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EDITORIÁL
Milí čitatelia,
pri začatí tohto semestra nikomu z nás nenapadlo, že by takto neštandardne mohol končiť.
Každý z nás mal akési očakávania, predstavy,
plány na tých pár mesiacov. Neboli by sme si
pomysleli, že zažijeme dištančné štúdium, čo
nebolo celkom jednoduché. Prešli sme si mnohými prekážkami, či už technickými alebo vo
forme chýbajúcich materiálov, osobného kontaktu s vyučujúcimi, alebo dokonca nemožnosti
bytia v laboratóriu. Napriek tomu sme to zvládli
a teraz už stojíme pred dverami, za ktorými nás
opätovne čaká skúškové obdobie.
Nás čakajú skúšky, deliace od ukončenia semestra alebo celkového štúdia, zatiaľ čo svet
zažíva celkom inú skúšku, kde neexistuje jednoznačný výsledok. Nikto si netrúfne povedať,
či skončí s hodnotením FX alebo s hviezdnym
A. Odpoveď proste nepoznáme a mení sa každý
deň. A práve táto skutočnosť nás núti zamýšľať
sa nad ekologickou situáciou vo svete – čo nám
pandémia priniesla, ako sa mení životné prostredie, čo môžeme spraviť, aby sme žili ekologickejšie? Povzbudenie a inšpiráciu hľadáme aj
v zelenej literatúre a prinášame vám pár nápadov na skrátenie dlhých chvíľ doma.
V mene celej redakcie Radikálu by som vám
chcela popriať, nech vás šťastie sprevádza celým skúškovým obdobím a neopúšťa vás motivácia, pokračovať ďalej a každodenne objavovať dôvod na zelenší život.
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Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
a príspevkov Spolku študentov FCHPT STU - CHEM.
Používanie fotografií, obrázkov, článkov a ich častí pre
osobné ako i komerčné účely je možné iba so súhlasom
šéfredaktora alebo ich autora. Za obsah uverejnených
príspevkov zodpovedá redakcia.

DENNÍK ODVÁŽNEHO
ZÚFALÉHO CHEMIKA
Neprejde deň, jeden jediný deň, kedy by
som nemyslela na to, ako náš príbeh započal. Na naše prvé stretnutie – keď sme
stáli oproti sebe nesmelí, bez jediného
slova – a na myšlienku, ktorá sa mi vtedy hnala hlavou. Na slová Vladimira Nabokova, ktorý sa nemusel mýliť v každom
aspekte, hoci som si to najprv myslela.
Možno nešlo o lásku na prvý pohľad, ale
postupom času sa z toho stala láska na
každý a ktorýkoľvek pohľad. Z pozerania
sa na nočnú moru a nutnosti tráviť spolu čas sa stalo niečo, bez čoho si už neviem predstaviť svoj každodenný život.
Síce ešte stále nemôžem uveriť, že stoosemnásť členov senátu ma sprevádza na
každom kroku a niekedy ani tomu, že som
si dokázala zapamätať ich mená a usporiadanie vo vertikálnych i horizontálnych
radoch. Nebola by som verila, že naše
cesty sa budú takto intenzívne prelínať a
ani tomu, že si jedného dňa začnem klásť
otázku, ako som mohla bez nich kedysi žiť.

A možno nás to malo čosi naučiť. Možno nám to malo ukázať, ako sme si mali
vážiť to, čo sme mali. Možno sa to stalo preto, aby sme pochopili, aké krásne,
hoci nie celkom ideálne, to bolo predtým.
Pripomenúť, ako náš spoločný čas ubiehal s katalyzátorom ruka v ruke. Zaspomínať na spoločné tance medzi rovnicami
a počítaním, dokým sa na nočnej oblohe
luna nezjavila. Možno to mal byť práve
ten čas, kedy sa zúfalstvo znovu odvážne pozviecha na nohy. Kedy rozpadnutá
nebojácnosť vykukne spoza rohu a zaženie nadvládu zúfalstva, ktorá tu panovala
niekoľko mesiacov. V istej životnej fáze sa
každý môže cítiť zúfalo. Snaží sa poskladať svoj život, spraviť z neho čosi organizované a nie štatistické klbko s vysokou
entropiou. Nemusí sa to stať okamžite.
Nedá sa ani naplánovať, kedy sa čosi také
udeje. Dokonca to nefunguje ani tak, že
ráno vstaneme, pozrieme sa do zrkadla a
vyhlásime, že toto bude ten deň.

A potom sa to stalo. Keď sme si jeden
na druhého začali zvykať, odrazu bol náš
kontakt prerušený. Z ničoho nič ostal
môj biely plášť smutne visieť na vešiaku.
Zmizlo náhlenie sa po chodbách. Bolo
pravdivé, že stále som sa mohla o druhej
v noci zobudiť, otočiť sa a venovať pohľad
učebnici so vzorcami a litániami textu a
aj takto ma čakalo neustále písanie listov presne podľa určenej formy a normy,
plnenie termínov odovzdávania... Avšak,
nebolo to také isté ako kedysi. Čím viac
dní prešlo, tým viac to bolelo. Byť odlúčení bolí. Nebyť blízko seba naháňa priveľký
smútok. Nemať možnosť vídať sa každý
deň je niečo srdcervúce. No, nemať sa
vôbec by bolelo viac.

Jednoducho sa to udeje. Bez vnímania
prerušenia kontaktu či nekonečnej diaľky.
Príde to ako blesk z jasného neba, ktorý
zasvieti do tmy. Ako najjasnejší svetelný
lúč, ktorý rozbije chumáče prázdnoty a
spraví z nich čosi zmysluplné. Ako svetielko nádeje, ktoré dodá všedným veciam
nový zmysel. A práve v tomto momente si
človek uvedomí, že každým ďalším a ktorýmkoľvek pohľadom sa zamiluje.
A či bude chémia aj láskou na posledný
pohľad, to prezradí jedine čas.

-luc-

3

NJÚSY

Nový druh zvláštnej
korytnačky

Korytnačky patria medzi najzaujímavejšie živočíchy
sveta. Avšak, zvýšenú pozornosť medzi nimi púta
špecifický druh s plochým telom aj hlavou, podivnými kožnými výrastkami a pancierom, ktorý na vodnej hladine vyzerá ako riasami obrastený kameň.
Obývajú severnú a strednú časť Južnej Ameriky. Sú
častým artiklom na čiernom trhu. Tento druh korytnačiek bol nazvaný matamata a mysleli sme si, že
je unikát. Medzinárodný tím vedcov pod vedením
Senckenbergovho vedeckého inštitútu zistil, že sme
sa veľmi mýlili. Korytnačiek matamata je v skutočnosti viac, podarilo sa im objaviť celkom nový druh.
Tím vedcov zanalyzoval 75 rôznych vzoriek DNA,
odobratých týmto korytnačkám, aby mohol následne
detailne preskúmať ich DNA. Po laboratórnych testoch sa ukázalo, že v Južnej Amerike nežije jeden,
ale minimálne dva druhy korytnačiek matamata. Korytnačky, žijúce v severnej časti kontinentu v povodí riek Orinoko a Rio Negro, sa totiž už na pohľad
mierne odlišujú od tých, ktoré obývajú oblasť rieky
Amazonka. Vývojové obdobie dvoch samostatných,
no príbuzných druhov korytnačky matamata začalo
pred približne 13 miliónmi rokmi. Práve v tomto období malo podľa geologických dát dôjsť k rozdeleniu
niekedy spoločného povodia Amazonky a Orinoko
vznikom novej panvy, ktorá oblasť rozdelila do dvoch
navzájom oddelených povodí.
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-paťka-

Svietiace rastliny
Svoje príbytky sa snažíme čo najviac zútulniť a prispôsobiť svojim potrebám. Viete si predstaviť, že by
vašu domácnosť zdobili svetielkujúce rastliny? Vedcom sa podarilo vytvoriť nezvyčajné fosforeskujúce
rastliny, ktorých cieľom bude nielen zdobenie príbytkov, ale aj objasnenie niektorých biologických procesov, ktoré v rastlinách prebiehajú. Napríklad, vedci
môžu pozorovať pôsobenie rôznych látok na rastliny
bez toho, aby do nich invazívnym spôsobom zasahovali. V prírode sú bioluminiscencie schopné niektoré
huby a živočíchy, dosiahnuť však bioluminiscenciu
v laboratóriu je o niečo zložitejšie. Niektoré huby a
hmyz svetielkujú vďaka tzv. luciferínu, bežné rastliny však touto látkou obdarené nie sú. Toto nie je
prvý prípad, kedy sa vedci snažia vytvoriť svetielkujúce rastliny. Niečo také sa doteraz pokúšali vytvoriť
pomocou nanočastíc, ktorými do rastliny preniesli
luciferín a ďalšie potrebné enzýmy. Taktiež sa využíval genetický materiál z baktérií. Avšak, tieto postupy
majú priveľa obmedzení a efekt nie je taký, ako by si
vedci želali. Práve preto by genetický materiál, získaný z fosforeskujúcich húb, mohol znamenať v tejto
oblasti krok vpred. Tentoraz sa využívala DNA huby
Neonothopanus nambi, ktorá sa preniesla do rastlín
tabaku. Výsledkom je fosforeskujúca rastlina, pričom
zelenkastá žiara je viditeľná aj voľným okom.

