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VĚDOMÝ DOTEKCo se nám v poslední 
době povedlo

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: 
Městská část Praha 8

10. 6. 2018  OPRAVA NAUČNÉ 
STEZKY ČIMICKÝ HÁJ
Členové spolku opravili naučnou stezku - 
zabudovali cedule stezky (původně vytržené 
ze země a poškozené) do původních míst 
ceduli č. 1 a ceduli č. 2 a natřeli sochu skřítka 
Čimíska u hájovny.

17. 6. 2018  
POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ
Dne 17.6.2018 zaplavily od 10 hod. do 13 
hod. pohádkové postavy Čimický háj v Praze 8
- proběhl zde neobyčejný pohádkový les. 
Na deseti zastávkách zdejší naučné stezky 
čekaly na děti pohádkové postavy - Červená 
Karkulka, stromová víla, vodník, loupežník, 
ale i lesní zvířátka jako liška, sova a další. 
Stovky zúčastněných dětí u nich plnily úkoly 
a poté získaly hezké ceny. Všem pomáhal pa-
tron Čimického háje, zdejší skřítek Čimísek. 
Na akci se děti dozvěděly i zajímavé infor-
mace o přírodě od členů Českomoravské 
myslivecké jednoty a prohlédly si hasičskou 
techniku SDH Praha 8 - Bohnice. Na výstavě 
“Zkamenělá příroda” si děti prohlédly mnoho 
zkamenělin a odlitků vzácných paleonto-
logických nálezů a dozvěděly se z infor-
mačních panelů zajímavé informace o dávné 
přírodě. Divadlo Radka Pokorného, Divadlo 
Buřt, pobavilo děti příběhy skřítka Čimíska, 
inspirovanými knihou Pohádky z Čimického 
háje. Účast byla zdarma a děti mohly využít 
i dětskou dílničku nebo malování na obličej. 
Stejně jako vloni i ten letošní Pohádkový 
Čimický háj jsme pořádali moc rádi.

31. 8. 2018  CHARITA DAY
BUDOVÁNÍ NAUČNÉ ZAHRADY
Dobrovolníci z organizace GE Aviation, 
společně se členy spolku uspořádali dobro-
volnickou akci na pomoc při budování vzni-
kající naučné zahrady - Čimískova naučná 
zahrada/Čimická zahrada.

Pohádkový Čimický háj
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Více k akcím na 
www.vedomy-dotek.cz

sebeobrana trochu jinak

Bojíte se chodit domů sama?

SEBEOBRANA 

PRO ZENY

od   20.09.2018  

Kurz je zaměřen na praktická cvičení jednoduchých, lehce 

zapamatovatelných a účinných sebeobranných prvků pro ženy, 

pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou policejní praxí 

a praxí v oblasti sebeobrany a relaxačních technik.

Pořádá: Vědomý dotek z.s.

www. vedomy-dotek.cz

info@vedomy-dotek.cz   T: 608 339 338

Podporuje: 

(18:00 - 19:15)

kdy:

kde:
cena:

(10 čtvrtků po sobě jdoucích - 10x75 min.)

Centrum RoSa, Praha 8, Střelničná 8/1680

 950,- Kc (za 10x75 min. kurzu)
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13. 9. 2018  
POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 
7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků a opravení přezi-
movacích mločích zídek. Zídky je třeba v tomto období 
opravit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro přezi-
mování.

15. 9. 2018  
CHARITATIVNÍ BĚH ČIMICKÝM HÁJEM 
- BĚŽTE DO HÁJE 2018

Sobota 15.09.2018 od 10:00 hod. start Čimická zahrada 
(Praha 8, Spádná 882/9)
Pro dospělé sportovce budou připraveny trasy:
ženy obuté 5000 m
muži obutí 5000 m
ženy naboso 5000 m
muži naboso 5000 m
Pro děti bude připravena trasa:
1000 m se 3 zastávkami s úkoly
Další program pro všechny:
■ dětská dílnička
■ bosá dílna
■ malování na obličej
■ možnost vyzkoušet si hasičskou techniku
■ možnost vyzkoušet si jízdu na velkém historickém kole
■ dětské divadelní představení Divadla Buřt 
  Radka Pokorného
Moderuje patronka akce herečka Divadla Pod Palmovkou 
– Vendula Fialová.

22. 9. 2018  
DOBROVOLNÝ ÚKLID 
ČIMICKÉHO HÁJE

Úklid prostoru Čimického 
háje v Praze 8 od odpadků.

NEJBLIŽŠÍ AKCEPŘIPRAVUJEME

Co připravujeme



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. Na akcích  spolupracují dobrovolníci, Lesy hlavního města Prahy, Magistrát hl. 
m. Prahy a Úřad MČ Praha 8. 
Projekt grantem podpořili: Hlavní město Praha a Městská část Praha 8.

■ 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 a hlavně dobrovolníky z řad veřejnosti. 
Projekt grantem podpořil: Městská část Praha - Troja.

■ ČIMÍSKOVA NAUČNÁ ZAHRADA 
   - komunitní a naučná zahrada
U severního okraje Čimického háje v Praze 8 budujeme ko-
munitní a naučnou zahradu, na které budeme pořádat před-
nášky o přírodě a akce v rámci environmentální výchovy dětí 
z mateřských a základních škol.
Projekt grantem podpořil: Hlavní město Praha  

JAK NÁM MŮŽETE
POMOCI

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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Přes tyto čtyři pojmy jsme vstoupili do říše tvorů, kteří jsou 
pro někoho nepřekonatelně odporní, protože jsou „studení 
a slizcí“, pro jiného zvláštní a nesmírně zajímaví.

