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O SPOLKU
“Jsme spolek Vědomý dotek, založený jako 
občanské sdružení v roce 2013. Naším cílem 
je podpora zdravého životního stylu a ochrana 
životního prostředí”

Blíže k našim projektům...
V programu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
vede spolek tyto projekty:

KLUB NA DOTEK
Komunitní klub “Na dotek” je projekt určený pro každého, kdo má 
zájem o zdravý životní styl, pomoc lidem a přírodě. Je zaměřený 
na podporu zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce.
Členové se mohou účastnit akcí podporujících přírodu a jejich 
zdraví, využívají slevy na akce spolku nebo slevový program 
na produkty a služby apod.

TAKTICKO-STRATEGICKÁ SEBEOBRANA
Pořádáme kurzy pro ženy nebo např. seniory, ve kterých se účastníci 
učí identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi, aby se mohli 
nebezpečí vyhnout, či v nich adekvátně reagovat. Jde hlavně o tzv. 
sebeochranné myšlení. Následně se účastníci učí jednoduché (ale 
velmi účinné) sebeobranné techniky.
Lektorem kurzů je odborník s dlouholetou policejní praxí, 
zkušenostmi ze sebeobrany a speciálních ošetřujících a relaxačních 
technik (Shiatsu ...).

Podporuje: 
Hlavní město Praha.

KULTURA NA DOTEK
Projekt “Kultura NA DOTEK” je celoroční literární, grafická, 
fotografická a výtvarná (malířsko-ilustrační) činnost amatérských 
členů komunity či účastníků z řad veřejnosti - tedy pravidelná 
zájmová kulturní činnost amatérského uskupení. Účastníci projektu 
se celoročně scházejí, vzájemně spolupracují na této kulturní 
tvorbě a diskutují o literární tvorbě, reportážích, tematických 
článcích, ilustracích, fotografiích apod. Výsledky této činnosti jsou 
prezentovány na výstavách či v časopise NA DOTEK.
      

18.3.2021 od 16:30 hod. 
Pomozme mlokovi přežít v Praze
V rámci akce Pomozme mlokovi přežít 
v Praze, byl uklizen prostor u Pod
hořského potoka (Praha 7, Praha 8) 
od odpadků. Vše bylo realizováno 
individuálním úklidem s poskytnutím 
ochranných pomůcek formou tzv. pytlo
matu (samostatné braní pytlů, rukavic či 
desinfekce z připraveného a označeného 
místa) a zajištěním odvozu odpadu. Po
stupně se úklidu zúčastnilo 15 osob a celý 
prostor výskytu mloka skvrnitého byl 
uklizen od odpadků. Všichni zúčastnění 
dodržovali bezpečnostní a proticovidová 
opatření. Všem moc děkujeme.

27.3.2021 od 10:00 hod. 
Dobrovolný úklid Čimického háje
Dobrovolný úklid v Čimickém háji 
(Praha 8) byl realizován individuálním 
úklidem všech zúčastněných. Postupně 
se zúčastnilo 55 dospělých a 12 dětí 
a uklizeno bylo 6 kubíků odpadu. Stejně 
jako celorepubliková akce Ukliďme 
Česko, byl i tento úklid v Čimickém háji 
realizován individuálně s poskytnutím 
ochranných pomůcek formou tzv. pytlo
matu (samostatné braní pytlů, rukavic či 
desinfekce z připraveného a označeného 
místa) a zajištěním odvozu odpadu. 
Všichni zúčastnění dodržovali bezpeč
nostní a proticovidová opatření. Všem 
moc děkujeme.
 

Podporuje: 
Městská část Praha 8

Přijďte nám pomoct – na konkrétní 
termíny se dotazujte na emailu: 
info@vedomy-dotek.cz, nebo jej 
zjistíte na webových stránkách: 
www.vedomy-dotek.cz
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Více na www.vedomy-dotek.cz
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Co připravujeme

červen - srpen 2021

REGISTRACE

ÚČAST ZDARMA

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Kdy:

ČIMÍSKOVAČIMÍSKOVA
HRAHRA

Pořádá:

Vědomý dotek z.s.
www. vedomy-dotek.cz
info@vedomy-dotek.cz

nebo na http://na-dotek.cz/cimiskova-hra/

Partneři:

Kvízovou hrou provází skřítek Čimísek, puštík Mudra a veverka Zorka.

Projdete 14 zastávek s úkoly a otázkami do tajenky.

ZAREGISTRUJ 
SE.

Kde:
Čimický háj v Praze 8

V JAKÝKOLI ČAS PŘIJĎ
SE BAVIT.

VZDĚLÁVEJ 
SE A  

VYHRÁVEJ.

Po správných odpovědích jste zařazeni do
losování o hezké ceny (losování každé pondělí).  

Herní pravidla Čimískovy hry jsou uvedena na webových stránkách při registraci účastníka hry.

ČIMICKÝ
HÁJ

POHÁDKOVÝ
Sobota

7.8.2021
10.00 - 13.00

veřejnost
a rodinné týmy

12.00 poslední
startující

Start
u hájovny v Čimickém háji
Děti vyhrávají hezké ceny.

ÚČAST
ZDARMA.

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Zúčastní se
i patron Čimického háje

skřítek ČIMÍSEK.

POHÁDKOVÝ
ČIMICKÝ
HÁJ

Pořádá:

Vědomý dotek z.s.
www. vedomy-dotek.cz
info@vedomy-dotek.cz

Z akce bude pořízena foto
popř. video dokumentace,
která může být zveřejněna.

Partneři:

Myslivci, malování na obličej pro děti, dětské
dílničky, kosmetické poradenství pro ženy,

hasičská technika, vystoupení Divadla Buřt

 

a další

KAŽDÝ ČTVRTEK:
Z DOBROVOLNÉHO PŘÍSPĚVKU 
POMÁHÁME PACIENTŮM S ALS* 

Červen až červenec 2021 - vydání audio-
knihy – Pohádky z Čimického háje

Pohádková kniha s  příběhy skřítka Čimíska a  jeho 
přátel, zvířátek z  Čimického háje, tedy kniha Pohádky 
z  Čimického háje, bude zpracována do  audioknihy. 
Příběhy bude, jistě poutavě, číst herec Radek Pokorný. 
Už se těšíme na vydání.

Červen až srpen 2021 - Čimískova hra

V Čimickém háji bude zorganizována zábavná kvízová 
hra pro celou rodinu.
Průvodcem hry bude skřítek Čimísek a  jeho dva ka
marádi  veverka Zorka a sova puštík Mudra, kteří účast
níky provedou 14 zastávkami s  úkoly (vše na  přehled
ných cedulích). Na  každé zastávce účastníci zodpoví 
jednu otázku a splní tam uvedený úkol. Za správně zod
povězené otázky a  splněné úkoly bude každý účastník 
zařazen do  slosování o  věcné ceny, které nejen dětem 
udělají jistě radost. Užijete si zábavu a  můžete vyhrát 
prima ceny.

7.8.2021 od 10:00 hod. do 13:00 hod. 
- Pohádkový Čimický háj

Zábava pro celou rodinu v  Čimickém háji v  Praze 8. 
Připraveny budou soutěže s pohádkovými postavičkami 
a  výhry. Ale také myslivci, malování na  obličej pro 
děti, dětské dílničky, kosmetické poradenství pro ženy, 
hasičská technika, vystoupení Divadla Buřt a další. 
Přijďte se pobavit.

Pro více info sledujte                                       Andrea Yoga

*Amyotrofická laterární skleróza (ALS) je velmi 
progresivní nervosvalové onemocnění, které postupně 
vyřadí ze hry všechny svaly v  těle, zatímco vědomí 
zůstává do poslední chvíle zachováno. 



ČIMICKÁ ZAHRADA – Čimískova naučná zahrada 
Vzniká Čimická zahrada – na pozemku u Čimického háje v Praze 8 
(ul. Spádná 882/9) vzniká komunitní a naučná zahrada.
Zahrada je již několik let budovaný prostor Čimískovy naučné zahrady, na kterém se realizují 
přednášky o přírodě pro děti z mateřských a základních škol. Ale organizují se zde i jiné akce, 
jako např. Charitativní běh pro Čimický háj, známý také pod názvem „Běžte do háje“.
Na Čimické zahradě jsou budovány venkovní expozice s odlitky zkamenělin pod vedením 
pana Vlastimila Sloupa, jenž realizoval například Geostezku v Zoologické zahradě Praha.

Zapojte se a pomozte nám budovat 
něco, co má smysl. 
Kontakt: info@vedomy-dotek.cz
www.vedomy-dotek.cz
Projekt grantem podpořil: Hlavní město 
Praha a MČ Praha 8

V programu 
ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
vede spolek tyto projekty:
■ ČIMICKÝ HÁJ NA DOTEK - PATRONACE 
   ČIMICKÉHO HÁJE V PRAZE 8
V rámci patronace Čimického háje v Praze 8 pořádáme dvakrát do roka (v březnu 
a v září) úklid této pražské zeleně, vedeme projekt na obnovu jezírka Dotek v severovýchodní 
části lesa, věnujeme se místnímu ptactvu (čištění budek, zimní přikrmování a přednášky) a vybudovali jsme 
naučnou stezku (10 zastávek, kterými provází dubový skřítek Čimísek) se sochou skřítka Čimíska a jeho 
domečkem v koruně stromu. O Čimískovi byla vydána i pohádková knížka (Pohádky z Čimického háje). 
Vydáváme články o přírodě v našem časopise. Na akcích  spolupracují dobrovolníci, Lesy hlavního města 
Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a Úřad MČ Praha 8.               Projekt grantem podpořil: Hlavní město Praha.

■ POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE
U Podhořského potoka v Praze 7 a 8 se vyskytuje vzácný a chráněný živočich - Mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra). Spolek pořádá, pro jeho podporu, akce na vyčištění 
Podhořského potoka, úpravu tůní, kde se mlok vyskytuje, a zídek, kde mlok přezimuje. 
Vše ve spolupráci s odborníky na životní prostředí z Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu MČ 
Praha - Troja, Úřadu MČ Praha 8, společností Bendovka a hlavně dobrovolníky z řad 
veřejnosti.                              Projekt grantem podpořil: Městská část Praha - Troja.

Napište nám na sebe kontakt na email:
info@vedomy-dotek.cz 
a my vás budeme informovat o možnostech dobrovolnické činnosti v našich aktuálních projektech.

Pokud vás naše činnost zaujala a chcete-li nás podpořit finančním darem, můžete tak učinit 
zasláním jednorázové platby nebo trvalým příkazem na bankovní účet: 2800509664/2010

Do poznámky pro příjemce napište text: finanční dar.
Za každou pomoc jsme rádi a každé pomoci si vážíme.