Zdroje:

Zdroje:

Mužla, L. Vedci v pralesoch Južnej Ameriky objavili nový druh

Sušaninová, P. Vedci vytvorili svietiace rastliny. Využili na to gene-

zvláštnej korytnačky. Interez. 04-2020

tický materiál z húb. Interez. 04-2020

Matamata strapcová. Korytnačky.sk. 04-2014

Trafton, A. Engineers create plants that glow, MIT News, 12-2017

Hviezda obiehajúca
okolo čiernej diery
Astronómovia počas pozorovaní narazili na hviezdu
- S2 obiehajúcu okolo čiernej diery, ktorej orbitálna
dráha nadobúda tvar, aký v teórii relativity popísal
Albert Einstein. Sformuloval javy, na ktoré ľudstvo
narazilo omnoho neskôr. Nový objav „tancujúcej“
hviezdy opäť potvrdil jednu z jeho teórií. Štúdia bola
zverejnená aj v časopise Astronomy & Astrophysics.

Astronómovia z Európskeho južného observatória
odhalili pomocou teleskopu VLT (Very Large Telescope) obežnú dráhu hviezdy pri čiernej diere, ktorá svojím tvarom pripomína rozetu, pričom vyvracia
teóriu gravitácie Isaaca Newtona. Teória relativity v
podaní Alberta Einsteina hovorí o tom, že obežné
dráhy okolo objektu nie sú uzavreté v elipse, ako to
tvrdil Newton, ale prebiehajú ďalej v rovine pohybu,
informoval vo svojom vyjadrení riaditeľ Inštitútu Maxa
Plancka pre mimozemskú fyziku, Reinhard Genzel. S2
obieha okolo čiernej diery, vzdialenej zhruba 26 000
svetelných rokov od Zeme a nachádza sa v centre
našej Mliečnej dráhy. Každú orbitu hviezda dosiahne
za 16 rokov, pričom v najtesnejšom priblížení k tejto
čiernej diere dosahuje S2 rýchlosť približne 3% rýchlosti svetla vo vákuu, teda zhruba 8 993 774 m/s.
Tento nový objav vedcom môže pomôcť pri presnejších výpočtoch, týkajúcich sa druhov a množstva
hmoty v strede našej galaxie. Zároveň im to pomôže
k lepšiemu pochopeniu samotného vzniku masívnych čiernych dier.

Jed z tarantúl
ako liek na bolesť
Pri dlhodobých a silných bolestiach lekári využívajú
opiáty. Tie úspešne bolesť tlmia, avšak sú návykové
a ich užívanie sprevádzajú viaceré, často veľmi nepríjemné, vedľajšie účinky. Pre pacientov s chronickými bolesťami sa črtá nová nádej. Najnovší výskum
odborníkov z univerzity v austrálskom štáte Queensland naznačuje, že určité molekuly, ktoré sa nachádzajú v jede tarantúl, môžu byť použité ako bezpečné lieky na tlmenie chronickej bolesti. Popisujú nový
miniproteín, ktorý sa v ľudskom tele dokáže viazať na
receptory bolesti. Následne zmierňuje silnú bolesť a
navyše bez tradičných vedľajších účinkov. „Aj keď sú
opiáty účinné v tlmení bolesti, prinášajú mnoho nežiadúcich účinkov, ako napríklad nevoľnosť, zápcha
či riziko závislosti, ktorá pre spoločnosť predstavuje
obrovskú záťaž,“ hovorí Schroeder v tlačovej správe univerzity. Na tlmenie bolesti sa bežne najčastejšie používajú opiáty ako morfín alebo lieky fentanyl.
Miniproteín z jedu tarantúl už klinicky otestovali na
myšiach a výsledky sú vynikajúce. „Naše zistenia
môžu viesť k alternatívnej metóde liečby bolesti bez
vedľajších účinkov so znížením závislosti na opiátoch v celej spoločnosti,“ hodnotí výsledky výskumu
Schroeder.

Zdroj:

Zdroj:

Mitro, M. Astronómovia objavili hviezdu, ktorá obieha okolo čier-

Mužla, L. Jed z tarantúl môže byť novým liekom na bolesť. V

nej diery nezvyčajnou dráhou, Fontech Startitup, 04-2020

porovnaní s opiátmi má jednu veľkú výhodu. Interez, 04-2020
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Krvný test odhaľujúci
50 typov rakoviny

Z krvného testu vieme zistiť viac vecí, ako sme doteraz dúfali. Vedcom sa podarilo z krvného testu odhaliť vyše 50 druhov rakoviny. Test hľadá chemické
zmeny v bezbunkovej DNA, ktorú do krvného obehu
vylučujú nádory. Na výskume spolupracujú americkí experti z Dana-Farber Cancer Institute a Harvard
Medical School a ich britskí kolegovia z Francis Crick
Institute a University College London. Otestovali viac ako štyritisíc vzoriek, pričom v 96% prípadov
test odhalil typ rakoviny. Avšak, stále je potrebné
ďalšie skúmanie. Tieto testy sa už v obmedzenom
režime používajú pri klinických testoch. „Pred tým,
ako ho budeme môcť bežne využívať, budeme, pravdepodobne, musieť počkať na výsledky týchto klinických skúšok, aby sme úplne pochopili, ako funguje.
Nájdenie rakoviny v ranom štádiu, keď je menej agresívna a dokážeme ju ľahšie liečiť, má obrovský potenciál pri záchrane životov a my veľmi potrebujeme
technické inovácie, ktoré tento potenciál prenesú do
reality. I keď je tento test ešte na začiatku, doterajšie
výsledky sú povzbudzujúce. Stále je potrebné ďalšie
skúmanie jeho schopnosti, zachytiť rakovinu v ranom
štádiu, a potrebujeme zistiť, ako by skutočne fungoval pri skríningu rakoviny,“ vyhlásil David Crosby
z Cancer Research UK.
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Najdlhší živočích na
Zemi
Vedci objavili v austrálskych vodách 30 nových živočíchov, medzi nimi aj najdlhšieho živočícha na svete. Morský polypovec, tzv. rúrovník, meria takmer
46 metrov. Je to hlbokomorský predátor, tvorený
množstvom drobných klonov, ktoré sa správajú
a konajú ako celistvý organizmus, pripomínajúci
povraz. Špeciálne zariadenie na skúmanie podmorského sveta sa ponorilo do hĺbky 4 439 metrov,
rúrovníka však objavilo až na ceste späť na povrch
v hĺbke 630 metrov, hovorí Nerida Wilson, ktorá
stála na čele expedície. Rúrovce sa živia drobnými kôrovcami a rybami, ktoré majú tú smolu, že
sa dotknú ostnatých výbežkov. Po dotyku ostáva
živočích paralyzovaný a rúrovec presúva potravu

smerom k telu kolónie. Objav sa podaril pod taktovkou neziskovej organizácie Schmidt Ocean Institute.
Vedci dodávajú, že aj keď je daná oblasť chránená, v
podstate netušia, aké živočíchy sa v nej vyskytujú a
neustále sa im darí objavovať niečo nové.