Označením obojživelníci je obdařil slavný švédský příro-
dovědec a lékař Carl Von Linné (1707–1778), který je pojmen-
oval odborným názvem Amphibia. Je to slovo řeckého původu 
a znamená „dvojace žijící“. Vědci si nejsou jisti přesným počtem 
druhů žijících na naší planetě, ale odhad se pohybuje někde mezi 
2500 až 3500 a skoro každý rok je objeven a popsán další, dosud 
neznámý druh.

První obojživelníci
Obojživelníci se vyvinuli asi před 350 miliony let (v období 

svrchního devonu) z lalokoploutvých ryb. Z fosilních nálezů 
víme, že první obojživelníci vypadali jako obrovští mloci, 
mnohdy přes metr dlouzí s protáhlou hlavou a mohutným 
ocasem. Přechod z vodní říše na souš nebyl jednoduchý. Vyžádal 
si velké a náročné fyziologické i anatomické přeměny a trval 
miliony let.

– Pavel Karel –

Říše – živočichové
Kmen – strunatci
Podkmen – obratlovci
Třída – obojživelníci

Obojživelníci 
v kostce

V první řadě muselo dojít k přeměně 
dýchacího systému. Místo kyslíku obsaženého 
ve vodě bylo nutné se naučit využívat kyslík 
vzdušný. Žábry musely být tedy nahrazeny 
plícemi. Poté se musely z rybích ploutví 
vyvinout kráčivé končetiny a velkou změnou 
prošla i kostra, která musela být schopna nést 
plnou váhu těla, teď již nenadlehčovaného 
vodou.

Důvodů, proč začaly ryby v tak masovém 
měřítku opouštět vodu a vylézat na souš, 
může být několik. Americký paleontolog a bi-
olog Alfred Romer (1894–1973) naznačuje 
ve své práci tyto možnosti. Za prvé, i přes 
velké lijáky začaly vodní nádrže postupně 
vysychat a některé formy ryb byly nuceny 
přelézat velké vzdálenosti po souši při hledání 
nových vodních ploch. Mohly se také přem-
nožit dravé formy ryb, které vytlačily ostatní 
na souš, a v neposlední řadě se z velkého 
přemnožení vodní fauny začal projevovat 
velký nedostatek potravy. A protože se v té 
době vyvíjely na souši stále nové druhy 
hmyzu, který skýtal množství dobré stravy, 
ryby při jeho lovu byly nuceny stále častěji 
vylézat na břeh.

Specifika obojživelníků
Obojživelníci nemají stálou tělesnou 

teplotu, neboť teplota jejich těla je závislá 
na teplotě okolního prostředí. Jak víme, rozdíl 
teploty vody může kolísat asi o 25–30 °C,  ale 
na souši může být tento rozdíl od -45 °C 
až do 45 °C tepla. Těmito výkyvy teplot 
samozřejmě trpí všichni živočichové, ale 
oboj živelníci se dokázali s tímto problémem 
vyrovnat. Jsou schopni zcela zamrznout 
v zemi, jejich životní pochody se sníží 
na minimum a přečkají tak i kruté zimy. 
Naproti tomu jsou schopni přežít i silná 
vedra, kdy upadají do takzvaného letního 
spánku, při kterém zalezou do chladivého 
stínu podzemních děr a v úplné nehybnosti 
přečkají i toto horké období. Složení potravy 
dnešních obojživelníků se od časů jejich 

TÉMA: MIKROSVĚT
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rybích předků nezměnilo. Živí se hlavně hmyzem a jako 
ryby polykají potravu celou bez kousání. A protože tak 
jako všichni vyšší obratlovci by nedokázali spolknout 
potravu úplně suchou, vyvinuly se i u nich slinné žlázy. 
Ty vylučují tekutinu, která slouží jen ke smáčení potravy, 
na rozdíl od ostatních obratlovců, jejichž sliny potravu 
nejen smáčejí, ale současně natravují pomocí enzymů.

Aby se obojživelníci naučili využívat vzdušný kyslík 
na souši, museli si „pořídit“ mnohem vhodnější a nez-
bytné plíce. Žábry, které jsou ve vodě nepostradatelné, 
totiž na vzduchu rychle vysychají a tenké stěny jejich 
buněk odumírají. Na rozdíl od vyšších obratlovců, kteří 
mají plíce tvořené houbovitou, hluboce členěnou tkání, 
jejíž plocha je mnohonásobně větší, než se zdá, mají 
obojživelníci povrch plic velmi malý a protože nemají 
hrudní koš, musí pumpovat vzduch do plic polykáním, 
pohybem spodní čelisti nahoru a dolů. Žáby mají 
v dýchací trubici uložen i hlasový orgán. Samci „kuňkají“ 
tím stylem, že uzavřou nozdry a prohánějí vzduch z plic 
do úst a zpět a tím rozechvívají hlasivky. Vědci se dom-
nívají, že tyto zvuky, které ať už nazýváme kuňkáním, 
kvákáním nebo skřehotáním, byly zřejmě úplně prvními 
hlasovými projevy živých tvorů na této planetě.

Rozmnožování obojživelníků
Obojživelníci jsou sice schopni žít na souši, ale vodní 

živel je pro ně v naprosté většině nepostradatelný při 
rozmnožování. Jejich vajíčka nejsou totiž chráněna před 
vysycháním ani skořápkou nebo kožovitou slupkou 
a zůstala stejná jako v prehistorických dobách.