Pomozte nám jako dobrovolník
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Obrázky:
Modrásek bahenní  Wikimedia Commons, autor David Short
Bělopásek topolový  Wikimedia Commons, autor Dendrofil
Ptakokřídlec Alexandřin   Wikimedia Commons, autor Robert Nash
Tyza velká  Wikimedia Commons, autor Acrocynus 
Atlas velký – Pixabay
Dlouhozobka svízelová – Pixabay

Texty k doplnění:
str 7
Modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

Atlas velký (Attacus atlas) je velký motýl z čeledi martináčovitých 
(Saturniidae), s rozpětím křídel 25–30 cm. Není dle rozpětí největším 
motýlem, ale z pohledu celkové plochy křídel (400 cm2) je považován 
za největšího motýla na světě. Žije v tropických a subtropických 
pralesích Jihovýchodní Asie. 

Bělopásek topolový (Limenitis populi)
Víte, že 
Některý druh motýla si můžete splést s ptákem? Dlouhozobka svíze
lová (Macroglossum stellatarum) je motýl vyskytující se v České re
publice a můžete si ho splést s kolibříkem. Patří mezi motýli lišajovité 
a na rozdíl od ostatních nočních motýlů létá nejen v noci, ale i přes 
den. Proto jej můžeme potkávat častěji.

– Pavel Karel –

MOTÝLI 
– vznášející se 
umělecká díla 

■ Typickým znakem motýlů jsou dva páry křídel, pokryté 
drobnými šupinkami, které se překrývají navzájem jako tašky 
na střeše. Lom světla na těchto šupinkách společně s pigmenty 
(pteriny) zabarvují křídla do nádherných, zářivých barev a vzorů. 
Noční motýli mají svá křídla střechovitě složená těsně u těla, 
naproti tomu denní motýli mají při odpočinku křídla složená, 
nebo mírně rozevřená nad tělem. Druhým znakem motýlů je 
jejich savé ústní ústrojí, takzvaný sosák. V klidu je stočený, ale při 
podráždění chuťových receptorů, které má motýl na chodidlech, 
se okamžitě rozvine a saje nektar z květů.
■ Z nemnoha nalezených fosilií je dnes známo, že motýli zde byli 
v celkem nezměněné podobě již před 130 milióny let. Protože 
jsou prakticky bezbranní před jakýmikoliv predátory, příroda je 
obdařila důmyslnými systémy ochrany. Někteří se tak maskují 
jako uschlý list, jiní pomocí svého výrazného zbarvení varují 
okolí, že jsou jedovatí.

Zrození
Než může motýl roztáhnout svá nádherná 
křídla a vzlétnout, čeká ho několik fascinu
jících přeměn při jeho zrození.
■ Samička nejdříve naklade na listy živné 
rostliny později vylíhnutých housenek malá 
vajíčka. V těchto vajíčkách může strávit 
budoucí housenka týden až několik měsíců 
(podle druhu).
■ Po vylíhnutí jsou housenky velké jen 
několik milimetrů a začínají se okamžitě 
pilně krmit. Postupem času a spotřebovanou 
potravou se zvětší až 300x! Můžeme si lehce 
spočítat, že kdyby člověk rostl takovým 
závratným tempem jako housenky motýlů, 
v dospělosti by bez sebemenších problémů 
dosáhl do poloviny Eiffelovy věže. Před ne

Celkový počet všech druhů motýlů (Lepidoptera Linné), druhého největšího řádu hmyzu, se celosvětově 
pohybuje okolo 180 000. Z tohoto počtu jsou však tzv. denní motýli, které můžeme často vidět poletovat nad 
našimi loukami a zahradami, jen malou částí. Necelých 20 000 druhů. U nás je popsáno asi 3 500 druhů 
denních motýlů (z toho 19 druhů již vymřelých). Daleko více jsou v tomto počtu zastoupeni motýli noční, 
nazývaní lidově „můry“, a motýli drobní, jako je např. mol.
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bezpečnými predátory, kterými jsou v tomto 
období vývoje hlavně ptáci nebo dravý hmyz, 
chrání housenky jejich mimikry. Svým 
zabarvením, nebo strukturou povrchu těla se 
podobají listům, větvičkám nebo i ptačímu 
trusu. Někdy pomohou k odpuzení nepřítele 
i trny, kterými jsou některé z nich porostlé, 
jiné vylučují páchnoucí a někdy i jedovaté 
výměšky.
■ Když housenka doroste do určené velikosti, 
přestává s překotným krmením, zaleze někam 
na skryté, bezpečné a klidné místo a tady 
kolem sebe vytvoří ochrannou schránku 
– kuklu. V tomto pevném obalu dochází pak 
k jedné z nejúžasnějších přeměn ve zvířecí 
říši. Uvolněné enzymy uvnitř kukly nejdříve 
postupně rozpouštějí tělo housenky na kašo
vitou hmotu. Činnost těchto enzymů přečkají 
jen základní stavební buňky orgánů rodícího 

se tvora 
a kolem nich 
začíná pozvolna 
narůstat z této 
kašovité hmoty tělo 
budoucího motýla.
■ Když je celá tato transformace dokončena, 
kukla praskne a následuje pracné, zdlou
havé a namáhavé osvobození z dočasného 
„vězení“. Před prvním vzlétnutím musí 
nejprve osvobozený motýl osušit svá křídla, 

což se některým vůbec nepovede. Pokud 
je ale vše v pořádku a nově zrozený tvor může 
vzlétnout, má v podstatě jen jeden hlavní úkol. Rychle se 
spářit a založit tak další pokolení.

■ Zcela fascinujícím je zrození Modráska bahenního (Phengaris 
nausithous). Tento nevelký motýlek se zdržuje hlavně nad vlh
kými a podmáčenými loukami, kde roste rostlina Krvavec Toten. 
Karmínové květy této rostliny jsou totiž jedinou potravou jeho 
housenek. Samička tedy naklade vajíčka do květu Krvavce, kde se 
vylíhnou housenky, které požírají okvětní klas 14 dní až 3 týdny. 
Poté housenka vypadne z květu na zem a nastává neuvěřitelný 
proces – myrmekofilie (soužití s mravenci). Housenka totiž není 
schopna sama dokončit svůj přerod v hotového motýla a využívá 
k tomu péči mravenců rodu Myrmica. Housenka pomocí 
chemických signálů přesvědčí mravenčí dělnice, že je ztracená 

Modrásek bahenní - Wikimedia Commons, autor David Short
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mravenčí larva. Tuto lest znásobuje ještě hřbetní žláza housenky, 
která navíc vylučuje sladké šťávy. Mravenci jsou tak obelstěni 
a odnášejí larvu do mraveniště, kde je o ni královsky pečováno. 
Housenka se jim však odvděčí tím, že se chová v hnízdě jako 
pravý predátor, neboť se přikrmuje mravenčími larvami a je 
někdy schopna zdecimovat i celou mravenčí kolonii. Přesto je 
ochraňována a i v době nouze dokonce krmena přednostně. 
Housenky tak v mraveništi přežijí zimu a 23 týdny po zakuklení 
se přímo v hnízdě rodí nový motýl, který ale okamžitě ztrácí VIP 
status, který měla larva, a je považován za vetřelce. Jenom díky 
pevným peříčkovým šupinkám, kterými je obalen a po nichž 
mravenčí kusadla většinou sklouzávají, se mu velmi často podaří 
uniknout z mraveniště ven. Je to skoro neuvěřitelný příběh a ruce 
schopného scénáristy a hollywoodského režiséra by z něj určitě 
uměly vykouzlit v dnešní době tak oblíbený „kvalitní“ scifi 
horor.
■ Až uvidíte někdy nad loukou vznášet se tohoto malého, světle 
hnědého motýlka s namodralým tělem a černými tečkami 
na křídlech, vzpomeňte si, jakou strastiplnou cestou se dostal 
na tento svět.

Život
Délka života motýlů je různá podle druhů. Například některé 
typy modrásků (bahenní, očkovaný) se dožívají jen 35 dnů. 
Druhy okáčů (Okáč osikový, voňavkový nebo skalní) mají už 
vyměřen delší čas 46 týdnů. A někteří z motýlů, kteří přezimují, 
se dožívají mnohem většího věku.
■ Mezi nimi je v Evropě jasným rekordmanem Žluťásek 
řešetlákový. Ten se rodí začátkem července, přes zimu hi
bernuje (v dírách ve stromech, v jeskyních, různých štolách, 
nebo na půdách domů či ve stodolách) a díky tomu přežívá až 
do června dalšího roku. Žije tedy téměř 11 měsíců.
■ Mnoho druhů motýlů přečká zimu nejen jako dospělý jedinec, 
ale i v jiných vývojových stádiích. Například jako housenky, které 

si vyrobily úkryty např. ze svinutých listů, 
anebo housenky přezimující v obalu vajíčka. 
Další druhy motýlů přečkávají zimu ve stádiu 
kukly. Většina u nás známých motýlů se však 
dožívá v průměru 23 týdnů.
■ Je ale pravdou, že motýli mimo to, že jsou 
nádherní a zkrášlují svým třepotavým letem 
každou louku, zahradu a dělají z ní mnohdy 
v pravdě umělecké dílo, jsou i velmi užiteční 
tvorové a hned po včelách jsou to největší 
opylovači květin. Na svých nožkách, na kterých 
mají umístěny chuťové receptory, které je upo
zorní na chutný nektar, totiž zároveň roznášejí 
nachytaný pyl z jednoho květu na květ jiný, 
čímž tyto květy opilují. Naproti tomu musíme 
ovšem přiznat, že housenky některých druhů 
způsobují často člověku velmi rozsáhlé škody. 
Ničí kulturní rostliny (bělásek zelný), způsobují 
červivost ovoce (obaleč jablečný), znehod
nocují potraviny (mol obilný, zavíječ moučný) 
a ničí oblečení a tkaniny v našich skříních 
(mol šatní). Nechvalně známá Bekyně mniška 
je schopna při přemnožení zničit nenávratně 
tisíce akrů lesa.

Motýlí obři
Motýli nejsou však vždy jen tím malým 
stvořením s krásným zabarvením, které létá 
z květu na květ, nebo se třepotá v hejnu ostat
ních. Rekordmani mezi těmito tvory mohou 
mít rozpětí křídel k 30 cm a někteří z nich jsou 
při letu schopni dosáhnout rychlosti cvála
jícího koně.

Motýl XYXYXY

Bělopásek topolový -Wikimedia Commons, autor Dendrofil

Ptakokřídlec Alexandřin - Wikimedia Commons, 
autor Robert Nash
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•	 Největším	nočním	motýlem	na světě	
je Tyza velká (Tysania agrippina). Jeho 
samice dosahují v některých případech 
až 33 cm rozpětí horních křídel. Žije 
v pralesích a stepích Brazílie, Panamy 
a Mexika.