Zdroj:

Zdroj:

SITA. Vedci vytvorili krvný test, ktorý odhalí vyše 50 typov rakovi-

Sušaninová P. V austrálskych vodách objavili najdlhšieho živočí-

ny skôr, ako sa u človeka objavia prvé príznaky. Interez, 03-2020

cha na Zemi. Meria takmer 46 metrov. Interez, 04-2020

Planéta podobná Zemi

Manipulácia s
falošnými spomienkami

Vedcom sa za posledné desaťročia podarilo učiniť
dychberúce objavy, ten najnovší je dôkazom toho,
že napriek odhodlaniu nie sú naše schopnosti dokonalé. Vedci opätovne preskúmali dáta zozbierané družicou Kepler, ktorej úlohou bolo od roku
2009 hľadať vzdialené exoplanéty, podobné našej
Zemi. Misia družice skončila v roku 2018, rovnako
aj výskum zozbieraných dát. Teraz tím odborníkov
opätovne analyzoval dáta a objavil planétu, ktorá sa
Zemi podobá najviac, informuje na webe NASA. Nazvali ju Kepler-1649c a počítačové algoritmy ju počas
analýzy v roku 2018 jednoducho prehliadli. Planéta je
vzdialená 300 svetelných rokov od Zeme a je veľkosťou aj priemernou teplotou zo všetkých Keplerovou
družicou objavených planét tej našej najpodobnejšia.
Je len 1,06-násobne väčšia ako Zem a od hviezdy,
ktorú obieha, absorbuje 75% množstva slnečného
žiarenia, ktoré zachytáva Zem. Jeden rok na Kepler1649c trvá len 19 zemských dní. Exoplanéta obieha
okolo svojej hviezdy, ktorá je červeným trpaslíkom.
Na tomto type hviezd dochádza k hviezdnym erupciám, ktoré by mohli spôsobiť také prostredie, že by
život na Kepler-1649c nemohol existovať. Známe nie
sú ani žiadne detaily o atmosfére exoplanéty. „Tento
vzdialený zaujímavý svet nám dáva ešte väčšiu nádej
na to, že tam niekde medzi inými hviezdami leží druhá Zem, ktorá čaká na objavenie,“ hovorí v tlačovej
správe Thomas Zurbuchen z riaditeľstva NASA.

Ľudia môžu mať problémy identifikovať falošnú
spomienku o zločine, keď im o nej niekto rozpráva. Vyplýva to z nových štúdií o vnímaní falošných
spomienok, ktorých výsledky vyšli v odbornom časopise Frontiers in Psychology. „Každý si myslí, že
ho nemožno oklamať, aby uveril, že spravil niečo,
čo nikdy neurobil, a ak im niekto porozpráva o falošnej spomienke, dokáže ju rozoznať. My sme však
zistili, že v skutočnosti sú ľudia náchylní na to, aby

Zdroje:

Zdroj:

Mužla, L. Vedci našli planétu najpodobnejšiu Zemi. Ak by neskon-

SITA. Manipulácia s falošnými spomienkami je jednoduchá, ľu-

trolovali prácu počítačov, nikdy by ju neobjavili. Interez, 04-2020

ďom sa po prerozprávaní môžu zdať ako pravé. Interez, 04-2020

mali falošné spomienky, a tie znejú ako naozajstné,“
skonštatovala autorka štúdie, Julia Shaw z katedry psychológie a jazykovedy na University College
London. Shaw postavila výskum na výsledkoch svojej predošlej štúdie, kedy sa jej podarilo účastníkom
úspešne vštepiť falošné spomienky o spáchaní zločinu v mladosti, ktorý vyústil do styku s políciou. To
dosiahli tak, že pri rozhovoroch používali sugestívne
otázky a taktiky či vizualizačné techniky a prostredníctvom nich presvedčili účastníkov, že im pomáhajú
nájsť zabudnutú spomienku, hoci im v skutočnosti
„dávali do hlavy“ falošnú. Väčšina z účastníkov si napokon vytvorila falošnú spomienku o spáchaní zločinu. Výsledky výskumu podľa Shaw dokazujú, že sa
so spomienkami ľudí dá ľahko manipulovať a policajti
či právnici by si toho mali byť vedomí. „Proces vypočúvania by mal byť založený na dôkazoch, aby sa
tak znížilo riziko vštepovania falošných spomienok
ľuďom, ktorých polícia vypočúva,“ dodala.

NASA. Earth-Size, Habitable-Zone Planet Found Hidden in Early
NASA Kepler Data. 04-2020
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Ako ďalej?
Koronakríza okrem nášho zdravia a
ekonomiky zasiahla aj do životného
prostredia. Čo s ním urobila a čo sa
bude diať, až skončí?

najviac zasiahnutých oblastiach, ako je Čína
a sever Talianska. Ešte v januári pritom údaje
z družíc ukazovali výraznú mieru znečistenia.
Teraz sa znížilo takmer o štyridsať percent.
Zmeny neobišli ani Slovensko. V porovnaní s minulým rokom sa znížila úroveň NO2.
Ovzdušie nad Indiou je najlepšie za posledných dvadsať rokov. Vďaka nízkemu znečisteniu sú v severných oblastiach znova vidieť
Himaláje - prvýkrát po 30 rokoch!

Dobrovoľníci v týchto týždňoch z morí nevyťahujú len plastové fľaše, ale pre zmenu
aj jednorazové rúška. Jedným z najhorších
vedľajších účinkov pandémie je používanie
jednorazových plastov - od medicínskych
pomôcok, ako sú rukavice až po potravinové
obaly. V mnohých mestách a obciach nastal
problém s hromadiacim sa odpadom, pretože pozastavili recyklačné činnosti z obavy
šírenia nákazy v recyklačných strediskách.

Zdroj: tasr

Vírus sťažil život väčšine svetového obyvateľstva. Svoje potreby sme museli obmedziť
na minimum a zostali sme sedieť doma. Menej jazdíme autami, letecká preprava je prakticky zastavená, priemyselné parky pracujú v
obmedzenom režime. Naopak, prírode sa v
tomto období začalo dariť.
Už niekoľko týždňov je vo vzduchu výrazne
menšie množstvo CO2 a NO2 a to hlavne v

Benátky, ktoré celoročne lákajú tisíce turistov z celého sveta, sa vyprázdnili. Lodná
doprava v meste dramaticky klesla a voda v
kanáloch sa prečistila tak, že sa do nej začali
vracať ryby a labute. Do niektorých talianskych prístavov sa zas po rokoch vrátili delfíny, čo sa stalo predmetom rôznych žartov
na internete.
Znie to krásne. Ale dokedy nám to vydrží?
Opatrenia sa už začínajú uvoľňovať a je jasné, že množstvo znečistenia bude rovnaké,
ako pred krízou. Štáty budú potrebovať naštartovať ekonomiku a dobehnúť zameškané. Je teda šanca, že miera znečistenia bude
ešte vyššia ako pred ňou.
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Na Slovensku majú síce podniky povolené
výdajné okienka, z hygienických dôvodov
ale nemôžete používať vlastné nádoby a
poháre, a teda všetko dostanete v jednorazovom plaste.
V Brazílii museli poľaviť v ochrane dažďového pralesa. Kvôli vírusu nemôžu do terénu
posielať toľko pracovníkov, ako by bolo potrebné - väčšina má nad 60 rokov. Pre znížené financovanie nemôže inštitút pre životné prostredie prijímať nových pracovníkov.
Hrozí teda rýchlejšie odlesňovanie.
Počty letov sa na celom svete výrazne znížili, čo dostalo letecké spoločnosti do kritickej
situácie a hrozí im aj bankrot. Prezident Donald Trump im už odsúhlasil finančnú pomoc.
Osem demokratických senátorov však chce,
aby sa do podmienok získania podpory zahrnul záväzok leteckých spoločností postupne
znižovať emisie.

Zdroj: Reuters

„Znečistenie sa
znížilo takmer o
štyridsať percent“

Štáty Európskej únie sa vlani konečne dohodli, že do roku 2050 budú klimaticky
neutrálne (budú vypúšťať len toľko emisii,
koľko budú schopní neutralizovať). Nájdu sa
ale na to peniaze? Šéfka Európskej komisie,
Ursula von der Leyen, chce v zelenej dohode
stále pokračovať, rovnako aj predseda tejto
výzvy Frans Timmermans. Poľsko, Maďarsko
alebo Francúzsko už tak nadšené nie sú a
český premiér dúfa, „že Brusel konečne zabudne na tie green dealy, ktoré ničia náš automobilový priemysel”.
S istotou vieme povedať len to, že nič nie
je isté. Nájdeme spôsob, ako zabrániť ničeniu životného prostredia, alebo bude musieť
ekológia znova čakať? A kedy bude ten „ideálny“ stav, aby sme sa ňou začali skutočne
zaoberať? A je správne spoliehať sa na to, že
to za nás vyrieši niekto iný?