Rozmnožování obojživelníků probíhá několika 
způsoby oplozování. U ocasatých, což jsou mloci a čolci, 
samečci kladou semenné schránky (spermatofory), 
které samičky „sbírají“ okrajem kloaky – společným 
vyústěním trávícího, vylučovacího i pohlavního ústrojí. 
Tak dochází k vnitřnímu oplození na rozdíl od žab (bez-
ocasí), kde dochází k oplození vnějšímu. Sameček se usa-

dí na zádech samičky a objímá ji v podpaží a ve sla-
binách svými končetinami. Po několika hodinách 
v této pozici začne samička vypouštět vajíčka, která 
samec hned oplodňuje. Podle různých druhů žab 
může být ve snůšce od několika desítek až po tisíce 
vajíček, která samice odloží do vody a většinou už se 
o ně nestará.

Samotné vajíčko je složeno ze tří částí. Světlejší 
vnitřní část je žloutek a tmavá samotný zárodek. 
Třetí, vrchní část, je rosolovitá hmota, která se na-
balila na vajíčko během kladení. Ve vodě nabobtná, 
vajíčko nadnáší a slouží i k přichycení na kameny 
nebo rostliny. Zajišťuje potřebnou vlhkost a chrání 
i od nežádoucích účinků ultrafialového záření. 
A v neposlední řadě funguje i jako čočka, která 
soustřeďuje sluneční paprsky a vajíčko vyhřívá. 
Z vajíčka se po nějaké době vylíhne larva. Je beznohá 
a pohybuje se vlněním plochého ocásku. Zpravidla 
má tři páry keříčkovitých vnějších žáber. Ty postu-
pem doby zanikají a tvoří se žábry vnitřní. I ty však 
postupně mizí a začínají se vyvíjet plíce z části trávicí 
trubice. Současně začínají larvě narůstat nožičky. 
Nejprve se ukážou větší nožky zadní, po nich přední 
pár a začne mizet ocásek. V těle pulce proběhne takto 
při celé metamorfóze v dospělého jedince až třicet 
důležitých proměn.

Kuriozity
Obojživelníci se z velké většiny po nakladení va-

jíček už o své potomstvo nestarají. Ale i zde najdeme 
výjimky. Například vajíčka drobných jihoamerických 
žab rodu Dendrobates se zprvu vyvíjejí na souši 
a stačí jim jen vlhká podestýlka a déšť. Ale vylíhlí 
pulci dýchají žábrami a potřebují nutně vodu. V tu 
chvíli přispěchají samečci jako „dopravci“. Pulci se pe-
vně přichytí na jejich tělo a žabáci dopraví urychleně 
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své potomky do vody. Ale ani teď jejich služba 
nekončí. Setrvávají nadále v blízkosti, kdyby voda 
náhle vyschla a bylo třeba pulce přestěhovat do jiné 
blízké vodní nádrže.

Další kuriozitou mezi žábami jsou listovnice, které 
tráví celý život na stromech a potřebné množství 
vláhy získávají v korunách, kde se slévají kapky rosy 
a dešťová voda. Toto množství vláhy je ale nedostaču-
jící k vývoji potomstva, a proto některé druhy stro-
mových žab nalezly úžasné řešení. Brazilská rosnička 
nejdříve vyhledá příhodnou stromovou dutinu. Tu 
celou postupně vymaže pryskyřicí ze stromu tak, aby 
nepropouštěla vlhkost. Pak jen počká, až se v dutině 
nahromadí dostatek dešťové vody a do ní pak nak-
lade svá vajíčka. K nejpodivnějším žábám pak patří 
jihoasijské a africké létavky čeledě Rhacophoridae. Ty 
se dovedou pohybovat po stromech a mezi větvemi 

krátkým klouzavým letem. Dalo by se říct s jistou 
nadsázkou, že ovládly po vodě a souši i vzduch.

Naši obojživelníci
Na území naší republiky žije z podtřídy ocasatých 

obojživelníků mlok skvrnitý a sedm druhů čolků. 
Z podtřídy bezocasých, tedy žab, šest druhů skokanů, tři 
druhy ropuch, dva druhy kuňky, rosnička zelená a blat-
nice. Největší z nich je mlok skvrnitý, který dorůstá až 
28 cm, a mezi žábami kraluje ropucha obecná se svými 
13 cm.

Až se s některými zástupci třídy obojživelníků setkáte 
na vašich toulkách přírodou, vzpomeňte si, co už o nich 
všechno víte a chvíli je tiše pozorujte. Uvidíte, že už 
vám najednou nebudou připadat tak slizce odporní, ale 
naopak velmi zajímaví a třeba i krásní.

Obojživelníci se z velké 
většiny po nakladení vajíček 
už o své potomstvo nestarají.

Víte, že...

Na území naší re-

publiky žije z podtřídy 

ocasatých obojživelníků 

mlok skvrnitý a sedm 

druhů čolků.
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Víte, že mlok skvrnitý v dospělosti neumí 
plavat? Po metamorfóze z larvy na dospělce 
se do vody vrací pouze samičky při kladení 

larev.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je 
velmi zajímavým živočichem vyskytujícím 
se na našem území. Na rozdíl od jiných 

obojživelníků, jsou mloci živorodí, nekladou tedy 
vajíčka (resp. vejcoživorodí – vajíčka se vyvíjejí v těle 
samice). Samice je při kladení larev zadní polovinou 
nebo i větší částí těla ve vodě, snaží se ale nesklouz-
nout do vody celá. Larvy se pak ve vodě vyvíjejí 
přibližně tři měsíce, než opustí vodní prostředí. Jsou 
dravé a v tůních a pomalu tekoucích vodách, které jim 
nejvíce svědčí, loví drobné vodní bezobratlé, ale i rybí 
potěr. Trvá jim cca tři roky, než pohlavně dospějí. 
I mimo vodní prostředí se pak živí bezobratlými 
živočichy, žížalami a slimáky počínaje až po pavouky 
a hmyz.