•	 Rekordmanem	mezi	denními	motýly	je	
zřejmě Ptakokřídlec Alexandřin (Orni
thoptera alexandrae) s rozpětím křídel 
až 31 cm. Tento druh je pro své nepřátele 
jedovatý, protože jeho housenky se 
před zakuklením živí jedovatými druhy 
podražců a jed zůstává následně i v těle 
motýla. Ochranou je mu i výrazné žlu
točerné zabarvení jako u vos a sršňů.

•	 Na našem	území	je	považován	za rekord
mana a největšího motýla Bělopásek 
topolový (Limenitis populi) s rozpětím 
křídel 6,5 až 9 cm.

•	 Atlas	velký	(Attacus	atlas)	je	velký	motýl	
z čeledi martináčovitých (Saturniidae), 
s rozpětím křídel 25–30 cm. Není dle 
rozpětí největším motýlem, ale z pohledu 
celkové plochy křídel (400 cm2) je pova
žován za největšího motýla na světě. Žije 
v tropických a subtropických pralesích 
Jihovýchodní Asie. 

Zajímavost
•	 Někdy	se	traduje,	že	vás	může	některý	

motýl nebo noční můra kousnout nebo 

poštípat. Není to pravda. Žádný z u nás žijících, ať denních 
nebo nočních, motýlů nemá k této „činnosti“ vhodný nástroj. 
Všechny druhy jsou opatřeny pouze měkkým sosákem, který 
toho není schopen.

•	 Je	ale	pravdou,	že	ve světě	žijí	motýli	čeledi	Erebidae,	
rodu Calyptra, jejichž sosák může napichovat ovoce a je 
dokázáno, že je schopen proniknout i lidskou kůží. Jsou 
zaznamenány případy, kdy tento „upíří motýl“ byl spatřen, 
jak saje krev z mršin, nebo malých savců. Vyskytuje se ale 
jen v jihovýchodní Asii a severní Americe, takže nám od něj 
naštěstí nic nehrozí.

•	 Našich	motýlů	se	bát	rozhodně	nemusíme	a můžeme	obdi
vovat jejich krásu, kterou obohacují naši přírodu. Neboť jak 
bylo někde hezky řečeno: “Prosluněná letní louka bez motýlů 
je jako tělo bez duše...“.

Dlouhozobka svízelová – Pixabay

Tyza velká - Wikimedia Commons, autor Acrocynus 

Některý druh motýla si můžete splést 
s ptákem. Dlouhozobka svízelová (Macro-
glossum stellatarum) je motýl vyskytující 
se v České republice a můžete si ho splést 
s kolibříkem. Patří mezi motýli lišajovité 
a na rozdíl od ostatních nočních motýlů 
létá nejen v noci, ale i přes den. Proto jej 
můžeme potkávat častěji.

Atlas velký - Pixabay
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MOTÝLI V BOTANICKÉ 
– JEDOVATÁ KRÁSA

■ Co Vás fascinuje na motýlech? 
Asi stejně jako u všeho hmyzu – jejich dokonalá proměna 
v kuklu a následně v dospělce. Zajímavé jsou i jejich smysly, často 
umístěné na zcela jiných místech, než mají obratlovci, například 
ochutnávání chodidly. 

■ Jak se připravuje taková „motýlí výstava“? 
Tak především potřebujete prostor. V případě exotických druhů 
relativně teplý a vlhký. Dále nějakou vitrínu, kam umístíte kukly. 
Kukly musíte objednat, pro motýly připravit umělé květy, kam 

– Michaela Komorousová –

umístíte malé nádobky s roztokem cukru. 
Poté je nutné nalepit kukly na tyčky, které pak 
umístíte do vitrín. Možná jsem na něco za
pomněla (úsměv)... Pro nás je to sice rutina, 
ale stále je s přípravou spousta práce.

■ Výstava „Motýlí cestovatelé“ 
ve skleníku Fata Morgana již proběhla. Co 
zajímavého jsme se mohli dozvědět? 
Snažili jsme se zpřístupnit třeba informace 
o tom, jak se orientují motýli při pravidel
ných tazích. Na rozdíl od ptáků je rodiče ne
naučí, kudy mají letět, pomáhají jim takzvané 
vnitřní hodiny umístěné na tykadlech, které 
jim umožní najít trasu podle Slunce. Další 
zajímavý fakt je délka a doba tahu jednot
livých druhů. Motýl, který má nejdelší tah, 
není monarcha stěhovavý (Danaus plexip
pus), migrující z Mexika až do Kanady, ale 
babočka bodláková (Vanessa cardui), která 
uletí 12 000 km z tropické Afriky na sever 
Evropy. Nestihne to pochopitelně jeden 
jedinec, během tahu se vystřídají 3 generace. 
Migrující motýly najdeme na všech konti
nentech, tedy mimo Antarktidu, kupodivu 
i v tropech migrují motýli třeba za potravou. 

Botanická zahrada v pražské Troji uvedla výstavu s názvem Motýli 
– jedovatá krása. S doktorkou Evou Smržovou, odbornicí na sukulentní 

rostliny, jsme si povídali nejen o této výstavě, ale i o zajímavostech 
z motýlího života. 
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MOTÝLI V BOTANICKÉ 
– JEDOVATÁ KRÁSA

■ Až do 11. července mají návštěvníci 
možnost zhlédnout výstavu „Motýli 
– jedovatá krása“. Čím je tato výstava 
výjimečná? 
Výstava bude plná překvapení, nejen pro 
návštěvníky, ale i pro nás. Ráda bych zmínila, 
že všechny kukly, které dostáváme, jsou 
z faremních chovů v tropech a subtropech. 
Kvůli pandemii se omezil počet letů, a tak 
budou letos dodávky trochu jiné, každý týden 
budeme dostávat kukly jen z jedné země, 
a tak se druhy motýlů pěkně prostřídají.

■ Kde v přírodě se můžeme setkat s jedo-
vatými motýly? 
Jedovaté motýly najdeme všude. I u nás 
jsou jedovatí motýli, například vřetenušky, 
které získají toxicitu už jako housenky, a to 
požíráním jedovatých rostlin. V případě 
vřetenušky obecné (Zygaena filipendulae) je 
to především štírovník růžkatý (Lotus corni
culatus). Pro člověka nepředstavují dospělci 
jedovatých motýlů nebezpečí, nikdo se jimi 
neživí. Nebezpečné mohou být některé 
housenky, u nás přástevníci, bourovci, bekyně 
i babočky, které mají na těle křehké chloupky 
spojené s jedovými žlázkami. Mnoho lidí má 
na jed těchto housenek alergii.

Podle mého názoru je to celosvětový problém. Ve většině případů 
kromě striktních endemitů neohrožují výskyt motýlů sběratelé, 
ale stav přírody. Nejen u nás jsou stále častější monokultury, vy
trácí se pestrost porostů v krajině, nebezpečné je i použití insek
ticidů. U nás je mnoho druhů motýlů vázaných na určité bio topy, 
a pokud tyto biotopy z krajiny zmizí, nebudou mít motýli, a nejen 
oni, šanci přežít. 
Takže nejen motýli, ale celá příroda je v ohrožení. Podle mého 
názoru si lidé stále neuvědomují, že jsou sice jen malou, ale bo
hužel vlivnou součástí přírody a měli by se podle toho chovat.

■ Kde bychom se mohli dozvědět více informací? 
Mnoho zajímavých informací o stavu denních motýlů najdete 
na webových stránkách http://www.lepidoptera.cz/motyli/.

Známým jedovatým motýlem je už výše 
zmíněný monarcha stěhovavý. Motýli získá
vají toxicitu většinou z rostlin, kterými se živí 
jejich housenky. V tropech roste jedovatých 
rostlin více než v mírném pásmu, logicky je 
tedy v tropech více jedovatých motýlů.

■ Jak se díváte na stav motýlů ve volné 
přírodě? Opravdu jsou u nás motýli vážně 
ohrožení? 

11



12

– Erika Nehonská –
Otakárci – pocta králi
Kdykoli okolo nás proletí, vzbudí velkou pozor
nost. Náš jeden z největších denních motýlů, 
otakárek fenyklový, právem patří i mezi naše 
nejkrásnější motýly. Díky své barvě a tvaru 
křídel je mnohdy inspirací pro malíře nebo 
básníky.

■ České rodové jméno „otakárek“ poukazuje na část naší historie. 
Významný český přírodovědec Jan Svatopluk Presl věnoval toto 
pojmenování na památku českého krále a velkého rytíře Přemysla 
Otakara II., jemuž se od kronikářů dostalo označení „král železný  
a zlatý“. I když Přemysl Otakar II. nebyl prý velké postavy, měl ale 
nesporně velké cíle, z nichž velkou část dokázal naplnit. Podařilo 
se mu ve 13. století na našem území vytvořit rozsáhlou a bohatou 
říši, která sahala na jihu k Jaderskému moři, na straně druhé až 
do pobaltských Prus.  
■ Původ rytířského jména mohou mít otakárci i podle zajímavého 
chování za slunných a teplých dnů. Samičky a samečci se shlukují 
na vyvýšených místech bezlesých kopců. Družné prolety nebo 
půtky mezi samci tak připomínají hrdinné bitvy. 
■ Otakárek fenyklový má rád travnatá místa, zahrady a okraje lesů. 
Poznáme ho podle jeho charakteristicky černé kresby, jež lemuje 
okraje žlutých křídel. 