Zdroj: CNN
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Ekologická domácnosť
jednoducho, rýchlo a lacno

ivk

Zdroj:sonnentor.com

V dôsledku opatrení, ktoré bojujú so šírením nového koronavírusu, dnes venujeme starostlivosti
o domov a blízkych väčšinu svojho času. Neraz
sme svedkami (aj obeťami) nedostatku potravín,
služieb a tovarov, alebo dlhých čakacích lehôt na
dodanie objednaného tovaru. Obchody všetkého druhu donedávna zívali prázdnotou a naším
každodenným chlebíčkom sa stala kreatívna improvizácia vo všetkých oblastiach bežného života – vo varení, v ručných prácach, ale aj pri
domácom majstrovaní a záhradkárčení. Máme
taktiež viac príležitostí a času na zváženie radikálnejších zmien v našom živote – či už preto,
aby sme sa cítili lepšie, aby sme si uľahčili súčasnú náročnú situáciu, alebo aby sme urobili svet
o trochu lepším miestom pre život. Či už sme
si konečne našli čas na pravidelné cvičenie, toľkokrát podceňované raňajky alebo zanedbávané
domáce práce...
Niektorí z nás sa rozhodli vydať ekologickejšou
cestou a začať využívať to, čo nám poskytuje
príroda, pre náš každodenný úžitok, byť ohľaduplnejší a zodpovednejší – nielen voči ľuďom, ale
aj voči planéte, ktorá je domovom nás všetkých.
A bude domovom aj našich detí. Taký obrovský,
ušľachtilý cieľ sa však zdá byť priveľkým bremenom pre jedného človeka... dokonca aj pre desiatich! Áno. Avšak, tu to začína, v jedinej ľudskej
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maličkosti – semienkom myšlienky, ktoré môže
vyrásť v dobré skutky iba v úrodnej pôde, plnej
svetla a pokory.
Počiatočný plamienok nadšenia obvykle zhasína
v niekoľkých hlbokých, na prvý pohľad neprekonateľných bažinách všedného života: „nemám na
to čas“, „to sa nedá“ a „je to drahé“. Zvyk a predsudky tvoria veľmi silný, vysoký múr, za ktorý sa
schovávame so svojím skostnateným presvedčením, domnele „v bezpečí“ pred podivným vonkajším svetom, ktorý sa neustále mení a vyvíja
bez nášho vedomia a súhlasu. Cez tieto temné
močiare vedú nie až také neviditeľné cestičky...
najťažším krokom je iba ten prvý, nasýtený potrebným odhodlaním a vôľou... Kľúčovou v nadľudskom úsilí, zmeniť celý svet ako jednotlivec, je
otázka, ktorú si musí položiť každý z nás: Čo môžem urobiť, aby sa môj vlastný malý svet stal lepším? Môj domov, moja záhrada, moji blízki a ich
zdravie, napríklad...? A to je už o trochu menej
desivý, príjemne znejúci a potenciálne splniteľný
cieľ, že? – pokúsiť sa zmeniť iba ten kúsok sveta,
ktorý dokážem ovplyvniť, nech už je akokoľvek
veľký... To je niečo, čo je možné, ba dokonca nevyhnutné! A myšlienky, vedúce k veľkým zmenám, sú vždy nákazlivé. Akonáhle dovolíme, aby
zapustili korienky aj v našich srdciach, a potom
v srdciach našich blízkych, tá obrovská a nedo-

a

siahnuteľná zmena na seba nenechá dlho čakať...
Prvou pohnútkou, niečo zmeniť v mojom živote, bola prozaická ľudská frustrácia z nedostatku dezinfekčných prostriedkov pre domácnosť v
obchodoch. S tým sa skôr či neskôr v súčasnosti
stretol každý z nás. Vtedy sme obvykle siahli po
prípravkoch, ktoré máme bežne doma k dispozícii – alkohol alebo ocot, kvapaliny známe svojimi dezinfekčnými a čistiacimi účinkami už celé
desaťročia. Pravdou je, že ekologický život nie
je výmyslom modernej doby (ako si ľudia často
myslia), ale skôr návratom do dôb našich starých rodičov, ktorí – ako vieme – dosiahli úctyhodne vysoký vek napriek tomu, že prežili často
neľahký život. Isté je, že k civilizačným, aj iným
ochoreniam vrátane alergií, najvýznamnejšie prispievajú stres, nesprávna životospráva a zlá strava. Neodvážim sa zaoberať takou komplexnou a
zložitou problematikou, akou je stravovanie, najmä vzhľadom na rôznorodé životné presvedčenia, morálne stimuly a nároky spojené s rôznymi
ochoreniami. Pokúsim sa však krátko predstaviť
niekoľko najbežnejších stránok každodenného
života, ktoré je možné ovplyvniť veľmi rýchlo,
pri našej minimálnej snahe a zachovať sa pritom
trochu zodpovednejšie k prírode – teda, ako žiť
ekologicky, ale zároveň jednoduchšie, zdravšie a
oveľa lacnejšie.
Základnými ideologickými piliermi každej ekologickej domácnosti je vyprodukovať čo najmenej
odpadu a využívať čo najviac surovín prírodného
pôvodu namiesto pre živé organizmy toxických,
priemyselne produkovaných chemikálií. Toto sú
pre bežnú domácnosť veľmi ľahko dosiahnuteľné
ciele - aj keď sme, pochopiteľne, zvyknutí veriť reklamám na čistiace prostriedky, ktoré obsahujú často nepotrebné množstvo agresívnych
činidiel, že iba tie nás navždy zbavia nečistôt v
domácnosti!
Jedným z najdôležitejších cieľov ekologickej „zero-waste“ domácnosti je minimalizácia množstva
vzniknutého odpadu. Toto dosiahneme napríklad využitím starých, už prázdnych nádob od
čistiacich prostriedkov na vhodné účely. Obaly
možno veľmi účinne očistiť od nálepiek pomocou rastlinného oleja alebo octu, ktorý necháme dostatočne vsiaknuť do papiera a následne
zoškriabeme drsnou hubkou. Zvyškové lepidlo
ľahko odstránime pomocou obyčajnej školskej
gumy. Ideálne na skladovanie potravín alebo
čistiacich prostriedkov sú sklenené poháre alebo

keramické nádoby, ktoré možno prehľadne rozlíšiť príslušným označením.
Ak už vyprodukujeme odpad, existuje veľa možností, ako ho správne separovať, a pomôcť tak
jeho efektívnej likvidácii alebo využiť ako surovinu pre ďalšie spracovanie v procese recyklácie.
Postupy pri separovaní odpadu do kontajnerov
rôznych farieb sa môžu líšiť v závislosti od obce,
jej nariadení a možností. Biologicky rozložiteľný odpad možno, okrem triedenia do hnedých
kontajnerov, využiť aj po správnom kompostovaní, čím sa dosiahne významné zmenšenie objemu biologického odpadu. V súčasnosti existuje množstvo veľmi pohodlných riešení aj pre
kompostovanie v byte alebo malých záhradkách.
Vyhneme sa tak aj obávanému, nepríjemnému
zápachu z odpadkového koša, kde často končí
kuchynský odpad a zvierací trus. Pozor, kompostovať nemožno každý typ biologicky rozložiteľného odpadu – napríklad živočíšne produkty a
výrobky z nich, veľké množstvo varených jedál
alebo trus zvierat, ktoré konzumujú mäso.
Naopak, do kompostu patria napríklad šupky z
ovocia, zvyšky zeleniny, rastlinný materiál nenapadnutý škodcami, ale aj usadenina z kávy,
papierové krabice z vajíčok, škrupiny z vajíčok
alebo rolky od toaletného papiera. Krabice od
vajíčok spolu s rolkami od toaletného papiera sú separovateľné materiály, ktoré sa nedajú
separovať znovu, donekonečna, a tak patria do
kompostu alebo do komunálneho odpadu, nie
do modrého kontajnera na papier. Na recykláciu
nie je vhodný ani teplocitlivý papier, bežne vo
forme pokladničných blokov za nákup. Tetrapakové obaly, napríklad tie od mlieka, sa separujú spolu s plastami alebo samostatne. Plastové
nádoby od kozmetiky pred recykláciou umývať
nemusíme. Do separovaného plastového odpadu však nepatria nádoby znečistené od oleja
alebo masti, tie treba predtým umyť. Aj preto je
vhodné podobné výrobky kupovať v skle, ak je
to možné. Správne separovanie odpadu je často
otázkou zvyku, ale každá námaha navyše v prospech prírody za to predsa stojí!
Zabrániť produkcii zbytočného odpadu vo forme
plastových vreciek a nákupných tašiek sa dá využívaním vkusných textilných nákupných tašiek
a bavlnených vreciek na zeleninu alebo zemiaky,
ktoré možno v prípade potreby prať v práčke a
používať opakovane, napríklad aj pri skladova-
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ní zeleniny v komore alebo v chladničke. Priehľadná plastová fólia, slúžiaca najmä na ochranu
potravín a jedál v nádobách, sa dá nahradiť elastickými a umývateľnými silikónovými viečkami
rôznych veľkostí, ktoré sa efektívne prispôsobia
tvaru nádoby.
Čistiace prostriedky, bežne prítomné v obchodoch s drogériou, lákavo voňajú a sľubujú rýchly
koniec mastným škvrnám a vodnému kameňu
v domácnosti. Taký istý účinok majú aj niektoré z prírodných surovín, ktoré sú oveľa lacnejšie
a menej škodlivé pre dýchacie cesty a pokožku.
Publikácia Päť domácich prostriedkov nahradí
celú drogériu tvrdí, že pre starostlivosť o domácnosť a jednoduchú výrobu vlastných ekologických čistiacich prostriedkov postačuje päť
základných a lacných prírodných zložiek – ocot
(roztok kyseliny octovej), jedlá sóda (sóda bikarbóna, resp. hydrogenuhličitan sodný), pracia
sóda (uhličitan sodný), jadrové mydlo a kyselina citrónová (napr. v citróne). Literatúra uvádza
množstvo rýchlych a jednoduchých riešení pre
najbežnejšie znečistenie v domácnosti, overené a vylepšené spokojnými čitateľmi. Výhodou
doma vyrobených jednoduchých prípravkov je
ich okamžitá dostupnosť aj pri súčasnom nedostatku dezinfekčných prostriedkov a fakt, že
máme možnosť sami rozhodnúť o zložení. Predídeme tak mnohým zdravotným komplikáciám,
ako sú kožné alergie alebo podráždenie dýchacích ciest, a to za zlomok ceny komerčného
čistiaceho prostriedku. Pridaním sušených ale-