Mlok skvrnitý 
je silně chráněný

Mloci se dožívají dokonce až dvaceti let, ale přesto 
jsou velmi vzácní. Proto je mlok skvrnitý dle Bern-
ské konvence (Úmluva o ochraně planě rostoucích 
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť) 
přísně chráněným živočišným druhem a dle Vyhlášky 
ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. je 
dokonce silně ohroženým živočišným druhem. Když ho 
v přírodě uvidíte, nesmíte se jej ani dotknout.

13. 9. 2018  
POMOZME MLOKOVI 

PŘEŽÍT V PRAZE

Akce na vyčištění okolí 
Podhořského potoka (Praha 7

- kde se mlok vyskytuje) 
od odpadků a opravení 

přezimovacích mločích zídek. 

– Martin Rezek –
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TÉMA: MIKROSVĚT

Nejen v přírodě, ale i ve městech se můžeme setkat 
s naší nejběžnější žábou – ropuchou obecnou. Vídáme 
ji nejčastěji za šera, či v noci, kdy loví. Její kůže v nás 
může vyvolávat nelibé pocity a není divu – je totiž samá 
bradavice.

O ropuše je mnoho lidových pověr. Podle jedné by-
chom neměli na ropuchu sahat, nebo se jí jen dotknout, 
„sic bychom měli bradavice stejné“. Základ této pověry 

Žáby ve 
starém lidovém 
léčitelství
– Perla Sch. –

Tímto krátkým článkem jedním 
okem nahlédneme do magického, 
ještě málo prozkoumaného světa žab 
- na kolik nás ovlivňovaly v minulosti 
a kolik nám toho ještě v mnoha 
ohledech mohou případně přinést.

je pravdivý, neboť ropucha, svými kožními žlázami, 
vylučuje jedovaté bufotoxiny, které sice běžně pro 
kůži zdravého člověka nebezpečné nejsou, ale 
u alergika mohou způsobit kožní vyrážky. U každého 
člověka, ať už je, či není alergik, způsobí tato látka 
pálení a svědění při kontaktu se sliznicí oka či nosu. 
Ropucha je díky své bradavičnaté kůži nejedlou 
kořistí pro téměř všechny živočichy (vyjma tchoře 
tmavého), a pokud na ni náhodou sáhnete, měli byste 
si jít urychleně umýt ruce.
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V další lidové pověře se praví, že bychom se 
ropuchám neměli dívat do očí. Těžko říci, jaký to mělo 
důvod, snad to byl strach z uhranutí.

Ve starém lidovém léčitelství se používaly živé 
žáby dle praktik těchto pověr. Mimo jiné se používaly 
i mrtvé žáby (hlavně ropuchy), které se sušily a poté 
drtily na prach. Tímto prachem se léčily zimničné stavy 
a prach nošený v pytlíčcích při sobě měl chránit před 
epileptickými záchvaty.

Údajně i voda, ve které po devět dní před svátkem 
sv. Jiří plavala rosnička, byla léčivá a měla se pít proti 
nejrůznějším nemocem. Slizové výměšky žab zas 
bývaly součástí nejrůznějších mastiček čarodějnic 
a léčitelek. Někteří „léčitelé“ zase ordinovali ženám 
s problémy a nádory v prsu, aby je třely živou ropu-
chou a nádor by prý měl zmizet. Před ropuchami měly 
respekt i samy čarodějnice, a chtěly-li uškodit druhým, 
žábu strčily pod práh stavení.

 Je vidět, že žáby, a hlavně ropuchy, byly ve starém 
lidovém léčitelství hojně používány, nelze však tyto 
postupy nijak doporučovat.

 V současné době možná slyšíme o psychedelických 
účincích ropuchy colorádské, která žije v severním 
Mexiku a na jihozápadě USA a která vylučuje silný 
přírodní tryptamin, nebo o přírodních a rovněž du-
chovních aspektech léčení žábou Kambo. Žába Kambo 
žije v Amazonských deštných pralesech a její výměšek 
používají domorodci coby lék proti hadímu uštknutí, 
malárii, nejrůznějším epidemiím a nákazám. Při 
užití tohoto léku dochází k zevní očistě, mj. pomocí 
zvracení. Avšak všichni, kteří podnikli tento ozdravný 
proces, se cítili výborně ještě po několik dalších týdnů. 
Cítili nával energie, klidu a zjitření smyslového a mi-
mosmyslového vnímání.

 Jak vidno, žáby mají neomezené možnosti...
nechejme se tedy inspirovat.
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V tomto článku však budu psát o příčinách chronických 
potíží, které nás mohou trápit i několik let. Tyto vleklé 
a dlouhodobé potíže nám ukazují, že něco v našem těle 
není ideální. Měli bychom mu naslouchat a něco s tím 
udělat.