Zadní pár křídel s vlnkovitým ohraničením 
přechází z černé barvy v třpytivě modrou a je 
doplněn o dvě červená oka. Nejnápadnějším 
znakem jsou výrazné ostruhy, typický znak 
u mnoha druhů otakárkovitých. Sameček 
otakárka fenyklového je menší a žlutější než 
samička, která je větší a světlejší.
■ V našich podmínkách se setkáváme 
se dvěmi pokoleními otakárka – v dubnu až 
červnu a červenci až srpnu. Vývoj letní gene
race otakárka trvá od vajíčka po dospělého 
jedince podle počasí 2–3 měsíce. 
■ Samička otakárka k nakladení vajíček 
využívá rostliny jako kopr, mrkev, vzácně 
v oblasti Jižní Moravy fenykl, kterými se poté 
živí larva otakárka. Bohužel samička po nakla
dení vajíček brzy hyne, ale dokáže jich naklást 
až 500. Vajíčka mají nejčastěji žlutou barvu. 
Po několika dnech tmavnou a na ro stlině 
nejsou tak nápadná. 
■ Z vajíček se stává larva (housenka), ta po
stupně mění barvu. Nejprve je černá s čer
venou kresbou, později je zelená, s černými 
pruhy a oranžovými tečkami, není chlupatá. 
Když se housenka otakárka fenyklového cítí 
ohrožena, nahrbí se a přední články se zasunou 
do sebe. 
Na temeni se objeví kožní záhyb, z něhož hou
senka „vystrčí oranžové růžky“ – tzv. osmate
rium, které vypouští pronikavý pach, jenž voní 

▲ Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

▲ Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)  ▲ Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) ▲ Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
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Otakárci – pocta králi po fenyklu a ananasu a má za úkol odradit predátory  mravence 
a lumky. V dospělosti může housenka měřit až 10 cm. 
■ Po zakuklení housenky se vylíhne motýl. Vylíhnutí je závislé 
na teplotě. 
V létě stačí 1 až 2 týdny, při nízkých teplotách až několik měsíců, 
proto otakárek dokáže přezimovat v podobě kukly a přemění se 
v motýla následující jaro. 
■ Po vylíhnutí motýl suší a narovnává křídla. Rozpětí křídel 
otakárka je 55 až 75 mili metrů. Po této fázi je velmi zmožený, 
a proto musí desítky až stovky minut odpočívat. 
Žije 2 až 3 týdny. Živý se nektarem z květů, které mají nejčastěji 
červenou nebo fialovou barvu. Při vysávání nektaru nesedí motýl 
klidně na květu, ale třepotá křídly.
 ■ Svou krásu má motýl jen první den své dospělosti, poté se začíná 
„olítávat“, kdy šupinky na křídlech ztrácí barvy a pomalu se vytrácí 
i malba křídel.
 ■ Jako vzácný poklad jsou u nás všichni otakárci zákonem 
chráněni. Proto, když na své zahradě najdeme housenky otakárka, 
měli bychom je ochraňovat. 

Zajímavosti
* do čeledi otakárkovitých patří více než 900 druhů motýlů
* v ČR se setkáváme s 5 druhy otakárkovitých 
* do této skupiny patří největší denní motýli na světě – Ornithop

tera („ptakokřídelníci“)
* Ornithoptera  jsou pro nádherné barvy velmi ceněni 

u sběratelů, hodnota samečka vzácného druhu může být i více 
jak 7 000 dolarů

Názvy otakárka fenyklového 
v jiných jazycích
* slovensky  Vidlochvost fenyklový
* anglicky  Swallowtail
* německy  Schwalbenschwanz

Otakárek ovocný 
* častěji k vidění na Moravě než v Čechách
* teplé křovinaté vápencové stráně, okraje cest 

a polí, zahrady
* housenky se živí listím trnky, hlohu, jeřábu 

a ovocných stromů
* letní kukla zelená, zimní hnědá (pro lepší 

maskování) 

Jan Svatopluk Presl (1791–1849)
* zakladatel české přírodovědní literatury 
* profesor zoologie a mineralogie na Karlo  

Ferdinandově univerzitě v Praze 
* český přírodovědec, který se zasloužil 

o odborné názvosloví v chemii, mineralogii, 
zoologii a botanice 

* s vytvářením názvů začal v 25 letech
* vytvořil 220 rodových a 873 druhových 

pojmenování (medvěd brtník, myš domácí, 
hroch obojživelný, sněženka…)

* 1847  členem vídeňské akademie věd
* motýla „Papilio machaon“ – otakárek 

fenyklový pojmenoval po vzoru švédského 
přírodovědce Carla Linného, který dal 
motýlovi jméno podle řeckého bojovníka 
Machaóna

Přemysl Otakar II. (1233–1278)
* král český, železný a zlatý železný = v bitvě u Kressenbrunnu znám jako úspěšný těžce oděný rytíř zlatý = bohatství 

stříbrných dolů v Kutné Hoře
* dynastie: Přemyslovci (otec Václav I., matka Kunhuta Štaufská)
* zakladatel měst – České Budějovice, Písek, Jihlava, Kolín, Děčín, Uherské 

Hradiště, Mělník, Domažlice, Malá Strana v Praze, Louny, Královec (Rusko) 
a mnoho dalších

* dobrý politický stratég – věděl, že říši lze rozšířit válkou nebo sňatky 
* oženil se s o 30 let starší Markétou Babenberskou, aby získal Rakousy
* 1253 – českým králem
* 1260 – bitva u Kressenbrunnu – o Štýrsko – porazil uherského krále Bélu IV.
* 2. sňatek – Kunhuta Uherská – vnučka Bély IV. 
* říše sahala až k Jaderskému moři, ale bohatství a moc Přemysla Otakara II. 

se nelíbila císaři Rudolfu Habsburskému a ani české šlechtě
* 1278 – bitva na Moravském poli – proti Rudolfovi Habsburskému  čeští 

a moravští páni králi v boji nepomohli, a proto byl Přemysl Otakar II. 
     26. srpna 1278 poražen a v bitvě zabit
* nástupce – syn Václav II. – v době úmrtí otce mu bylo 7 let

► Otakárek fenyklový 
(Papilio machaon)

▲ Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)  ▲ Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) ▲ Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
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Hmyz uvězněný 
v kameni

– Petr Bury –

■ Baltský jantar 
Baltský jantar měl bezpochyby obrovský vliv na rozvoj obchodu 
ve starověkém světě.
Byl motorem rozvoje pro na suroviny chudý sever. Jedná se o jantar 
s velkým J, protože žádný z jantarů nalezených jinde na planetě 
neovlivnil tolik lidskou populaci, jako jantar baltský.

■ Léčivé vlastnosti jantaru
Jantar je mineralizovaná pryskyřice z jehličnanů, které na naší 
planetě rostly ve třetihorách (PinusBorovice). Proto také obsahuje 
mnoho minerálních látek (draslík, křemík, hořčík, vápník nebo 
železo) a především kyselinu jantarovou, která blahodárně působí 
na trávicí soustavu a je silným antioxidantem.
Kyselina jantarová a její soli přímo ovlivňují buněčný metaboliz
mus, jsou zdrojem redukujících látek a tím ovlivňují oxidaci uvnitř 
buňky. Také stabilizují strukturu a funkci mitochondrií, působí 
jako induktor syntézy bílkovin, ovlivňují transport iontů v buňce 
a transport plynů v organismu.
Kyselina jantarová je obsažena i v běžných potravinách jako jsou 
kysané mléčné výrobky, kysané zelí, angrešt či víno, ale jedno
značně nejvyšší obsah je právě v jantaru. Způsobů jak čerpat 
“energii” z jantaru je hned několik.

Kámen plný magie, který dokáže uvěznit i život. To je jantar, kámen, jež byl v minulosti nesmírně žádaný 
a ceněný mezi mocnými tohoto světa. Od starého Egypta až po carské Rusko. Vzpomeňme jen na slavnou 
jantarovou komnatu ruských carů.
Kvůli neobvyklým vlastnostem zkamenělé pryskyřice, přisuzovali lidé v dávných dobách jantaru také 
léčivou moc. I slavná Hildegarda z Bingenu věřila v magický účinek jantaru. Radila lékařům léčícím mor, 
aby se chránili jantarovými amulety a domy nemocných vykuřovali hořícím jantarem. Tajemný zázrak 
přírody měl dokázat vyhnat z těla všechny nemoci, zrychlovat porody, léčit zuby apod. Ještě dnes někdy 
miminka dostávají na rostoucí zoubky řetízky z jantaru.

První je nosit jantarový šperk v kontaktu 
s kůží. Kyselina jantarová se do těla dostává 
pouhým kontaktem s kůží.
Druhý způsob je jantarová tinktura. Tinktura 
s tradicí stovek let. Používá se jako doplněk 
stravy a také jako lék proti nemocem.
Jak si jantarovou tinkturu vyrobit lze nalézt 
na stránkách www.mypaleoshop.cz

■ Historie jantaru
Nejstarší nalezené jantarové artefakty jsou 
z let 13 700–12 200 př. n. l. Většina z nich jsou 
realistické figurky divokých zvířat a vod
ních ptáků a vyřezávané přívěsky ze střední 
Evropy. První objevy neolitických jantarových 
artefaktů z roku 4 000 př. n. l. se nacházejí 
ve východních a jižních oblastech Baltského 
moře spolu s kousky syrového jantaru. Je 
dokázáno, že s baltským jantarem se obcho
dovalo už před 3 500 lety a dopravoval se 
na vzdálenosti větší než 4000 km. Jantarové 
artefakty byly nalezeny v hrobkách egyptských 
faraonů a staří Egypťané jej nazývali výrazem 
„šeka“.
Jantar měl mnoho názvů. Staří Řekové jan
taru říkali „elektron“. Tento výraz dal vznik 
dnešnímu slovu elektřina. Důvod byl ten, že 
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při tření jantaru o zvířecí srst vzniká stati
cká elektřina, která dokázala upoutat lehké 
předměty jako například pírko. Staří Germáni 
dali jantaru název „glazum“. Což dalo základ 
pro slovo sklo. A to v německém i anglickém 
jazyce (glas/glass). Ve středověku pobřeží 
Baltu nesmlouvavě kontroloval řád německých 
rytířů, kterým se říkalo jantaroví páni. Ti jaké
koli vlastnictví surového jantaru trestali smrtí. 
Bylli někdo přistižen, jak sbírá jantar, tak byl 
bez milosti popraven. Jantar byl odpradávna 
výsadou šlechty.

■ Život uvězněný v jantaru
Již v Antice si lidé všimli, že v některých kous
cích jantaru je uvězněný hmyz. Vysvětlovali si 
to tak, že se jedná o „uvězněný život“ a říkali 
jantaru „slzy bohů“.
Pravda je, že silnými větry bičované stromy 
byly často poškozeny a skapávající smůla 
vytvářela velké množství lepkavých pastí 
na hmyz. Ten se do takové pasti lapil 
a následně byl zalit dalšími vrstvami nánosu. 
Poté smůla zkameněla a proměnila se na jan
tar. Tato zkamenělá pryskyřice je uložena 
v nepravidelných vrstvách třetihorních 
písků a jílovitých břidlic, které Baltské moře 
pravidelně vymílá při mořských bouřích. 
V jantaru se dá nalézt spousta inkluzí, jak se 
odborně říká, jimiž jsou v jantaru např. mušky, 
mravenci, broučci, pavouci, roztoči, chrostíci 
nebo také rostliny a jejich zbytky. Zkrátka vše, 
na co si vzpomenete.
Různorodost je veliká. Některé nálezy jsou 
časté a některé ne. Mezi vzácné inkluze se 
považují interakce (vzájemné působení více či
nitelů, tedy třeba nějaká akce mezi nalezeným 
hmyzem) jako třeba kopulace hmyzu, kde má 
vzorek jantaru i vysokou vědeckou cenu.

■ Informace o baltském jantaru
Stáří  Třetihory 45–55 milionů let
Naleziště  nejznámější naleziště jsou v Německu, Dánsku, Polsku, 
v Litvě a Kalingradské oblasti patřící Ruské Federaci.
Názvy  Sukcinit, Jantar
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Zachraňme přírodní 
park DrahaňTroja!