Zdroj: odpady-portal.sk
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bo čerstvých šupiek z citrusového ovocia alebo aromatických byliniek dosiahneme príjemnú,
jemnú vôňu prípravku. Využívaním iba niekoľkých univerzálnych ekologických čistiacich prostriedkov ušetríme veľké množstvo priestoru na
polici v kúpeľni alebo v komore, pretože postačujú na väčšinu bežných druhov znečistenia v
domácnosti. Prírodné prostriedky si poradia aj
s vodným kameňom a pri troche námahy aj so
zažratou špinou v priestoroch medzi obkladačkami v kúpeľni. Použitie prípravkov je vždy dobré
konzultovať s odbornou literatúrou, pretože niektoré kovové alebo prírodné povrchy sú náchylné na poškodenie vplyvom slabých organických
kyselín.
Okrem ekologických prípravkov na ručné umývanie riadu existujú ekologické náhrady tabliet
do umývačky, z ktorých si niektoré možno vyrobiť aj doma, a to iba pomocou vyššie uvedených
základných piatich prírodných surovín. Niektoré
z nich slúžia na zmäkčenie tvrdej vody, niektoré sú výbornou náhradou prípravku na leštenie
umývaného riadu. Na trhu ekologických prostriedkov figuruje aj náhrada klasickej hubky na
umývanie riadu. Mydlové vločky alebo orechy sú
jedným z ekologických riešení prania bežne znečistenej bielizne. Pranie odolnejších škvŕn už vyžaduje pridanie silnejšieho prírodného bieliaceho
činidla k bežnému praciemu prostriedku alebo
pranie pri vyšších teplotách, čo môže negatívne
ovplyvniť farebnú stálosť textílií. Bežnou súčasťou ekologickej domácnosti je dlhé desaťročia
známe žlčové mydlo. Ekonomicky veľmi výhodnou a inovatívnou alternatívou bežných pracích
prostriedkov, používaných aj pri nižších teplotách na bielu aj farebnú bielizeň, je „vajíčko na
pranie“. Kombinácia mechanického čistenia pomocou minerálnych guľôčok a pôsobenia látok,
podobných mydlu, je výborným prostriedkom
pre pranie bežne znečistenej bielizne, nespôsobuje alergie a po spotrebovaní náplne v plastovom vajíčku je možné dokupovať samostatnú
náplň, napríklad aj s príjemnou, veľmi jemnou
vôňou bavlny alebo jarných kvetov.
Fakt, že príprava ekologickej domácej drogérie
je hlavne zábava, podobná laboratórnym cvičeniam z chémie, podporuje literatúra, ktorá uvádza mnohé postupy na prípravu prostriedkov
osobnej hygieny z prírodných surovín. Pridaním
malého množstva prírodných olejov a tukov,
napríklad kakaového a bambuckého masla, zís-

Široký sortiment takýchto výrobkov, dodávaných navyše v ekologických papierových obaloch, spĺňa požiadavky každého typu vlasov a
pokožky. Dôraz je kladený, samozrejme, na využívanie ingrediencií výlučne prírodného pôvodu,
často v bio-kvalite. Zdatnejší kuchári-chemici
si dokážu vo vlastnej kuchyni pomocou bežne
dostupných základných surovín pripraviť surové
mydlo. Príprava klasického mydla vyžaduje určitú zručnosť a použitie príslušných ochranných
pomôcok, nakoľko sa na saponifikáciu rastlinných tukov využíva hydroxid sodný, veľmi silná
zásada leptajúca pokožku. Mydlo pripravené vo
vkusnej, ozdobnej forme, obohatené o bylinky
a voňavé aromatické oleje môže taktiež slúžiť
ako unikátny, milý darček. Na výrobu domáceho
antibakteriálneho gélu na ruky potrebujeme iba
tri suroviny – minimálne 60% alkohol, dužinu z
rastliny aloe-vera a zopár kvapiek čajovníkového oleja, známeho pre svoje antiseptické účinky.
Jednoduchej príprave domácej drogérie a kozmetiky sa venuje veľa literárnych aj internetových publikácií, zdroj skutočne širokého spektra
inšpirácií a zábavy.
Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete alebo nechcete zaoberať výrobou domácej drogérie, existuje čoraz pestrejšia ponuka online - obchodných domén, ale aj kamenných predajní, s
čapovanou drogériou a kozmetikou. Tu spolu s
ochotnými, ústretovými radami od nadšených
odborníkov dostanete za výhodný peniaz všetko, čo domácnosť vyžaduje – ekologické pracie
prostriedky, čistiace prostriedky založené na surovinách prírodného pôvodu, mydlá, šampóny,
kondicionéry, pleťovú kozmetiku aj dezodoranty.
Jedinou podmienkou pre kupujúcich je zabezpečiť si vlastnú, dostatočne veľkú nádobu, nakoľko v uvedených predajniach drogériu výlučne

Zdroj: joybileefarm.com

kame v priebehu pár minút príjemne voňavé a
pokožku-ošetrujúce šumivé „bomby“ do kúpeľa. Stačí iba trochu trpezlivosti, niekoľko kvapiek
prírodných aromatických olejov, silikónová forma na pečenie - a, voilà, voňavý, vlastnoručne vyrobený, užitočný darček pre rodinu alebo
priateľov je na svete! Podobne sa dajú pripraviť
domáce prípravky na starostlivosť o vlasy, šampón aj kondicionér. Veľmi populárne a praktické,
ale najmä výživné a šetrné k životnému prostrediu, sú tuhé šampóny, obohatené o rôzne druhy
liečivých byliniek, neobsahujúce žiadne chemické látky, ktoré by zaťažovali vlasy alebo dráždili
vlasovú pokožku.

čapujú a plastové nádoby z dôvodu ekologického správania spravidla neposkytujú.
V posledných rokoch prichádza do popredia v
ponuke komerčných značiek aj menších výrobcov oblečenia fenomén udržateľnej módy. Tá
zohľadňuje nielen kvalitu a charakter surovín
použitých v procese výroby, ale zameriava sa aj
na modifikáciu samotných procesov, ktoré sa vo
výrobe uplatňujú – tak, aby čo najmenej negatívne vplývali na životné prostredie.
Nie menej významnou, ani poslednou oblasťou
každodenného života, kde sa účinne uplatňujú
prostriedky šetrné k prírode, je starostlivosť o
záhradu – najmä v boji proti rôznym škodcom.
Pre živé organizmy toxické, agresívne prípravky na ničenie buriny a škodlivého hmyzu sa v
pôde často koncentrujú a v konečnom dôsledku
znečisťujú vzácne podzemné zdroje pitnej vody,
škodia užitočnému hmyzu, napríklad medonosným včelám, a na dlhé obdobie často znemožňujú poľnohospodárske využitie pôdy. Existuje
široká paleta prírodných prostriedkov na rovnaké účely, ktorých účinky sú overené a podporené desiatkami spokojných užívateľov. Napríklad
vošky, najčastejšie trápiace väčšinu záhradkárov,
účinne likviduje postrek výluhom z tabakových
výrobkov v kombinácii s trochou mydla rozpusteného vo vode.
Ak dovolíme, ekologicky inšpirované správanie
sa môže stať prirodzenou súčasťou našich životov, našej unikátnej identity. Umožní nám zvýšiť
kvalitu vlastného života a zveľaďovať nielen naše
bezprostredné okolie, ale do veľkej miery inšpirovať aj ďalších k zmysluplnej snahe o lepší svet
pre budúce generácie – a to všetko už počas
relatívne krátkeho a zdanlivo globálne bezvýznamného jedného ľudského života.
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Kreatívne tipy
na dlhú chvíľu
domi