Předem bych chtěl upozornit, že 
jde o jeden úhel pohledu, který 
ne každý může přijmout. Ale 
zkuste se po přečtení článku 
alespoň zamyslet, zda by to 
tak mohlo být, nebo mi 
nevěřit a informace si 
ověřit z jiných dos-
tupných zdrojů. Vlastní 
poznání je mnohem 
lepší, než přečtení 
nějakého článku.

Ucpaný nos, rýmy 
a kašle, které se nám 
v cyklech neustále 
vracejí, a i když 
využíváme všech dos-
tupných přípravků a rad, 
trvání těchto příznaků 
se nekrátí. Jak to? V lid-
ském těle je z pohledu čínské 
medicíny pět hlavních, navzájem 
propojených a spolupracujících 
systémů.

Chronická rýma
Blíží se podzim, počasí a podmínky se budou měnit, začnou nás trápit kašle, rýmy, 
ucpané dutiny a různé respirační neduhy. Proč to? Náš organismus se připravuje 
na zimu, čistí se a posiluje, a takový je vnější projev. Jde-li o běžnou virózu, tak se s ní 
naše tělo „popere“ dle jeho vitality a kvality imunitního systému.

Nás bude v tomto případě zajímat pátý uvedený sys-
tém, a to tlusté střevo a plíce. Tyto dva orgány, včetně 
jejich meridiánových drah (možno si je představit 
jako potoky, ve kterých proudí místo vody ener-
gie), mají na starosti výměnu látek mezi vnitřním 

a vnějším prostředím. Mají tedy funkci 
očistnou. Plíce přijímají vzduch, a to je 

spojeno s funkcí jak pokožky, tak 
i mozku a naší mysli, tlusté střevo 

zpracovává části jídla, vylučuje ho 
a tvoří vyváženost organismu.

Z pohledu chronické 
rýmy se však pro mnohé 
čtenáře nepochopitelně 
zaměřím na stav našich 
střev. Z několikaleté 
praxe provozování 
shiatsu ošetřování se 
tento postup mnohokrát 
osvědčil a přinesl rychlé 
a dlouhodobé vyřešení 
potíží. Musím ale zdůraznit, 

že vše záleží na přístupu 
každého z nás, ne na nějakém 

terapeutovi nebo lékaři.

Pojďme tedy na to. Když si 
představíme tlusté střevo, tak jeho 

stěny jsou průchozí, aby se do organis-

1. Srdce a tenké střevo
2. Játra a žlučník
3. Žaludek a slezina, slinivka
4. Ledviny a močový měchýř
5. Tlusté střevo a plíce

– M. A. Rian –
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mu mohly vstřebávat důležité a potřebné látky. Tuto 
skutečnost nemusím více rozepisovat. Pokud však 
do těla (v poslední fázi trávení, tedy do tlustého střeva) 
dostáváme dlouhodobě nesprávnou stravu ve formě 
uzenin, mléčných výrobků, geneticky upravovaných 
potravin, smažených potravin, pšenice a spoustu 
chemie v potravinách, je naše střevo velmi za-
těžováno a jeho mikroflóra je jiná, než náš organismus 
potřebuje. Panuje zde disharmonie, kolonie kvasinek 
a jiných nepříznivých bakterií jen prosperují, a pros-
tředí v tlustém střevě začíná být pro náš organismus 
nebezpečné.

Mechanismy našeho těla se samozřejmě snaží nastolit 
zpět harmonii v organismu, a proto se začnou zbavovat 
toxinů. Díky lymfatickému systému jsou tyto toxiny 
hnány k vyloučení z organismu formou hlenů. Ty pak 
z těla dostáváme pomocí smrkání a kašlání. Fakticky 
to, co vysmrkáme, nebo vyplivneme je odpad z našeho 
tlustého střeva. A když si uvědomíme, že dostáváme 
do těla formou potravy nesprávné látky, naše čistící 
mechanismy neustále tyto toxiny vylučují. Zatěžují tím 
tak naše horní dýchací cesty a my máme neustále rýmy, 
nachlazení, bolesti v krku, dušnost, kašle, astma a dále 
i kožní choroby a problémy, protože tělo se toxinů 
chce zbavit za každou cenu. Vzniká neustálý cyklus 
chronických potíží.

Identifikátorem „nepořádku“ v našem tlustém střevě je 
jazyk. Pokud máme na jazyku (hlavně ráno po pro-
buzení) silný bílý povlak a z úst se line nevábný puch, 
je to jasné. Dost často tento dlouhodobě neřešený stav 
odnesou i naše zuby, zejména horní 4. a 5. a dolní 
6. a 7. Pokud se na nehtech rukou a nohou objeví 
nevzhledné vyvýšeniny, může to být dokonce známka 

přítomnosti kulatých červů ve střevě (často se objevuje 
u lidí bez domova).

Ani naše negativní emoce nepřispívají správnému 
prostředí v tlustém střevě. Pocity viny, obviňování 
druhých, strach ze sebevyjádření se a stres. Určitě to 
mnozí z vás znáte z dob studií, kdy před důležitou 
zkouškou na vysoké škole bylo velmi obtížné najít 
volnou toaletu.