– Gabriela Lněničková –
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Přírodní park je domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. 
Vyskytuje se zde několik druhů motýlů jako otakárek fenyklový, 
otakárek ovocný, modrásek rozchodníkový, soumračník 
skořicový, ostruháček kapinicový, lyšaj pryšcový a další. 
V sousedství přírodního parku se nachází evropsky významná 
lokalita Kaňon Vltavy u Sedlce, která je součástí soustavy 
Natura 2000. Vyznačuje se bohatstvím otevřených skalních 
společenstev se vzácnou faunou a flórou. 

Přírodní park Drahaň-Troja zároveň slouží jako rekreační zázemí 
pro desítky tisíc obyvatel Prahy. Zejména v době tzv. „lockdownu“ 
byla tato oblast hojně navštěvována nejen místními obyvateli, ale 
i výletníky ze vzdálenějších částí metropole. Na základě desítky let 
starých plánů však hrozí devastace velké části přírodního parku 
DrahaňTroja a nenávratné poškození Vltavského kaňonu šesti-
proudou transevropskou dálnicí D0. Již před cca 20 lety byl 
tento záměr hodnocen velmi kriticky ze strany několika odborných 
institucí a Česká inspekce životního prostředí jej dokonce 
označila za nepřijatelný. Politici však nadále trvají na realizaci 
této nekoncepční, škodlivé a extrémně nákladné stavby. Přitom 
existuje široká škála řešení tranzitní a městské dopravy, která jsou 
mnohem efektivnější, šetrnější a v řadě případů levnější.
Při procházce parkem objevíte v současné době letáky a vytyčené 

Přírodní park DrahaňTroja leží na pravém břehu Vltavy v katastru Bohnic, 
Čimic a Dolních Chaber (Praha 8). Nachází se zde několik vyhlášených 

přírodních památek  Zámky, Bohnické údolí, Salabka, Havránka, Velká skála, 
Čimické údolí  a také prehistorické hradiště Zámka. 

kolíky plánované trasy dálnice, které odkazují 
na elektronickou petici za rozumné řešení 
okruhu kolem Prahy https://e-petice.cz/
petitions/petice-za-rozumne-reseni-okru-
hu-kolem-prahy.html. 
Můžete se také přidat k FB skupině 
www.facebook.com/groups/mame.radi.
pp.drahan.troja, která slouží ke komunikaci 
a sdílení příspěvků na uvedené téma. Předem 

děkujeme za vaši podporu.
Stále je naděje na záchranu 
přírodního parku DrahaňTroja. 
Povzbuzením nám může být 
nedávné vítězství občanů v kauze 
javoru stříbrného v centru Prahy, 
které autoři petice komentovali 
slovy: “Zvítězili jsme: Javor stříbrný 
bude na svém místě dále růst! To 
je obrovské vítězství občanů, kteří 
ukázali, že, když se spojí, mohou 
společně změnit i to, co už bylo 
dávno rozhodnuto.“

www.rozumnadoprava.cz 
www.drahan.chabry.cz
info@rozumnadoprava.cz

Ing. Gabriela Lněničková, MBA
Platforma za kvalitní dopravní 
infrastrukturu

Papírovou petici lze podepsat v Biocentru 
Krakov, Lodžská ulice.
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– Vít Céza –

■ Motýli fascinují lidstvo od nepaměti. Patří mezi nepřehlédnu
telné zástupce naší fauny a zároveň i indikátory kvality přírody 
a krajiny. Jejich existence je dlouhodobě těsně spjata se sta
vem a vývojem české krajiny, která za posledních dvě stě let 
zaznamenala rozsáhlé změny. Před dvěma sty lety i v letech pozděj
ších existoval úplně jiný stav krajinného pokryvu i krajinné péče. 
Tehdy neexistovaly tvrdé přechodové hranice mezi různými typy 
vegetačního pokryvu tak, jak je známe dnes. Lesy nebyly zdaleka 
tak husté, v řadě z nich dokonce probíhala v rozsáhlé míře pastva či 
sběr klestí. A na polích oproti dnešnímu stavu rostlo mnohem více 
stromů. Jednotlivá pole byla zároveň výrazně menší a rozdělená 
mezemi a remízky s často vzrostlými dřevinami. Řeky tehdy 
neměly zpevněné břehy a mnohem více „komunikovaly“ s okolní 
krajinou. Tento stav do značné míry trval až do 1. poloviny 
20. století. Zejména v posledních desetiletích se však zásadně 
změnil, což vedlo k vyhynutí některých vzácných druhů motýlů 
i k úbytku jedinců středně hojných druhů (podobný negativní 
vývoj nastal i u řady dalších skupin bezobratlých živočichů). 

■ Když se podíváme do nejnovějšího vydání Červeného sezna
mu ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí (Hejda R, 
Farkač J, Chobot K (2017)), podrobněji popsané v kapitole Hes
perioidea a Papilionoidea (Beneš J & Konvička M), zjistíme, že 
do fauny ČR aktuálně patří celkem 162  druhů denních motýlů. 
Hodnocení ohroženosti jednotlivých druhů v tomto seznamu 
vychází z rozsáhlé databáze čítající více než 670 tisíc údajů 
o výskytu denních motýlů. Odhady ohroženosti denních motýlů 
lze s ohledem na takto rozsáhlé údaje (s poměrně rovnoměrným 
mapovacím pokrytím ČR) pokládat za objektivnější než u ostat
ních skupin bezobratlých živočichů. Celkový počet ohrožených 
druhů denních motýlů v poslední dekádě mírně klesl, a to 

Motýli u nás
Odborný pohled na jejich ohrožení

z 86 na 78  druhů. Nezměnil se přitom počet 
regionálně vyhynulých druhů denních motýlů, 
kterých zůstává 17, ovšem vzrostl počet kritic
ky ohrožených druhů, a to z 19 na 24 a mírně 
klesl počet druhů ohrožených (z 15 na 12). 
K největší změně pak došlo u druhů zrani
telných (pokles z 35 na 25), což dle autorů 
svědčí nejen o lepší prozkoumanosti území, 
ale zejména o recentních expanzích některých 
druhů (návraty do krajiny v rámci areálu 
výskytu – např. otakárek ovocný; expanze 
areálu výskytu – např. okáč voňavkový). 
■ Kromě toho došlo k podstatnému navýšení 
počtu téměř ohrožených druhů, kam dříve 
spadaly pouze 4 druhy, ale nově je do této 
kategorie zařazeno 23 druhů (druhy s plošně 
omezenými areály – např. bělopásek tavol
níkový; druhy, u kterých bylo detekováno 
mizení populací z běžné krajiny – např. okáč 
rosičkový či perleťovec dvanáctitečný). 
■ Celkový počet druhů denních motýlů, které 
byly zařazeny do nového červeného seznamu 
tak bohužel vzrostl, a to z 90 (56 %) na 
101 dru hů (63 % druhů české fauny), tudíž se 
stav české fauny denních motýlů i v poslední 
dekádě opět zhoršil. Nepodařilo se tak dosud 
přes řadu opatření zastavit dlouhodobý nega
tivní trend úbytku biodiverzity a početnosti 
denních motýlů. 

Okáč voňavkový, Wikimedia Commons, 
autor: Varel from Czech wikipedia

Perleťovec dvanáctitečný, Pixabay
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– Michaela Komorousová –

■ Pane Suchý, zdá se, že si držíte i přes 
veškerá úskalí dnešní doby nejen smysl 
pro humor a nadhled, ale sršíte neustále 
tvůrčími nápady. Je to tím vnitřním klidem 
a optimismem, který vyzařujete? Alespoň 
tak na mě působíte…
Ani jsem netušil, že vyzařuju, ale když to 
říkáte, tak asi jo (úsměv). A tvůrčími nápady 
srším proto, že musím, chcili udržet divadlo 
alespoň dalších šedesát let. A co se týká mého 
vnitřního klidu a optimismu, ten skutečně 
mám, to se přiznávám, ale nemůžu za to. Je to 
prostě tím, že už jsem takovej (úsměv).

■ Divadlo Semafor oslavilo před dvěma 
lety 60. výročí a stále se těší velké divácké 
návštěvnosti. Jak se díváte na odkaz Se-
maforu dnes?
Jsem rád, že Semafor ještě po těch letech má 
ve spektru pražských divadel své místo, že 
písničky, které vznikly pod touto firmou, mají 
pořád ještě jistou platnost. Mnohé z nich si mí 
spoluobčané zpívají, aniž by tušili, kdo je složil, 
neboli zlidověly. A to je ta největší pocta, která 
může písničku potkat. Je pravda, že občas taky 
někomu vadíme a že dotyčný gentleman cítí 
potřebu mně vzkázat, abych už končil. Má 
odpověď zní: Přestanu, až mně publikum dá 
najevo, že nastal ten čas. Nikoliv dopisem, ale 
tím, že k nám přestane chodit. Což se zatím 
neděje.

■ Troufám si říct, že je to především 
o jedinečném semaforském humoru, který 
přitahuje diváky. Co Vám přijde v rámci 
humoru už za hranicí snesitelnosti? 
Vadí mi, když je humor založen na vulgaritě 
 je to totiž nejsnadnější způsob, jak rozesmát 

Na kus řeči do                   u...
Rozhovor s Jiřím Suchým

Již přes 60 let je Jiří Suchý – známý především jako divadelník, textař, spisova
tel a režisér  srdcem divadla Semafor. I přes neutěšenou dobu se snaží udržet 

diváckou přízeň, mj. hudebním pořadem Pramínek hlasů (TV Semafor). 
Nedávno si také zahrál hlavní roli v dokumentárním snímku Pochodem vchod 
aneb Zastavit stát, který si zároveň i režíroval. O divadle, humoru a o tom, jak 

vznikla píseň Motýl, jsem si povídala s touto výjimečnou osobností české kultury.
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nenáročného diváka. Ne, nejsem puritán a občas na scéně Sema
foru padne i slovo, které nepatří jaksi do salónu, ale snažím se, aby 
zaznělo za okolností, které jeho použití ospravedlňují. To obvykle 
umocní jeho účinnost. Třeba jeli vyřčeno v okamžiku, kdy ho 
nikdo nečeká. Rozesmát publikum tím, že se pasuju na vulgárního 
primitiva, nemám zapotřebí. Rád pracuju s jistou lascivitou rafino
vaně, důmyslně a hlavně opatrně. Umístit nad jeviště nápis Prasáci 
sobě  to není můj cíl.