V tomto období, kedy v podstate len sedíme
doma, je veľmi málo vecí, ktoré sa dajú robiť –
ale aj tu existuje riešenie na mnoho kreatívnych
činností v pohodlí domova! Nie sú na to potrebné ani mimoriadne zvláštne prísady a pomôcky, ktoré by ste si museli zháňať v Šikmej
uličke. A, dokonca, aspoň trošku sa podobajú
na chemické experimenty, hoci v laboratóriách
sa často venujeme oveľa komplexnejším a zložitejším prácam.
Jedna z vecí, čo si vieme doma vyrobiť, je tuhé
mydlo. Dostávame sa ku otázke, prečo by sme
si ho vyrábali doma, keď ho vieme veľmi rýchlo
kúpiť v obchode? Priemyselne vyrobené mydlo
sa pri konečných úpravách zvyčajne podrobí odstráneniu chloridu sodného, hydroxidu sodného
a (pre nás užitočného) glycerínu rozpustením
surového produktu vo vriacej vode a opätovným vyzrážaním soľou – nezostalo v ňom nič iné,
okrem samotného mydla. Keď si mydlo uvaríte
doma na vlastnú päsť, tak tam zostáva len to, čo
je pre nás dobré. Taktiež, keď si mydlo vyrobíte
priamo doma, vždy viete, čo sa v ňom nachádza, a viete si ho prispôsobiť priamo pre seba
– farbou, vôňou, tvarom, ozdobením... Existuje
toľko spôsobov, ako ho urobiť, že si vlastne stačí len vybrať a experimentovať.
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Ako ďalšie je zaujímavé, urobiť si vlastnú bath
bomb. Áno, aj toto si viete veľmi rýchlo kúpiť,
ale väčšinou sú veľmi olejové alebo ich vôňa nie
je natoľko výrazná, ako by sme si predstavovali. Práve tieto bomby do kúpeľa sú asi najjednoduchšie na výrobu. Na ich prípravu netreba nič
komplikované. Všetky potrebné veci nájdete vo
svojej komore, viete si ich urobiť podľa svojho
gusta a vôbec to nezaberie veľa času. A čo je
najlepšie, počas večerného relaxačného kúpeľa
vyčarujú nádhernú atmosféru a budete na seba
hrdí, že ste tento experiment zvládli sami.
Posledná vec, ktorá je jednoduchá na vyrobenie vo vlastnej kuchyni, nie je nič iné ako sviečka. Viete si ju vyrobiť podľa želania a môže mať
vôňu, akú si len prajete. Dá sa veľmi jednoducho
zafarbiť či dokonca do nej schovať malé prekvapenie. Môže mať veľkosť, akú len chcete, a
sklenené nádoby, napríklad od jogurtu, dostanú
nové využitie. Taktiež je možné experimentovať
aj s tvarom sviečok alebo vyrezávaním obrázkov
do vosku. A práve tu sa začína zábava.
Aj keď sedíme väčšinu svojho času doma a pozeráme do notebooku či učebníc, neznamená to,
že si nemôžeme kreatívne spríjemniť život a následne pohodlne zrelaxovať.

Koronavírus ovplyvnil všetkých a všetko – od životov tých najmenších organizmov až po tie naše,
vrátane celého ekosystému vôd. Sú tieto zmeny
pre rieky, moria, oceány a v nich žijúce živočíchy
pozitívne alebo negatívne?
Akonáhle vypukla pandémia, štáty začali produkciu ochranných materiálov, a tým pádom sa zvýšil aj počet plastov, ktoré po použití vyhadzujeme.
Nie všetky sa, bohužiaľ, ocitnú v koši. Mnoho rukavíc, rúšok a iných jednorazových plastov sa ocitá
mimo smetného koša, čo nielen esteticky znečisťuje životné prostredie. Nemalé množstvo ochrancov prírody upozorňuje na tento
problém a snaží sa proti nemu
bojovať, ako najlepšie vie.
Obrovské množstvo plastového
odpadu končí v riekach a oceánoch, čím ohrozuje nielen ryby,
ale aj ostatné morské živočíchy.
Pre živočíchy môžu plastové
rukavice a ostatný odpad vyzerať ako potrava, ktorú následne
zjedia – požitie ich buď priamo zabije, alebo sa im do tela
uvoľnia toxické látky. V súčasnej
dobe sa počet plastov vo vodách len zvyšuje.
„Vieme, že znečistenie plastmi je
celosvetový problém a existoval
už pred pandémiou. Musíme byť
opatrní v tom, kam sa dostaneme po nej,“ uviedol pre CNN Nick Mallos z neziskovej organizácie Ocean Conservancy.
Z plastového odpadu sa pri dažďoch uvoľňujú látky,
ktoré sa dostávajú do pôdy, kanalizácie a podzemných vôd. Tým ohrozujú nielen čistotu samotnej
vody, ktorú dennodenne používame, ale aj život
mikroorganizmov vo vode.
Aby toho nebolo málo, firmy na výrobu jednorazových plastov v tejto dobe poriadne zarábajú
na ich predaji s tým, že sa snažia zamedziť šíreniu
koronavírusu. Okrem toho niektoré krajiny úplne
upustili od zákazov využívania plastov na jedno
použitie. Zrušili sa poplatky za igelitové tašky a v
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Pomohla pandémia
životnému prostrediu
alebo nie?

niektorých štátoch USA dokonca zakázali používanie plastových výrobkov na väčšie množstvo použití. Všetko z toho sa deje, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu vírusu. Nikomu pritom nenapadne,
že všetky tieto plasty ohrozujú živočíchy v našich
vodách.
Nikto nevie, ako to bude vyzerať po skončení pandémie. Situácia sa môže zmeniť k lepšiemu, počet
plastov v prírode a vodách sa obmedzí, alebo k
horšiemu, kde sa môže situácia stať závažnejšou,
ako je teraz. Veľa závisí aj od nás a nášho správania. Práve my totiž môžeme veľmi značne ovplyvniť používanie jednorazových
materiálov. Namiesto rúška na
jedno použitie si môžeme buď
sami, alebo s pomocou rodiny
vlastné rúško ušiť. Po použití ho
vyperieme, necháme vyschnúť,
vyžehlíme a môžeme ho opakovane používať.
S rukavicami je to už trochu zložitejšie, no aj tu sa dajú gumené
rukavice použiť aspoň párkrát.
Rovnako ako pri rúšku, aj rukavice sa dajú vydezinfikovať
a použiť ešte raz. Ja napríklad
využívam rukavice, ktoré som
mala pôvodne na laboratórne
cvičenia. Čisté rukavice som
použila raz a po návrate domov
som ich len jednoducho vydezinfikovala a pri nasledujúcej návšteve obchodu
som ich použila opäť. Môže sa zdať, že to je nič
moc, avšak odpad, ktorý z nich potom vznikne,
som znížila aspoň o malý kúsok. Aj malý kúsok dokáže pomôcť. Ak sa nad tým zamyslíme a budeme
sa všetci snažiť, spraviť niečo na ochranu prírody a
vody, budú stačiť aj maličkosti.

Zdroje:
Picheta, R. Coronavirus is causing a flurry of plastic waste. Campaigners fear it may be permanent, CNN World. 05-2020
SITA. Rúška, rukavice či odevy. Pandémia prináša množstvo
plastového odpadu, ktorý končí v oceánoch, Interez, 05-2020
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Káva