Co nám tedy ke zbavení chronické rýmy, a nejen té, 
pomůže? Hlavně my sami - vyčištění tlustého střeva 
a nastolení rovnováhy. Možností je opět spousta. 
Od úpravy stravy, řízené diety až po hlubokou detoxi-
kaci tlustého střeva. Je na každém jedinci, co bude 
preferovat a na co se cítí. Je potřeba brát v úvahu, že 
když změníte jídelníček, nastolení harmonie v tlustém 
střevě bude dlouhodobá záležitost, kvasinky se budou 
dožadovat zpět své „nekvalitní“ potravy a těžké nánosy 
na stěnách střeva se tím neodstraní. Proto bych i ze 
své zkušenosti doporučil provést hlubokou detoxikaci 
tlustého střeva a udělat jakýsi restart organismu. Ono 
totiž, když odstraníme tyto několikaleté nánosy, začne 
se nám takřka okamžitě zlepšovat činnost a vitalita 
jater, žlučníku, ledvin a sliznic. Naše pokožka bude 
čistší (bez akné). Dále se nám začne automaticky čistit 
krev a zlepší se srdeční činnost, upraví se váha a ne-
nastává JO JO efekt, jako u nekvalitních diet, osvěží se 
dech, sníží se alergické reakce a přestaneme mít chro-
nické potíže s dýchacím a trávícím ústrojím. Obnoví se 
imunita, funkce kloubů, navýší vitalita a předejdete tak 
mnohým závažným nemocem jako např. cukrovka.
Pravděpodobně se velmi rychle zbavíte také bolestí 
hlavy, zvýšené únavy, bušení srdce, zácpy a zvýšené 
plynatosti, žaludečních a střevních problémů 
a předčasného stárnutí.

Tak hurá do toho, a pokud se někdo rozhodne pro 
hlubokou očistu, provádějte ji při ubývajícím měsíci. 
To se tělo čistí automaticky a celý proces se tak zefek-
tivní. Mnoho zdraví!

ZDRAVÍ
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 Do dnešního vydání bych měl napsat něco o by-
linách na doplnění energie, nebo nějak souvisejících 
s podzimem. Šípek a rakytník zde už byl, tak dnes 
napíši o méně známé bylince – jablečník obecný.

 Jablečník obecný je trvalka, dorůstající až 30 cm. 
Má vystoupavou přímou lodyhu a řapíkaté listy 
(podobné meduňce) jemně ochlupené. Kvete drob-
nými, bílými, pyskatými květy, od konce července 
až do září. Dnes už to je samozřejmě dříve a já mám 
jablečník už v červenci odkvetlý. Původní domovinou 
byla západní Asie a středomoří. Je to rostlina mírného 
pásma subtropů. U nás dává přednost teplejším 
pásmům.

Síla bylin
Jablečník plný energie

Jan Kadeřábek

Použití jablečníku
Z jablečníku sbíráme nať, bez dřevnatých částí při 
rozkvětu. Není náchylný na zapaření, takže se může 
sušit ve svazcích.

Jablečník má velice široké spektrum léčivých účinků. 
Působí příznivě na dýchací cesty, léčí chronický zánět 
průdušek, zklidňuje srdeční neurózy, vyrovnává 
tep a arytmii, rozšiřuje cévy, léčí vysoký krevní 
tlak, podporuje trávení a pomáhá i při chorobách 
žlučníku. Povzbuzuje činnost jater a sleziny. Působí 
proti nadýmání a je mírně projímavý. Zevně se koupel 
z jablečníku používá na léčbu špatně se hojících 
a hnisavých ran. Myslím, že na podzim má dosti velké 
uplatnění.

A na závěr výroba sirupu:
Suchou nať zalijeme studenou vodou, přes noc 
necháme pracovat. Nálev vylisujeme přes cedník, 
tekutinu svaříme s cukrem až do zhoustnutí. Proti kašli 
se užívá 3x denně kávová lžička.
Tak až bude nedobře, vzpomeňte si na jablečník 
obecný.

ZDRAVÍ
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Čtenář, dvanáctiletý Honza K., nám poslal kus přírody, 
kterou zachytil na fotografii.
Jak sám píše: „Tyto krásné, ale drsné snímky jsem vyfotil 

letos v květnu na hrázi rybníka u nás doma v Chmelištné, okr. 
Louny.“

Ohlasy

čtenářů

Na snímku je zachycena užovka hladká 
(Coro nella austriaca), jak ulovila slepýše 
křehkého (Anguis fragilis). Užovka hladká 
je evropský nejedovatý had. Slepýš křehký 
hadem není, je tzv. beznohá ještěrka.

Příroda 
kolem vás

REDAKCE:
Pokud máte také zajímavé 
fotografie přírody, pošlete 

nám je do redakce a my 
je vytiskneme v našem 

časopisu.
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Dančiny 
zdravé recepty

– Dana Průšková –

– Matcha –
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Matcha (mačča) 
je japonský mletý čaj vyrobený ze speciálního zeleného 
čaje. Mletím čaje na žulových kamenech vzniká žluto-
zelený prášek, který se používá při zenových buddhis-
tických obřadech, ale i při vaření v kuchyni.
Matcha má velký přínos pro naše zdraví (pocit energie 
a duševní svěžesti) díky látkám v ní obsažených – konzu-
mace velkého množství antioxidantů, L-theaninů (přírodní 
aminokyselina), vitamíny, minerály, vlákniny a teofylin (má 
podobné účinky jako kofein). A proto si dnes uvedeme 
dva velmi jednoduché recepty.