■ Vzpomenete si, čemu jste se v poslední době zasmál tzv. 
„z plných plic“? 
Zrovna minulý týden (pozn. redakce  v době rozhovoru) jsme 
se s přáteli z plných plic zasmáli nápadu, který chceme zasadit 
do naší příští hry, ale ten nechci prozrazovat. Je určen pro platícího 
diváka.

■ Prozradil byste nám, na jaký Váš současný umělecký 
počin jste pyšný? 
Nejsem pro jistotu pyšný na nic, protože pýcha předchází pád. Tak 
praví staré české přísloví (úsměv).

■ O Vás je známo, že jste vášnivým sběratelem předmětů. 
Poměrně nedávno jste otevřel v Praze v Kyjevské ulici 
výstavní síňku Kufřík, kde vystavujete sbírku věcí ze Sema-
foru. Co by v této síňce návštěvník neměl přehlédnout? 
Těm, kteří nemají vztah k Semaforu, doporučuju vřele, aby tam 
nechodili. Kufřík, do něhož jsem ukládal své divadelní vzpomínky, 
obsahuje řadu relikvií, které nezasvěcenému nic neřeknou. V kině 
pro šestnáct diváků se objevují na plátně filmy, které potěší přátele 
našeho divadla, ale možná i ty, kteří se hodlají přáteli Semaforu 
stát. 

■ Je v Kufříku nějaký předmět, ke kterému máte zvláštní 
vztah? 
Ze všech těch exponátů mám zvláštní vztah k jakémusi závěsu 
větších rozměrů, na který jsme s mou chotí Bělou, blahé paměti, 
namalovali repliku renesančního obrazu. Anebo ten stimulátor, 
který měl Jan Werich zašitý v těle a který věnoval mé ženě se slovy: 
“Přinesl jsem Vám svý srdce na dlani.” A taky všechno, co má 
spojitost s Jiřím Šlitrem a Jitkou Molavcovou, kteří se mnou táhli 
ta léta tu komediantskou káru  Jitka ji táhne dodnes.

■ Kdysi jste napsal píseň „Motýl“, ze které se stal hit. Povíte 
nám příběh této písně? 
Motýl, to bylo na počátku let šedesátých, když Semafor opustily 
naše největší hvězdy: Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Karel 
Štědrý. Odešli do konkurenčního Rokoka a vzali si s sebou i naše 
písničky. Ta nejslavnější tehdy byla Láska nebeská. Tou dobou 
zavládlo mínění, že Semafor končí. S Jiřím Šlitrem jsme však něco 
takového neměli v úmyslu. Vyrukovali jsme s premiérou Jonáš 
a tingltangl, kterou jsme táhli s Jiřím Šlitrem od začátku do konce, 
za asistence sličné slečny. Hra byla označena za hru desetiletí 
a divadlo bylo narvané jako dřív. A kromě toho jsme sestavili 
soubor, většinou z neznámých mladíků a krasavic, a fungovalo 
to. A protože naše divadlo stálo tou dobou na písničkách, které 
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Luštěnka s Českou mincovnou

Divadlo Semafor založili v roce 1959 Jiří Suchý a Jiří Šlitr pod názvem, který je 
zkratkou výrazu SEdm MAlých FOrem. Dne 30.10.1959 proběhla první premiéra 
hry, ve které v hlavní roli alternovali hostující Miroslav Horníček a Miloš Kopecký. 
Tou divadelní hrou byla hra …………....................... z půdy.
V luštěnce můžete vyhrát Stříbrnou medaili SEMAFOR Jiří Šlitr a Jiří Suchý 
proof, kterou vydala v počtu pouhých 500 ks Česká mincovna, při příležitosti 
90. narozenin Jiřího Suchého v roce 2021.
Správný výsledek luštěnky zašlete na email: redakce@na-dotek.cz do 10.8.2021 
a při slosování správných luštitelů dne 11.8.2021 můžete tuto krásnou cenu 
v hodnotě 2.490,- Kč vyhrát.

pak zněly od Šumavy k Tatrám, naší největší starostí bylo vytvořit 
konkurenci našim songům, které zněly v Rokoku. A tak vele
úspěšnou Lásku nebeskou jsme nahradili Motýlem a toho jsme 
svěřili dvěma neznámým interpretům: byla to Jana Malknechtová 
a trumpetista orchestru Karla Vlacha Jiří Jelínek. A pak už jsme 
jen žasli, jak se tato písnička, zpívaná neznámými zpěváky, ocitla 
na druhém místě v tehdejší hitparádě Zlatý slavík. Na prvním 
místě se objevila jiná naše písnička, zpívaná  rovněž neznámým 
Karlem Gottem: Oči sněhem zaváté.

■ Když zrovna nejste v divadle a máte 
chvíli jen pro sebe, co si rád přečtete 
a poslechnete? 
Protože pracuju na dalším pokračování knížky 
Klaun si povídá s Bohem, čtu spíš odbornou 
literaturu. Miroslav Veverka: Evoluce svým 
vlastním tvůrcem, M. J. Behe: Darwinova 
černá skříňka, spisy Tomáše Halíka... Přečtu 
si pár stránek a hned mám o čem přemýšlet. 
Občas si taky zalistuju v básních Vítězslava 
Nezvala, ve hrách V + W  poslední dobou 
vůbec mě to nutí číst to, co už jsem jednou 
četl. A co poslouchám? Hlavně jazz  od New 
Orleansu přes swing, be bop, až po cool jazz. 
Ellington, Gershwin, Jaroslav Ježek, Kurt 
Weill... Dál už ztrácím přehled. A pak taky 
hudbu klasickou: od Gregoriánského chorálu 
přes J. S. Bacha po Stravinského... 

„Jsem rád, že Semafor ještě po těch letech má 
ve spektru pražských divadel své místo, že 
písničky, které vznikly pod touto firmou, mají 
pořád ještě jistou platnost. Mnohé z nich si mí 
spoluobčané zpívají, aniž by tušili, kdo je složil, 
neboli zlidověly.“

Opak krátce

Velké nadání či vloha

Příprava obličeje herce před
představením

Průzkum veřejného mínění

Umělec, který využívá svého
hlasu ke zpěvu

Platící účastníci divadelního
představení

Výsledek tajenky

Jiří Suchý, foto: Irena Zlámalová
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Vznik a projevy onemocnění
Vznik tohoto onemocnění je podmíněn mutací některých z genů, které se podílejí na stavbě 
kůže a na vazbě epitelálních buněk (epitelová tkáň kryje vnější a vnitřní povrchy organismu). 
Tyto mutace pak vedou k narušení soudržnosti těchto buněk. Choroba se projevuje odlučováním 
různých částí pokožky a výskytem četných bolestivých puchýřků, otevřených ran a jiných kožních 
problémů (např. srůsty prstové části rukou a nohou do podoby pahýlu). Často jsou postiženy 
i pacientovy sliznice, což může vést k tomu, že jsou odkázáni na kašovitou stravu, neboť polknutí 
tvrdého sousta může vyvolat postižení jícnu. Objevuje se i kazivost zubů a snížená kvalita vlasů.    

Péče o pacienty
Obecně je péče o tyto pacienty velmi náročná a pro mnohé i nepředstavitelná. Míra postižení 
a forma nemoci je různá, existují však i případy, kdy jsou pacienti zcela vyřazeni 
z běžného života a jsou odkázáni na pomoc druhých. Kromě pomoci s běžnými 
úkony je nutná péče o pokožku. Ta zabírá denně v průměru až tři hodiny času. 
Kůži je třeba pravidelně promašťovat, dále je nutné provádět ochranu kolen 
a loktů, sterilní krytí lézí a preventivní vyvazování prstů a ovazování celého 
těla. 

Zajímavosti z oblasti výzkumu a osvěty
■ V ČR jsou 4 klinická kožní pracoviště (dvě v Praze a dvě v Brně), která 
byla přijata do ERNSKIN (European Reference Networks), tedy do sítě 
nejlepších expertních center v oblasti vzácných onemocnění. Pouze pra
coviště v Brně však splnila podmínky pro všechny vzácné vrozené vady 
kůže v celém rozsahu.
■ V současné době je v ČR asi 300 pacientů s touto chorobou. 
■ EB Centrum v Brně je jediné v České republice. Jedná se o mezi
oborový tým 27 specialistů soustředěných na vzácné vrozené vady 
pro dětský i dospělý věk. Svým pacientům poskytuje komplexní péči 
včetně přesné diagnostiky na úrovni histologické i molekulární. Úzce 
spolupracuje s DEBRA ČR. 
■ DEBRA ČR je pacientská organizace, jejímž úkolem je pomoc 
pacientům a osvěta. Tato organizace pořádá konference i programy 
pro děti a rodiny. Je členem mezinárodní organizace DEBRA 
International a díky mediální tváři Jitky Čvančarové a projektu 
Charitativního kalendáře DEBRA ČR výrazně posunula povědomí 
veřejnosti o této nemoci. 
■ Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno odhalilo 
ve spolupráci s Centrem molekulární biologie a genové terapie 
Interní hematologické a onkologické kliniky více než 90 genů od
povědných za vrozené kožní vady. 

– Michaela Komorousová –

Nemoc motýlích křídel
Nemoc motýlích křídel (EB  Epidermolysis bullosa) je vzácné onemocnění kůže. Postihuje všechny 
věkové kategorie, zejména děti v útlém věku, což představuje velkou komplikaci, neboť mohou být 
ohrožené na životě. Navíc se jedná o dědičné onemocnění. I zdravým rodičům hrozí 25% riziko 
narození potomka, u něhož se onemocnění rozvine. V rodině se přitom takovéto onemocnění 

nemuselo nikdy vyskytnout, přesto každý z rodičů může nést jednu genetickou změnu. Ačkoliv jde 
klinický výzkum stále kupředu, zmíněná choroba je stále klasifikována jako nevyléčitelná. 



– Jan Kadeřábek –

Síla bylin

TIP
PRO

ZDRAVÍ

Zlatobýl obecný
(Solidago virgauera)

Motýli a bylinky. Krása nad 
krásu. Která bylinka nám 
nejvíce láká motýly? 
Kopřiva, levandule? 
O těch už jsme psali. Dnes 
napíši o méně známé 
bylince, na které 
můžeme motýly v létě 
hojně vidět. Je to 
zlatobýl obecný. 
Lidově také zlatobejl, 
svalník, celík 
zlatobýl, nebo celník.

Výskyt 
Zlatobýl obecný je rozšířen 
na Sibiři, v Asii, Africe a samozřej
mě i v Evropě. U nás roste v nad
mořských výškách do 800 m n.m.
Jedná se o vytrvalou rostlinu, dosahující 
výšky až jednoho metru. Má přímou 
nevětvenou nafialovělou lodyhu. Listy 
mu vyrůstají na stonku střídavě směrem 
nahoru. Kvete od července do září 
žlutými květy.