naša spása alebo skrytá záhuba?
luc

Šálka, opantávajúca zmysly. Šálka, ktorá
každé ráno povie, aké úžasné stvorenia sme
a že dokážeme aj nemožné – žiadny motivačný citát nedokáže priniesť také potešenie.
Presvedčí, že naša nálada je zrazu lepšia. Lahodné espresso, karamelové latte či dokonca
cappuccino so škoricou.
Pri myšlienke na nevinnú zmes vody a kávových zrniek nám nenapadne, pomyslieť
na to, že aj tento fenomenálny nápoj môže
mať negatívne dopady na životné prostredie.
Pri túžbe po kofeíne často nepomyslíme na
to, ako tým trpí naše okolie. Neuvedomujeme si, aký dôležitý marketingový element
predstavuje. Koľko stoviek miliónov ľudských
osudov je založených na exporte pár zrniek
do sveta.
Káva sa vyrába vo viac ako 70 krajinách sveta, medzi najväčších producentov patria Brazília, Vietnam a Kolumbia. Ročná celosvetová
produkcia sa odhaduje na vyše 500 miliárd
šálok. Za predpokladu, že každý človek na
planéte vypije rovnaké množstvo kávy, znamenalo by to, že ročne každý z nás vypije
približne 64 šálok – čo je množstvo, ktoré
zanietenému milovníkovi kávy nevydrží ani
na mesiac. A práve v tomto momente sa z
milovníkov kávy stanú jedni z najväčších
znečisťovateľov životného prostredia.
Kávový odpad nielenže znečisťuje vodné
toky, ale taktiež prispieva ku škodlivým emisiám, odlesňovaniu (aby plantáže mali do-
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statok slnečných lúčov), čo spôsobí úmrtie
tu žijúcich živočíchov, a najmä ku vzniku v
prírode nerozložiteľného odpadu. Keď sa vyberú kávové zrná z plodov kávovníka, zostanú miliardy kilogramov nevyužitej, no jedlej
a nutrične bohatej kávovej dužiny. Časť z nej
sa môže vysušiť a použiť pri výrobe čaju či na
hnojenie pôdy. Akokoľvek, tony organického
materiálu končia v okolí kávových mlynov a
hnijú. Ďalší odpad vzniká používaním čoraz
populárnejších jednorazových kávových kapsúl, vyrobených z plastov a hliníka – jednotlivé časti sú príliš malé a ťažko oddeliteľné, a
preto ich nie je možné recyklovať. Najväčšia
firma doposiaľ vyprodukovala také množstvo
kapsúl, že by dokázali nimi obmotať rovník
viac než 12-krát. Existujú firmy, ktoré vyrábajú 100% recyklovateľné kapsule, avšak stále to nie je dostatočné. Pri výrobe kávy sa
uplatňuje množstvo rôznych chemických látok či procesov, ktoré nežiaduco vplývajú či
už na samotnú pôdu alebo jej konzumentov.
Pestovanie často zahŕňa používanie insekticídov, umelých hnojív, pesticídov či herbicídov, čo má za následok zlepšovanie úrody,
no na úkor zdravia a prírody. Neplatí to pre
všetky odrody kávy – niektoré spoločnosti
využívajú vlastnosti pôdy, napríklad vo vyšších nadmorských výškach, kde pestovateľov
nemusí trápiť hmyz. Každopádne dané špecifické podmienky, ako aj spracovanie kávových zŕn a príprava pôdy, navyšujú cenu, čo
však nemusí hneď znamenať, že jej kvalita je
lepšia.

Zdroj: pixabay.com

Zdroj: pixabay.com

Zdroj: GreenMatch.co.uk

Existuje tzv. organická (zodpovedná) káva –
organická, pretože pri jej pestovaní sa nepoužívajú umelé hnojivá a akákoľvek genetická úprava je striktne vylúčená; zodpovedná,
pretože ohľaduplne pristupuje k životnému
prostrediu. Aby káva mohla dostať dané
označenie, musí splniť mnoho podmienok
a najmä musí byť certifikovaná. Certifikácia
značky zahŕňa nemalé finančné investovanie
– ročný poplatok sa pohybuje okolo 3 000€,
čo si každý dovoliť nemôže. Často je nutné
zaobstaranie nového mlynčeka, pretože v
takýchto pražiarňach sa okrem organickej
kávy nemôže pražiť nič iné, aby sa predišlo
zmiešaniu.
Bežný spotrebiteľ kávy nemôže ovplyvniť
proces pestovania ani úpravy finálnej verzie
kávy, ale môže rozhodnúť o tom, ktorú značku podporí alebo dokonca, v čom si svoju
vytúženú kávu odnesie. Koľkokrát za deň
alebo do týždňa nestíhame, a tak si chceme
vziať kávu so sebou – veď ju dostaneme v
papierovom alebo plastovom pohári, nieto kaviarne, kde by ich v súčasnosti nemali
k dispozícii. Avšak, spraviť toto rozhodnutie každý jeden deň v roku, vytvorili by sme
hromadu jednorazového odpadu, ktorá by
nás dokázala zasypať a nevyhrabali by sme
sa spod nej. Namiesto zdieľania domotaného
mena na sociálnej sieti či esteticky uložených
jednorazových pohárov v parku môžeme prispieť k zlepšeniu sveta aj len jednou šálkou,
jedným KeepCupom či jedným hrnčekom.
Možno na fotke nevyzerajú tak vkusne ani
nezískajú toľko srdiečok od našich followerov, ale získame tým oveľa viac, než závidenie svojich známych.
Zdroje:
Global Coffee Report - gcrmag.com
The Guardian - theguardian.com
Simple Coffee - Zachráni raz organická káva naše životné prostredie? 12-2019
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Zelené čítanie
Je nutnosťou sa nepretržite zaujímať, vzdelávať
a byť zodpovedný v tom, ako žiť udržateľne a
šetrnejšie, k prírode láskavejšie, tak vždy zelene.
Preto som vybrala knihy, ktoré sú inšpiráciou aj
povzbudením, že aj maličkosti dokážu veľké veci.

-zuz-

Muž, ktorý
sadil stromy
Aké by bolo obdivuhodné, ak by sa
tento príbeh stával skutočným denne.
Aby jestvovali ľudia, čo menia ľudský
život svojou prácou i snahou a so
všetkou láskou. Keby len každý človek
v sebe niesol obrovskú túžbu zmeniť
svet, nech je lepším miestom pre nás
všetkých, naše deti a deti našich detí.
Kiežby to celé bola skutočnosť.

Pokojovky
Kniha Pokojovky je vzácnosť. Učí
človeka, aké je dôležité vlastniť izbové rastliny, ako sa o ne starať, že
je ich potrebné milovať. Obrovský
pomocník pri výbere vhodnej kvetinky pre každého, a potom o tom,
že práve ony si vyberajú nás. Zelené
radosti, čo tešia oko i ducha. Inšpirátívna a nenáročná starostlivosť,
ktorá viac dáva ako berie. Aj takáto
knižka dokáže zázraky. Predsa všetky rastliny a akýkoľvek iný život je
dôležitý, aj ten izbový.
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Volám sa Greta
Volám sa Greta nie je knižka o
známej Grete Thunbergovej, ale
o odhodlaní mladých ľudí, ktorých
zaujíma život našej planéty. Je povzbudením, aby na jej jestvovaní,
rozmanitosti a nekonečnosti záležalo všetkým. Ako ju potrebujeme my a že ona nás tiež. Pretože
je nutné, aby v každom čase bola
chránená, milovaná a obstarávaná.
Kniha je venovaná každému jednému, prináša aj grafické potešenie.
Jej jednoduchosť obohacuje, učí
a núti k zamysleniu, podáva fakty
i rady, že je možné žiť udržateľne,
až to vedie k šťastiu.
A práve v tomto všetkom treba byť
neústupčivý, nemyslíte?

Anna
Anna, trochu iná rozprávková
knižka. Dva príbehy, čo sú navzájom
prepojené a pritom časom vzdialené. Kniha o ľuďoch, ktorých Zem
zaujíma, ale aj o bytostiach ľahostajných. Annino bojazlivé, ale náučné
rozprávanie o tom, ako sa človek
ženie za nepotrebným, chvíľkovým
šťastím, ktoré sa rýchlo na nešťastie
mení. Nenechajme ju v strachu, dokážme, ako nám všetkým záleží na
vlastných stopách. Nezabúdajme, že
človek je súčasťou niečoho väčšieho i mocnejšieho, ako je on sám.
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Šport

