trvalé vyvedení 

některého dutého lidského orgánu mimo 

tělo, pozn.red.), převazy defektů a 

operačních ran, odběry biologického 

materiálu, ošetřovatelskou rehabilitaci, 

nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, 

komplexní zdravotní péče o imobilní 

pacienty, o pacienty v terminálním 

stádiu života. Dále pracujeme dle 

ordinací ošetřujících lékařů. 

 

Co by měli vědět ti, kdo o domácí péči 

uvažují? 

Domácí zdravotní péči poskytujeme na 

základě indikací – což je potvrzení 

poukazu na ošetření. Tento poukaz 

potvrzuje ošetřující lékař při propuštění 

pacienta v návaznosti na hospitalizaci na 

dobu 14 dnů, nebo registrující praktický 

lékař maximálně na dobu 3 měsíců – tato 

zdravotní péče je hrazena ze zdravotního 

pojištění. Další možností pacienta je 

volba zdravotní péče na přímou úhradu – 

to znamená, že si ji pacient hradí sám. 

Nutnou a nezbytnou podmínkou je 
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souhlas pacienta s poskytováním domácí 

péče v jeho sociálním prostředí. 

Komplexní domácí péče Naděje je 

dostupná pacientům 24 hodin denně a 7 

dní v týdnu. Zdravotní personál se ke 

klientům dopravuje osobními 

automobily a je schopen okamžitě 

reagovat na požadavky zajištění domácí 

zdravotní péče. 

Komplexní domácí péče NADĚJE s.r.o. 

Kynského 117, 274 01 Slaný 

tel: 777 / 588 886, kdpnadeje@cmail.cz 

www.kdpnadeje.cz 

Co Vás na Vaší práci baví nejvíce? 

Nejvíce? Asi to, že pomáhám lidem a že 

mojí přítomností a činností mohu 

někomu pomoci ke zlepšení zdravotního 

stavu či dokonce úplnému uzdravení. 

Obzvláště v domácí péči se toto dá dobře 

zhodnotit, protože chodím k pacientům 

často a dlouhodobě. Mám radost, když 

se něco podaří zahojit, vyléčit, zlepšit. 

Pacienti jsou velmi milí, hodní a přátelští, 

a o to více mě práce těší. 

Ráda si s nimi popovídám, vyslechnu je. 

Vždyť přece každý ví, že i milé slovo léčí. 

Kdybyste se chtěli zeptat naopak, jestli je 

něco, co mě na mojí práci nebaví, 

musela bych zapřemýšlet. Napadá mě 

snad jen ranní vstávání. 

  

Čemu se věnujete ve volném čase? 

Poslední dobou mi příliš volného času 

nezbývá, ale na co si čas vždy ráda 

udělám, je sport. Dvakrát týdně chodím 

běhat, a to v každém ročním období. 

Často si také vyjedeme s přítelem či 

s přáteli na kole. Baví mě i kolečkové 

brusle, tenis, plavání, saunování, 

lyžování. Mám ráda výlety se sportovním 

zaměřením, obzvláště na Šumavě, kde je 

nádherná příroda. Jednou týdně 

navštěvuji kurz angličtiny. 

Rychlodotazník:  

Oblíbené jídlo: losos, pizza 

Oblíbené pití: káva, voda 
Oblíbená barva: bílá 
Ctnosti: pomáhaní druhým, tolerantnost 
Neřesti: tvrdohlavost, někdy  
i netrpělivost 
Nemám ráda: lež, nespolehlivost 
Mám ráda: upřímnost a milou 
společnost 

 

 

SLOUPEK STRÝČKA VÁNI 
 

Minuta ticha za kamarády 

Měl jsem víc kamarádů, než má na 

Fackabuku Karel Gott. Byli věrní, stále se 

mnou a každý den mi připomínali svou 

přítomnost. Bydleli všichni pohromadě 

na silnici mezi Zlonicemi a Dřínovem. Už 

nejsou. Vzpomínám na vás všechny, na 

vaše jména vonící exotikou, 

autoservisem a penězi vyndávanými 

z peněženky. Čest tvé památce Výmole 

č.1, Díro číslo 183 a zejména čest tobě, 

Velký ničiteli tlumičů. Když jsem jednou 

ráno zjistil, že jsou pryč, skoro jsem to 
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oplakal. Ale co, život jde dál a člověk si 

prostě najde nové kamarády. Teď mám 

na této trase Kopečka 8, Kopečka 3 

seniora a již několikrát do mě svůdně 

šťouchla i Hůrka 23. Jejich černý povrch 

uplácaný patrně dětskou lopatičkou jako 

by již z dálky volal: „Pojď, parde, a najeď 

mi na hřbet!“  Jsou to miláčkové. 

Nevím sice, jak dlouho mi vydrží, ale 

myslím, že tak asi 10 měsíců. Pak prostě 

jen postupně přenechají místo těm 

původním kamarádům a kruh se uzavře. 

Prostě není nad to, když se postupuje 

podle hesla, že nikdy není čas udělat 

něco pořádně, ale vždycky máme čas a 

peníze na to, abychom to udělali znovu. 

Zvláštní, skoro k zamyšlení, že? 