Sběr
U zlatobýlu se sbírá nať. Seřezává 
se celá kvetoucí nať (asi 30 cm). 
Nejlepší čas sběru je za sluneč
ného poledne. V tu dobu má totiž 
rostlina nejvíce účinných látek 
(glykosidů). Suší se zavěšená 
v malých svazcích za teploty 
max. 40 °C. Musí si po usušení 
zanechat původní barvu. 
Po usušení ji akorát zbavíme sil

ných stonků a odkvetlých úborů.

    A léčivé účinky?
      Účinky zlatobýlu jsou především 
močopudné a protizánětlivé. Starším 
mužům pomáhá při zbytnělé prostatě. 
Obecně pomáhá s odvodněním orga         

nismu a při revmatismu.

Přidává se do koupelí. Zlepšuje činnost ochablých 
svalů, hojí a celí strie. Proto má právě i lidový 
název „celík“. Rovněž ve formě koupele se používá 
ke zlepšení pohybu po obrně nebo úrazu, léčbě 
podlitin nebo špatně se hojících, hnisavých ran, 
hemoroidů a kožních vyrážek. 
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Nová kniha přináší podrobného průvodce pěstováním 
květin k řezu: nádherných, pestrých a ekologicky 
vypěstovaných vlastníma rukama. Je určena jak 
začátečníkům, tak pokročilejším pěstitelům, zahradám 
suchým i stinným, venkovským i městským. 

Anita Blahušová

ZAHRADA  
DO VÁZY

Jak si vypěstovat  
vlastní květiny k řezu  

po celou sezonu

Vydal: Smart Press, k dostání na www.smartpress.cz 

Tip pro vás na použití v kosmetice
Uvedu vám jeden tip, starý návod, na použití zlatobýlu 
v kosmetice. Ať jste krásní, jak ti motýli.

Postup:
Použijeme 50 g sušené natě zlatobýlu obecné a 150 ml 
vody.
Nať zalijeme vroucí vodou a necháme louhovat do vy
chladnutí. Nálevem pak omýváme obličej. Příznivě 
působí proti mastné pleti s rozšířenými póry.

Magie ani pověry se tentokrát nekonají. 
Zkusme něco vlastní silou, né? A pamatujte 
na MOTÝLY… 
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Zdravé recepty 
rostlinně

– KAKAOVÝ PERNÍK –
– ŠPÍZY S BRAMBORAMI –
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Ingredience

■  3 hrnky hladké mouky
■  1 hrnek cukru
■  1 hrnek oleje
■  2 hrnky rostlinného mléka (sójové, ovesné)
■  1 kypřící prášek
■  1 prášek do perníku
■  34 lžíce kakaa
■  2 lžíce povidel, nebo marmelády 
 (nemusí být)

Ingredience

■  2 balení tofu na gril 
 (předem marinované)
■  2 středně velké papriky
■  1 velká cibule
 (1 cuketa – volitelné)
■  810 menších brambor

Postup

Brambory si nakrájíme na čtvrtiny a dáme asi 
na 20 min. předvařit. Poté dáme brambory 
na plech s pečícím papírem, osolíme, opepříme 
a posypeme bylinkami dle chuti a upečeme 
v troubě.
Mezitím, než se nám uvaří brambory, si připra
víme špízy. Tofu nakrájíme na kostičky asi 
2x2 cm, pokrájíme zeleninu a vše napichujeme 
střídavě na špejle. Špízy můžeme péct buď 
v troubě, nebo na grilu do zlatova.
Podáváme se zeleninovým salátem. 

Dobrou chuť.

Kakaový
perník

Špízy 
s bramborami

60
minut

Postup

Mouku prosejeme přes sítko. Všechny ingredience 
smícháme v hladké těsto. Pokud budou v těstě hrudky, 
rozšleháme je elektrickým šlehačem. 
Těsto vlijeme na plech vyložený pečícím papírem 
a pečeme 3040 minut na 180 °C. Upečený perník 
poznáme tak, že na špejli, kterou do perníku píchneme, 
se nezachytává těsto. 
Před konzumací necháme zcela vychladnout.

50
minut



PRÁVNÍ SLUŽBY
Advokátní kancelář 
Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová 
nabízí právní služby v oblasti práva trestního a práva 
občanského, zejména:
■ Obhajoba obviněného v trestním řízení
■ Zastupování poškozeného v trestním řízení
■ Rozvody
■ Úprava poměrů k nezletilým dětem
■ Vypořádání společného jmění manželů
■ Vymáhání pohledávek

Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová
Muchova 9/223, Praha 6
dagmar.drimalova@akbobek.cz, tel.: +420 233 372 069

Poradna 
čtenářům

Dobrý den,
už nevím, kudy kam. Cítím se vyčerpaně. Mám potíže 
s neustálou změnou v celém mém životě. Neustálé 
zavírání, otevírání, omezování, testování. Už se v tom ani 
nevyznám, jen vím, že už je toho na mě moc. Mé děti jsou 
na distanční výuce, jsou pořád doma a už jsem unavená 
kloubit péči o rodinu s prací. Špatně spím a jsem spíše celý 
den ve stresu, i když se mi nic neděje.

Děkuji
Dana Plachá

Dobrý den paní Plachá,
píšete, že se cítíte vyčerpaně, špatně spíte a jste 
celý den ve stresu. Zároveň však popisujete, kde 
vidíte zdroje vašeho vyčerpání, což značí, že jste 
k sobě citlivá a vnímavá. Lze říci, že tyto vaše 
pocity pociťuje mnoho lidí a mají ve většině 
případů souvislost se současnou situací. Je 
potřeba říci, že náš současný každodenní život je 
jiný. Plný až mnohdy rozmanitých emocí. Ocitli 
jsme se v krizové situaci díky pandemii, která 
má významný dopad na každodennost každého 
z nás. To, že se cítíte vyčerpaně a ve stresu, je 
vlastně vaše přirozená reakce na situaci. Zároveň 
je třeba si uvědomit, že každá krize má začátek, 
ale i konec. Spolu s tím se také říká, že člověk 
může vyjít z krize pevnější a mnohdy objeví 
v sobě nebo v ostatních i jiné kvality či silné 
a slabé stránky. To však není vidět ani poznat, 
když jsme v akutní krizové situaci. 
Domnívám se také, že váš popis souzní s tím, 
že se nacházíte v akutní stresové situaci. První 
pomocí je najít cokoliv, co vám poskytne 
pocit bezpečí a stability, což je v dnešní době 
nejvíce zasaženo. Může to být rodinný rituál, 
třeba v každodenní společné večeři. Hraní 
společenských her nebo procházka v přírodě. 
Aktivity, které jsou pravidelné, hrají důležitou 

roli v stabilitě ve vašem životě. Zároveň je třeba hledat 
vaše buď osvědčené, nebo nové způsoby zvládání 
stresu (sport, malování, procházky, cvičení, poslech 
hudby, meditace apod.).
Ptáte se také, jak zvládnout sladění více náročných aktivit najednou. 
Doporučila bych nastavit režim dne, dokonce ho společně s dětmi 
sepsat, případně barevně vymalovat a někde viditelně vyvěsit. 
Určitě se také osvědčí pojmenovat priority a cíle. Je možné a velmi 
pravděpodobné, že budou u každého z rodiny jiné. Dokonce vás to 
může i překvapit. I to je v pořádku. A je také vhodné zapojit i ostatní 
členy vaší rodiny do věcí, které jste dříve řešili jiným způsobem. 
Nebojte se objevovat něco nového. 
Závěrem bych ještě zmínila jeden důležitý aspekt. Oceňujte se, chvalte 
se vzájemně za maličkosti, které by vám dříve přišly možná až všední. 
I to vám může pomoci překonat tuto náročnou dobu.
Držím palce.

Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M.
Psychologie a speciální pedagogika; Psychoterapie a poradenství; 
Absolventka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku SUR 

a výcviku koučinku  certifikát ICF.

Své dotazy pište na poradna@na-dotek.cz

Inzerce
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Vášnivý sběratel motýlů ukazuje své exponáty návštěvníkovi 
a zeptá se: 
“Vy máte doma také nějaké motýly?”
“Ne, ale mám slušnou noční můru.”

Tanečnice říká svému partnerovi:
“Pane, vy mi připadáte jako noční motýl.”
On se pousměje a polichoceně se zeptá:
“Tančím tak lehce, drahá slečno?”
“To ne, ale pořád se motáte jen pod lustrem.”

V potápěčském kurzu sedí instruktor se svým žákem před 
prvním ponorem na boku lodi a ptá se:
“Chceš ještě něco vysvětlit?”
Žák: “No, zajímalo by mě, proč musíme skákat pozadu?”
Instruktor: “To je jednoduché, když skočíš dopředu, spadneš 
do lodi.”

Zkušený potápěč se vynoří za pět minut, nezkušený za pět dní.

Americký turista stojí v Paříži před Eifellovou věží. Nadšeně si 
ji prohlíží a hned se ptá místních:
“Nádherná věž! Kolik barelů nafty z ní denně vytěžíte?”

Jak muži cvičí na pláži? 
Stáhnutím břicha pokaždé, když vidí bikiny.

řešení najdete na straně 35
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© Poezie
MOTÝLÍ ÁRIE
Marta Dietrich Dvorská

Mým tajným snem
jsou toulky s motýlem
Zatím mi jen 
sedí mol za týlem 

Otylý mol 
co se jen opíjí  
Já zpívám v moll 
motýlí árii

Motýle, leť 
za mojí myšlenkou
Motýle, spleť 
si mě s milenkou

Mým tajným snem 
jsou toulky s motýlem
Vidím ten den 
jak černé na bílém

Otylý mol 
už spadl do soli
Zpitý na mol
snad ho to nebolí

Motýle, leť 
za mojí myšlenkou
Motýle, teď 
stanu se housenkou Ilustrace: Martina Mrňavá
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Vybarvi 
motýla 
podle čísel

MOTÝLÍ ÁRIE

Mým tajným snem
jsou toulky s motýlem
Zatím mi jen
sedí mol za týlem

Otylý mol
co se jen opíjí
Já zpívám v moll
motýlí árii

Motýle, leť
za mojí myšlenkou
Motýle, spleť
si mě s milenkou

Mým tajným snem
jsou toulky s motýlem
Vidím ten den
jak černé na bílém

Otylý mol
už spadl do soli
Zpitý na mol
snad ho to nebolí

Motýle, leť
za mojí myšlenkou
Motýle, teď
stanu se housenkou

– Marta Dietrich Dvorská –

Úkol skřítka 
Čimíska

▲ Babočka paví oko
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Děti namalujte obrázky na téma: 
MOTÝL A JEHO VÝVOJ
Obrázky nám zašlete do 10.8.2021 na email: 

redakce@na-dotek.cz. Ze zaslaných obrázků bude vybráno 5 nejhezčích, 
jejichž autoři získají výtvarné potřeby v hodnotě 200, Kč. Při zasílání 
obrázků uveďte věk dítěte (soutěž je určena pro děti do 12 let). 