Ingredience:    
   
• Matcha Tea
• hladká mouka
• jedlá soda
• sůl
• máslo
• vanilkový extrakt
• cukr krupice (popř. třtinový cukr)
• vejce
• banány
• podmáslí
• sekané mandle, ořechy nebo sušené ovoce

Nejprve utřeme 110 g másla s 225 g cukru 
krupice do pěny, postupně zašleháme 
2 vajíčka, přilejeme 85 ml podmáslí, 
1 lžičku vanilkového extraktu, 4 rozmačkané 
přezrálé banány, hrst nasekaných mandlí 
(nebo ořechů) a vše pořádně promícháme. 
Vedle si připravíme 285 g hladké mouky, 
1 lžičku jedlé sody (vrchovatou), ½ lžičky 
soli, 2 lžičky Matcha Tea, 1 lžičku vanilk-
ového extraktu a vše smícháme. Tuto sypkou 
směs po lžičkách postupně vmícháme 
do předcházející tekuté směsi, dokud nebude 
hladká. Poté ji nalijeme do připravené vy-
mazané bábovkové formy a pečeme v přede-
hřáté troubě na 180 °C asi 1 hodinu. Zda je 
bábovka upečená zkontrolujeme píchnutím 
špejlí – nesmí na ní zůstávat těsto.

Matcha nápoj 
s ananasem
Ingredience:     
  
• Matcha Tea
• ananasový džus
• led

Do šejkru nalijeme 200 ml ananasového džusu, nasypeme 
2 g sáček Matcha Tea a protřepeme, poté přidáme led. 
Místo džusu lze použít rozmixovaný ananas s vodou.

3 minuty

90 minut

Matcha bábovka
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Haltýř

INZERCE

 Toto údolí je součástí přírodní památky Havránka. 
Předmětem ochrany je několik pramenů, které vyvěrají 
ve střední části. Nejsilnější z nich je podchycen zděnou 
cisternou chráněnou jednoduchým přístřeškem. Odtud 
se voda vedla v minulosti až do zahrad Trojského 
zámku.

 Dostatek vody je příznivý pro rozvoj mokřadní 
vegetace, v níž dominuje sítina sivá (Juncus inflexus) 
a vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum). Z dalších 
druhů zde roste tužebník jilmový (Filipedula ulmaria) 
a přeslička bahenní (Equisetum palustre). Hojná je 
i kopřiva a v tuto dobu leskle červenými plody upoutá 
jedovatý lilek potměchuť (Solanamu dulcamara).
U Haltýře nežije mnoho druhů obojživelníků, resp. 
je zde evidována pouze ropucha obecná (Bufo bufo), 

Údolí 
potoka 
 
– Věra Bidlová –

Chcete-li vidět podzimní krásu 
přírody v Praze, zkuste si někdy 
zkrátit cestu mezi Velkou skálou 
a ulicí Trojská údolím Haltýře.

chráněná zákonem v kategorii „ohrožený druh”. Je to 
dáno mimo jiné absencí trvalé vodní plochy, např. tůní, 
které by reprodukci obojživelníků podpořily. Připra-
vovaná rekonstrukce haltýře však s vytvořením tůně či 
tůní počítá.

 Na svahu nad prameništěm je fragment postupně 
zarůstajícího vřesoviště. Nyní je celé údolí hustě 
zarostlé, ale ještě před 50 lety, jak ukazují fotografie, 
bylo zterasováno a rostlo zde velké množství ovocných 
dřevin. Na svahu nad prameništěm, blíže k botanické 
zahradě, rostly akáty, které byly postupně vykáceny 
a nahrazeny duby.

 Poznáte-li tuto část Prahy plnou vegetace, budete se 
sem rádi vracet i v jiné roční období.

TIP
na

výlet



 Byla zavlečena, jako ostatně mnohé evropské druhy, 
také do Severní Ameriky. U nás je možné ji nalézt 
v teplej ších oblastech v mrtvých ramenech řek, v tůních 
nebo na okrajích rybníků.

 Voďanka žabí je vytrvalá rostlina s krátkým 
oddenkem, který vyrůstá z bahnitého dna. Listy mají 
dlouhý řapík, čepel listová je okrouhle ledvinovitého 
tvaru. Listy vyrůstají v listové růžici. Květy jsou 
jednopohlavné, jednoduché, bílé, se třemi korunními 
lístky a se třemi kališními lístky. Na bázi korunních lístků 
někdy bývají i žluté skvrny.

– Věra Bidlová –

Voďanka 
žabí

Voďanka žabí (Hydrocharis 
morsus - ranae) je u nás silně 

ohrožená vodní rostlina. Roste 
po celé Evropě kromě nejsever-

nějších oblastí. Na východě 
zasahuje až na západní Sibiř. 

 Květy, které jsou vzhledem k velikosti rostliny 
až překvapivě velké, jsme mohli vidět na vodních 
hladinách v období měsíců června až srpna.
Plodem je tobolka. Zimu přečkává v podobě pu-
penů, které zimují na bahnitém dně.
 Voďanka žabí je vzácná rostlinka, a tak se k ní tak 
chovejme.
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CHAMELEON S VŠESTRANNÝM 
UPLATNĚNÍM 

Obojživelná vozidla patří do speciální kategorie 
vozidel. Pro svoji schopnost přeměnit se ze silničního 
vozidla v lodní vozidlo se využívají při nejrůzně-
jších záchranných operacích, výzkumech, měřeních 
a jiných podobných aktivitách. Výhodou je, že nejsme 
omezeni ponorem ani blátivým podkladem vodní 
plochy. Můžeme jet jedním kolem po břehu, druhým 
po vodě. 

Obojživelníci mají velké zastoupení především 
v armádě. V ČR je známý pásový obojživelný trans-
portér PTS, který byl zkonstruován a vyroben 
v 1. polovině 60. let v bývalém Sovětském svazu. 