stano

Bitka o gardu, súboj chemikov
vs. strojárov sa nekoná.
Uvo cup, ako sa volá táto akcia, je florbalový
turnaj fakúlt STU, kde najväčšiu pozornosť
púta súboj práve spomínaných chemikov
so strojármi. Zápas, plný emócií, nervov a
túžbe vyhrať. Často na hrane pravidiel, ale
vždy vyhrá lepší. Avšak, vzhľadom na aktuálnu situáciu, aká je na Slovensku, si chemickí
fanúšikovia tento turnaj vychutnať nemôžu.
Akokoľvek, bolo to rozumné rozhodnutie
a riadil sa ním aj celosvetový šport. Letné
olympijské hry a Majstrovstvá Európy vo
futbale sú presunuté na rok 2021. Taktiež sú
prerušené, pravdepodobne budú aj zrušené,
futbalové ligy: NBA, NHL, NFL, aj boxové
zápasy. Hokejové ligy v Európe sú všetky
ukončené až na Bieloruskú ligu.
Práve Bielorusko sa ocitlo pod paľbou kritiky, keďže bolo jedinou krajinou v Európe,
kde pokračovala hokejová aj futbalová súťaž. Aj napriek šíriacemu sa koronavírusu
sa stretnutia konali za prítomnosti divákov,
ktorí nemuseli mať ani ochranné rúška! Hlava štátu sa napriek zložitej situácii rozhodla
zorganizovať amatérsky hokejový turnaj,
ktorého cieľom bolo ukázať ľuďom, že sa
nemusia obávať tejto hrozby. „Je tu nejaký vírus? Nič som si nevšimol. Šport, najmä
hokej, je najlepšia antivírusová medicína,“
šokoval Lukašenko. Bieloruský prezident je
známy svojimi kontroverznými vyjadreniami
a rozhodnutiami, čo potvrdil aj po skončení
turnaja, keď pre miestnu televíziu povedal:
„Lepšie zomrieť na nohách ako žiť na kolenách.“
Nielen športovci z našej fakulty, ale aj z celého sveta majú obmedzený tréningový režim.
Tréningy sú 90% v domácom prostredí, zamerané na prácu s vlastným telom, cviky na
bosu, fitlopte. Tých zvyšných 10% sa snažia
tráviť v lese, kde nikoho neohrozujú. Či už
ide o bežecký tréning alebo dokonca cyklistický.
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Naši hokejbalisti, Kučera, Piroš a Pukalík, čakajú na dohratie ročníka alebo
ukončenie sezóny.
„Slovenská Hokejbalová Únia prišla so „smelým“ plánom na dohratie tohto ročníka Extraligy mužov (a inak aj detí!!!). Počíta v ňom
s najskorším variantom posledného kola základnej časti 4.júla a najneskorším 18.júla a v
takom prípade by sa liga skončila v najdlhšom možnom termíne 30. augusta 2020. V
každom prípade finalisti budú pekne opálení.
Júl a august nám totiž ponúkajú úplne „ideálne“ hokejbalové počasie, hrať v plnej výstroji a čiernej prilbe je absolútne vhodné pri
teplotách okolo 38 stupňov Celzia v chládku,“ vyjadrenie tímu Jokerit Petržalka.
My sme sa opýtali na názor hráčov k danej
problematike, ale aj na to, ako trávia čas v
tieto dni.
„Hráči boli za to, že liga sa mala ukončiť, tak
ako aj všetky súťaže na Slovensku. Ďalší variant bol dohratie v októbri a kratšia ďalšia
sezóna. Tieto dni nezaháľam, sám neviem,
ako to celé dopadne, mám individuálny tréningový program. Proces zahŕňa silové, obratnostné, rýchlostné aj vytrvalostné prvky.
Môj bežný deň vyzerá tak, že mám online
vyučovanie do cca 14:00. Následne sa vyberiem do prírody, kde ma už čaká pripravený
tréning (tak to je od pondelka do piatku), víkend patrí turistike,“ zhrnul Kučera.

Náš tréningový plán pre Vás - z pohodlia
domova aj počas týchto ťažkých dní
Zvoľte si tri z nasledujúcich cvikov. Princíp tréningu spočíva v tom, že 30 sekúnd budete vykonávať
jeden cvik a medzi jednotlivými cvikmi si doprajete 10 sekúnd pauzu. Tento kolobeh zopakujete
v 10 sériách. Ak zo začiatku nevládzete, môžete si zvoliť menej sérií.

1. Kľuky

• Položte ruky priamo pod ramená.
• Nohy dajte od seba, na šírku bokov.
• Základom je pozícia plank (doska) a vaše
telo by malo byť v jednej línii od hlavy až k
bokom.
• Držte krk v neutrálnej línii s ramenami.
• Pri klesaní držte lakte pri tele.

• Nenechajte zadok klesať, ani ho nedvíhajte.
• Nedvíhajte hlavu.
• Neprestávajte, keď trpíte. Dobre prevedený
cvik musíte cítiť.
Ak zo začiatku nevládzete držte pozíciu kratší čas.

3. Mostík
• Dajte si pozor na to, aby váš zadok neklesal
alebo nevystupoval hore.
• Nezakláňajte ani nepredkláňajte hlavu.
• Neťahajte ramená k ušiam.

• Ľahnite si na chrbát.
• Pokrčte kolená, chodidlá položte priamo
na zem na šírku bokov, prsty nech smerujú
dopredu.
• Stiahnite brucho.
• Zatlačte päty do zeme a zdvihnite boky z
podlahy.

Pre jednoduchšie prevedenie dajte nohy ďalej od seba, získate tak väčšiu stabilitu. Prípadne vykonávajte kľuk, ako je opísané vyššie, no kolená nechajte na zemi. Uistite sa, že
máte chrbát a stehná v jednej línii.

2. Plank (doska)

• Ruky položte pod ramená alebo trochu ďalej od seba.
• Stiahnite zadok.
• Telo držte v jednej línii od hlavy až k pätám.
• Stiahnite brucho.
• Bradu nasmerujte smerom k hrudníku.
• Fixujte pohľad na podlahu medzi ruky alebo
za ne.

• Neprestávajte sťahovať svalstvo.
• Nedvíhajte boky veľmi vysoko mimo neutrálnej polohy, aby ste neohrozili váš chrbát.
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4. Pavúčie výpady

6. Výpad do strán

• Nedovoľte ramenám, aby sa vykláňali z pozície.
• Dajte pozor na pokles bokov.

• Neprenášajte váhu na špičky.

5. Plank s dotykom ramena

7. Drep s výskokom

• Začnite v pozícii pre kľuk.
• Zdvihnite pravú nohu a presuňte ju k pravej
ruke z vonkajšej strany.
• Položte chodidlo na zem.
• Presuňte nohu naspäť do úvodnej pozície.
• Opakujte na druhú stranu.
• Dôraz by ste mali klásť na udržanie planku
počas cvičenia.

• Začnite v plankovej (plank) pozícii.
• Zľahka sa dotknite ľavou rukou pravého ramena.
• Vráťte ruku naspäť.
• Zopakujte rovnaký pohyb s druhou rukou
na opačnú stranu.
• Udržujte stabilnú pozíciu planku.

• Neprenášajte váhu počas dotyku ramena.

• Vystrite sa.
• Preneste váhu na jednu nohu a pätu.
• Choďte do výpadu do strany tak nízko, ako
vám to vaša flexibilita dovolí.

• Urobte podrep tak, aby ste mali stehná paralelne s podlahou.
• Hrudník držte vystretý.
• Ruky držte rovno pred sebou a pri výskoku
ich tlačte dozadu.
• Vyskočte tak vysoko, ako môžete.
• Vydychujte počas výskoku.
• Pristaňte zľahka.

• Neprenášajte váhu na špičky a nedovoľte
kolenám, aby sa posúvali dopredu.

Zdroj:
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GymBeam. 12 cvikov s vlastnou váhou, ktoré vás dostanú do formy. 09-2015

Hlavolamy

Zostáva vám nad niektorou úlohou rozum stáť?
Buďte radi! Je to neklamný dôkaz toho, že nejaký máte.
Koľko bolo hodín?
Chodec stretol na ulici matematika a pýta sa: „Koľko je
hodín?“ A ten mu odpovie:
„Pridaj ku štvrtine času od
polnoci polovicu času do polnoci a dostaneš presný čas.“
Prelievanie vody
Máme 3 nádoby. V nádobe A,
ktorá je osemlitrová, je 5 litrov vody. V nádobe B, ktorá
je päťlitrová, sú 3 litre vody. V
nádobe C, ktorá je trojlitrová,
sú 2 litre vody. Dokážeme namerať v niektorej nádobe liter
vody, ak budeme prelievať len
dvakrát?

Einsteinova logická hádanka
V jednom prístave stojí vedľa seba 5 lodí.
1. Grécka loď odchádza o šiestej a vezie kávu.
2. Prostredná loď má čierny komín.
3. Anglická loď odchádza o deviatej.
4. Francúzska loď je vľavo od lode, vezúcej
kávu, a má modrý komín.
5. Vpravo od lode, vezúcej kakao, je loď idúca
do Marseille.
6. Brazílska loď ide do Manily.
7. Vedľa lode, vezúcej ryžu, je loď so zeleným
komínom.
8. Loď do Janova odchádza o piatej.
9. Španielska loď odchádza o siedmej a je vpravo od lode idúcej do Marseille.
10. Do Hamburgu ide loď s červeným komínom.
11. Vedľa lode, odchádzajúcej o siedmej, je loď s
bielym komínom.
12. Loď, kotviaca na kraji, vezie obilie.
13. Loď s čiernym komínom odchádza o ôsmej.
14. Loď, vezúca obilie, kotví vedľa lode, vezúcej
ryžu.
15. Do Hamburgu odchádza loď o šiestej.
Pod akou národnou zástavou odchádza loď do
Port Saidu? Ktorá loď vezie čaj?
Zdroj: brainden.com
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