SOUTĚŽ
Děti 

namalujte

obrázky

VÍTĚZOVÉ 
SOUTĚŽE

Ve výtvarné soutěži namaluj 
obrázky na téma: PADLÁ HVĚZDA
(z předcházejícího čísla časopisu) jsme od malých čtenářů dostali krásné 
obrázky. Jako autoři nejhezčích obrázků, jež získali (jako cenu) vouchery na trička 
s vlastním obrázkem od organizace MALOVALO, byli vybráni:
Evička P. 7 let, Eliška M. 9 let, Jan G. 9 let, Kateřina Č. 9 let, 
Matěj R. 9 let. Podívejte se na krásné obrázky výherců.

ZADÁNÍ NOVÉ SOUTĚŽE

Petruska_inzerce_NaDotek_02.indd   2 12.11.2020   12:24:21
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KŘÍŽOVKA NA VYPLNĚNÍ
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KŘÍŽOVKU DLE 
OTÁZEK U ZASTÁVEK. 

Pořádá: Vědomý dotek z.s. www. vedomy-dotek.cz info@vedomy-dotek.cz

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU v Čimickém háji v Praze 8

ČIMÍSKOVA HRAČIMÍSKOVA HRA
Kvízovou hrou provází skřítek Čimísek, puštík Mudra a veverka Zorka.
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kořen pařez buližník Zakázaný 
vstup do lesa 

Zalesněno 
vstup zakázán 

Vstup 
zakázán 

nejlepší skok - skok jako foto u sochy skřítka Čimíska - splněno

bílá hnědá zelená splněno splněno 

splněno splněno iglú týpí jurta party stan 

splněno splněno splněno splněno 

zaškrtávej správnou odpověď a splněné úkoly

MAPA TRASY HRY

http://na-dotek.cz/cimiskova-hra/
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        Knihkupectví Portál 
Klapkova 1867/2 Praha 8, tel.: 283 028 203

e-mail: knklapkova@portal.cz
Otevírací doba od 10. května 2021: 9:00–18:00

Knihy, které mají duši. 
Kvalitní a bohatá literatura pro děti a rodiče.

Tituly i z oborů psychologie, pedagogiky, 
sociální práce a dalších humanitních směrů.

UDĚLEJTEDĚTEMRADOSTa podpořtedobrou věc

UDĚLEJTE DĚTEM RADOST 
KUPTE KNIHU POHÁDEK

a podpořte tak veřejnou sbírku „Pro Čimický háj”.
Dvanáct pohádkových příběhů skřítka Čimíska 
(patrona Čimického háje) a jeho kamarádů 
zvířátek s jemným 
ponaučením a informacemi o přírodě.
Koupit lze v:
1. Knihkupectví PORTÁL 
Praha 8, Klapkova 1867/2
2. Papírnictví PETRUŠKA 
Praha 8, Střelničná 1660/31  (OD Ládví)
3. centrum RoSa 
Praha 8, Střelničná 8/1680 (v kanceláři)
4. Bio Centrum Krakov
Praha 8  Bohnice, Lodžská 598/3

Objednávejte na: 
info@vedomydotek.cz
Cena: 190, Kč. Celá částka jde 
do veřejné sbírky 
„Pro Čimický háj”.

KNIHY S VĚNOVÁNÍM
OD YVONY BEDNAROVÉ

Napište si o knihu 
s věnováním a podpisem 

autorky na email:
Yvona.Bednarova@seznam.cz

Knihy je možné zakoupit 
v Albatros Media

www.albatrosmedia.cz
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Krakov

34

DISTRIBUČNÍ MÍSTA 

ČASOPISU
V elektronické i papírové podobě je 
časopis rozesílán stálým odběratelům.
Volně stažitelná verze časopisu: 
www.na-dotek.cz

Praha 2 Cesmína.bio, s.r.o., Londýnská 43, Praha 2, www.cesminabio.cz
Praha 4 NaturKoloniál Braník, Branická 659/107, Praha 4  Braník, www.lifenature.cz
 Ošatka  zdravá výživa  Poliklinika Budějovická, A.Staška 80, Praha 4  Krč
Praha 5 Bio Smíchov, Viktora Huga 4, Praha 5  Smíchov, www.facebook.com/biosmichov/
Praha 6 Marama, Dejvická 277/26, Praha 6 – Dejvice, www.marama.cz
 Sklizeno, Dejvická 574/33, Praha 6 – Dejvice, www.sklizeno.cz
Praha 7 Natur PRO, biopotraviny a bylinky, Farského 1, Praha 7,  www.naturpro.cz
Praha 8 Bio Centrum Krakov, Lodžská 598/3, Praha 8 – Bohnice, www.biocentrumkrakov.cz 
 Bio Rustonka, Sokolovská 115, Praha 8  Karlín, www.facebook.com/biorustonka/
 Bio domov – bez obalová prodejna, pasáž metra Ládví, Střelničná, www.biodomov.cz
 Jája – zdravá výživa  Palmovka  Praha 8 
 Bio – koloniál, U svobodárny 12, Praha 8
 Kohoutek ve Dvoře – bezobalová kosmetika a drogerie, Klapkova 1035/28, www.kohoutekvedvore.cz
Praha 9  BioKoloniál  Vysočany, U Svobodárny 1110/12, Praha 9  Vysočany, www.biokolonial.cz
 Katika, zdr. Výživa, Jablonecká 712, Praha 9, www.katika.cz
 Ošatka  zdravá výživa  Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9  Vysočany, www.osatka.cz
 Vegeland NC Fénix, Freyova 35, Praha 9  Vysočany, www.veganland.cz
Praha 10  HERBA (zdravá výživa)  OC Vivo! Hostivař, Švehlova 1391/32, Praha 10

Praha 1 Centrum sociálních služeb
                  Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. č. 2
Praha 4 Studio Dobeška Nad Lomem 1770
 Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
 Zelená domácnost Branická 66
Praha 6 Bio studio 4K, Bubenečská 11
 Kavárna Záhorský, Eliášova 279
Praha 7 Praha 7 Úřad MČ Praha  Troja Trojská 230/96
 Geo stezka ZOO Praha
 Kavárnička Pod havránkou 657/10B
 Botanická na talíři, Botanická zahrada Troja
Praha 8 Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům), U Meteoru 6
 Mě knihovna Bohnice, Těšínská 4
 Mě knihovna Ládví, Burešova 2
 Mě knihovna Stírka, Klapkova 26
 Spirála DDM P8, Přemyšlenská 1102/15
 Spirála DDM Pha 8, Dolákova 537
 Aquacentrum Šutka, Čimická 848
 Vydavatelství Portál, Klapkova 2
 Centrum RoSa, Střelničná 8
 Kulturní dům Ládví, Burešova 2
  Rodinné centrum Osmička, Libčická 333/2
 Osmička pro rodinu – DK Ďáblík, DK Krabík
 Lesní školka 3 údolí, Tišická
 Slunečnice dům seniorů, Na  Hranicích 674
 Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027
 Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 11
 Beyond jóga centrum, Klapkova 34

 Monada centrum rhb., Střelničná 8a
 Tichá kavárna, Burešova 12
 TJ Sokol Kobylisy, U školské zahrady 9
 Základní umělecká škola, Klapkova 25      
 MŠ Dolákova, Dolákova
   MŠ Lešeňská, Lešeňská
 MŠ Libčická, Libčická
 Cukrárna Klapkova 161/35
 Cukrárna U háje, Hovorčovická 28
 Studio Perla, Trousilova 1031/2
 Cukrárna Anděl, Trousilova 1031/2
 Kadeřnictví Bořanovická 15
 Inspirace, restaurace Nad Šutkou 14
 Pizza caffe U veverky, Olštýnská 607/1
 Pizza caffe U veverky, Čumpelíkova,   
 OSMIČKAfe BISTRO Lodžská 850/6
 MŠ Korycanská, Čimice, Korycanská
 CAP Mazurská, Mazurská  484
 Papírnictví Petruška, Ládví obchodní dům
 Helia sport, Střelničná 1
 Hospůdka Na zápraží, Neratovická 29
 Městská knihovna Ládví, Měšická 3
Praha 9 Amálka, rod. centrum, Novovysočanská 25
 Letní klub Stromeček, Zámecká
 MŠ Pětikvítek, Mílovská 6
 Knoflík, dětské centrum, Jablonecká
 

Časopisy najdete v BIOobchodech
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Napište nám náměty na články 
či zajímavosti z vašeho okolí 
na email redakce@na-dotek.cz 

1/8 stránky
52,5x74 mm
800,- Kč 

1/4 stránky
105x74 mm
1.500,- Kč 

“INZERCE” pro 1 číslo časopisu (tj. 2000 výtisků)

ŘEŠENÍ SUDOKU

1/2 stránky
105 x 148 mm
210 x 74 mm
3.000,- Kč

1 stránka
210 x 148 mm
6.000,- Kč
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Slevový program 
2. inzerce v časopisu = sleva 5 %
3. inzerce v časopisu = sleva 10%
4. a další inzerce v časopisu = sleva 15 %

TIP
Slevu lze sčítat se slevou 5 % za umístění distribučního místa časopisu 
(po dobu min. 1 roku) a 10 % za poskytnutí slevy pro členy klubu NA DOTEK (po dobu min. 1 roku). Plošná „inzerce“ 
(která je finančním darem na podporu ekologických aktivit spolku) je tedy možná již od 560, Kč.

Pravidla soutěží v časopisu (luštěnky apod.)
Soutěže vyhlášené v tomto časopisu jsou určené všem čtenářům (specifikované u konkrétní soutěže – např. věková 
kategorie), s výjimkou zaměstnanců organizátora (vydavatel časopisu) a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné 
příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící rodinnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu 
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Účastníci soutěží dávají svou účastí v soutěži výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních dat (údajů) organizátorem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, 
místa bydliště (tzn. město) a s případným zveřejněním zaslaných odpovědí, příspěvků (např. 
fotografie, obrázky apod.), popř. fotografií výherce z předávání ceny, na stránkách časopisu, 
webu a FB organizátora. Zveřejněním zaslaných textů a příspěvků nevzniká účastníkům 
soutěží jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími 
podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky (např. 
fotografie, obrázky apod.) a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher.
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají 
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.

SLEVA
až 30%

Výherce luštěnky časopisu NA DOTEK č. 27 s Českou mincovnou – hra o stříbrnou minci 
První člověk ve vesmíru proof. v krabičce v hodnotě 1.690, Kč: Barbora Petrtýlová z Prahy 8
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