P.S. Ale ve Smečně mají na hlavní silnici 

jinačího chlapáka. Tam by se složila ke 

spánku i průměrně vzrostlá mula. 

CHEMIE NA TALÍŘI 
MASO ZE ZKUMAVKY? PROČ NE! 

 
Patříte mezi milovníky masa a život (co 

život, pár dní!) si bez něj nedokážete 

představit? Já také. Po 3 dnech bez masa 

(můj dosavadní rekord) propadám 

depresím, nervozitě a prostě ho musím 

mít. Pokud jste na tom stejně, asi Vás 

článek nenadchne…ale možná si po chvíli 

řeknete - Proč vlastně ne? 

Lidí na Zemi neustále přibývá a všechny 

nakrmit je čím dál těžší. Budoucích 9 

miliard masem určitě nenakrmíme. 

Podle statistik se spotřeba masa za 

posledních 20 let zdvojnásobila a do 

roku 2050 se opět zdvojnásobí. Ale lidské 

tělo proteiny potřebuje a - to je možná 

mnohem důležitější - je zvyklé po tisíce 

let maso konzumovat. Co s tím? 

V dnešní se době se již mnoho firem  

poměrně dlouhou dobu zabývá výrobou 

náhražek masa. A teď nemluvíme o tzv. 

sójovém mase nebo něčem podobném, 

co maso nepřipomíná ani náhodou. 

Mluvíme o výrobcích, které jsou od 

opravdového masa k nerozeznání 

(vzhledem i strukturou), popř. o 

opravdovém „mase ze zkumavky“.  

Společnost Beyond Meat vyvinula 

„plátky kuřete“ připravené výhradně 

z rostlinných proteinů. Po běžném 

ochucení a úpravě je vzhledem, 

konzistencí i chutí k nerozeznání od 

pravého kuřecího masa. Zajímavé? 

Rozhodně. Produkty této firmy jsou již 

k dostání ve vybraných obchodech a 

restauracích v USA (pokud tam někdo 

pojedete, prosím, přivezte mi 

ochutnávku ) a jestli Vás zajímá, jak 

vypadá jídlo připravené z tohoto 

produktu, přikládám odkaz na fotografii: 

http://www.beyondmeat.com/kung-

pao-chicken-free/ 

Jiná společnost, Hampton Creek Foods, 

se snaží napodobit vejce, a to kombinací 

různých rostlinných složek. Nejde přitom 

jen o obrovský potenciál trhu, ale i o 

neudržitelné podmínky chovu nosnic.  
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Profesor Mark Post z Maastrichtské 

univerzity zase „vypěstoval“ v laboratoři 

hamburger. Za použití kmenových buněk 

z krávy získal krátké nudličky tkáně. Tato 

metoda je zatím velice nákladná, ale 

důležité je, že lze tímto postupem získat 

opravdové maso vhodné ke konzumaci. 

 K čemu je to všechno dobré? Jde 

zejména o úsporu: voda – obrovské 

nároky na produkci 1kg masa (viz. Vodní 

stopa v minulé ZŠ); plocha – stáda 

dobytka i rozlehlé plochy nutné 

k vypěstování krmiva; snížení produkce 

skleníkových plynů. Dalším aspektem je 

možnost snadněji nakrmit obyvatele 

oblastí, kde je nedostatek živočišných 

proteinů. 

Metody náhrady masa mají před sebou 

ještě dlouhou cestu a masové rozšíření 

v průběhu několika málo let se 

neočekává. Přesto se jedná o zajímavou 

oblast lidského bádání a, ruku na srdce, 

v budoucnu možná i nezbytnou pro nás 

všechny. Zatím si však půjdu dopřát, 

vegetariáni prominou, pravý tatarský 

biftek s lahodnou topinkou. I když kdo ví, 

možná si za pár let stejnou dobrotu 

dopřeji v podání sójových a hrachových 

proteinů 

Zdroj: Petr Matějček; 

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podn

ikani-trhy/budoucnost-masa-ze-

zkumavky? 

 

 

KULTURNÍ 

PŘEHLED 

 

 7. – 9. 6., 9.00 - 17.00 Autosalon Louny 

2013, výstaviště. 

8. 6., 13.00 Dětský den na rybníku 

V Brůdku, Zlonice. 

16. 6., 14.00 Asterix & Obelix a čečenské 

olympijské hry pro děti, Smečno. 

19. 6. – 20.30 Partička na vzduchu – Tour 

2013, herci pořadu Partička, Letní kino 

Slaný. 

22. 6., 13.00 Okoř se šťávou, hudební 

open-air festival pod hradem Okoř. 

22. 6., 10.00 Slavnosti pivovaru 

Krušovice, vstup zdarma. 

5. – 7. 7. Prohlídky zámeckých skleníků 

s výstavou exotického ptactva, státní 

zámek Libochovice, vstupné dobrovolné. 

GRATULACE! 

Dne 25. května 2013 si řekli své „ano“ 

naši kamarádi a kolegové Jana 

Neumannová a Jan Tůma. My všichni, 

kteří připravujeme Zlonickou šanci, 

bychom jim chtěli ještě jednou popřát 

vše nejlepší do jejich společného života. 

Ať jste šťastní a máte se rádi! 
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