Mimo armádu se obojživelník hodí i pro práci 
v terénu nebo pro přepravu osob v oblastech 
postižených živelnými katastrofami nebo se ztíženými 
přírodními podmínkami. Užijí je ale také lidé žijící 
na ostrovech či u jezer, různé expediční skupiny, 
stavební společnosti pro převoz materiálu či sutin přes 
vodní hladinu nebo cestovní agentury. 

Z přírodovědy asi všichni 
víme, že obojživelníci 
jsou živočichové, kteří 

se liší od ostatních druhů tím, 
že obývají vodní i suchozemské 
prostředí. Pro mnohé asi nebude 
překvapením, že existují také 
obojživelná vozidla, která mají 
uzpůsobený podvozek tak, aby 
se mohla pohybovat po souši 
i vodě... 

OD PARNÍHO BAGRU AŽ KE ČTYŘKOLKÁM

Když budeme pátrat po prvním obojživelném vozidlu, 
dostaneme se až do roku 1805, ve kterém vytvořil 
Američan Oliver Evans tzv. Oruktor Amphibolos, což 
měl být bagr vybavený parním strojem určený pro 
úpravu říčního dna. O rok později Francouz Fournier 
vyrobil vozidlo spojením trupu lodi a karoserie vozu. 
Stále ovšem nešlo o klasická obojživelná vozidla, jak 
je známe dnes. 

Skuteční obojživelníci vznikli až ve 20. století, kdy se 
používali zejména pro vojenské účely. K výraznému 
rozšíření došlo během druhé světové války. Známé 
jsou tanky přestavěné na obojživelná vozidla. Mezi 
nejpopulárnější vojenská obojživelná vozidla patří KdF 
166 Schwimmwagen nebo M4 Sherman použitý např. 
při vylodění v Normandii.    

Teprve ve 2. polovině 20. století se objevily první 
civilní obojživelné vozy, k nejslavnějším sériově 
vyráběným vozidlům 60. let patří Amphicar.  
Od 90. let 20. století se z výroby obojživelných vozidel 
stal velký byznys. Obojživelníky bychom nenašli 
pouze u záchranných složek nebo v armádě, ale i mezi 

OBOJŽIVELNÁ 
VOZIDLA

– Michaela Komorousová –
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nadšenými sběrateli nebo v turismu. Světové automobi-
lové firmy se předhánějí takřka dodnes co do rychlosti, 
hmotnosti, designu či funkce vozidla.

Příkladem prvního rychlejšího obojživelného vozu 
je třímístný obojživelník Aquada vyrobený původně 
novozélandskou společností Gibbs Technologies, který 
v roce 2004 přeplul kanál La Manche s časem jedna 
hodina a čtyřicet minut, a tím tehdy vytvořil rekord 
pro obojživelné vozy. Využívá systém HSA (High 
Speed Amphibian), jehož součástí je zasouvání kol 
do člunového trupu. Díky tomuto systému dokázal vyvi-
nout rychlost přes 160 km/h na souši a téměř 
50 km/h ve vodě.

V současné době je za nejrychlejší obojživelné vozidlo 
považován obojživelník Water Car Panther. Jeho zak-
ladatel, inspirován slavným Amphicarem, vyvinul vůz, 
který se pohybuje na souši maximální rychlostí okolo 
130 km/h, zatímco na vodě je schopen dosáhnout přes 
71 km/h.

Kromě klasických obojživelných vozů jsou dnes popu-
lární také obojživelné motocykly, čtyřkolky, trojkolky, 
skútry, mikrobusy či obytné vozy. Pokud vás láká 
pořízení takovéhoto obojživelníka, připravte se na to, 
že se cena může vyšplhat až k 5 mil. Kč. Záleží ovšem 
vždycky na značce, typu, výkonu a jiných parametrech.  

Hydra Spyder (1500 kg) je vybaven osmiválcovým 
motorem z Chevroletu Corvette. Na silnici dosahuje 
rychlosti přes 200 km/h a podle jeho tvůrce může zvlád-
nout i 255 km/h (tato rychlost prozatím nebyla v praxi 
vyzkoušena). Na vodě se pohybuje rychlostí 
88 km/h. 

ČR A VÝROBA OBOJŽIVELNÝCH 
MIKROBUSŮ

Kromě již uvedených obojživelníků stojí za zmínku 
tzv. plovoucí autobusy. V Londýně, Amsterdamu nebo 
na Novém Zélandu bychom se s nimi setkali už běžně. 
V České republice je na silnicích zatím nevidíme (až 
na výjimky), ačkoliv se zde vyrábějí, a to v luxusní 
podobě. Za vším stojí společnost Enjoy Tech Limited. 
U nás se pak realizuje výroba obojživelníků v kategorii 
vozidel do 12 osob. Jednotlivé komponenty těchto 
vozidel se zde ale nevyrábějí, jsou dovezené z celého 
světa. 

Mercedes-Benz Sprinter je dlouhý 7,2 metru a vejde se 
do něj 12 osob. Maximální rychlost mimo vodu je 
90 km/h, na vodě 6,5 km/h. Díky originálnímu softwaru 
uvnitř vozidla se otáčením volantu vyvažuje vzájemný 
tah lodních motorů, čím se mikrobus na vodě řídí. 
Základem je upravený silniční motor Mercedes-Benz 
Sprinter na lodní motor. Vozidlo je určené pro záchranné 
složky, armádu, firemní účely, obyvatele žijící na ostro-
vech, přepravu přes zamrzlá jezera, expediční skupiny, 
stavební společnosti aj. Staví se na přání klienta a jeho 
cena začíná na 9 mil. Kč. 

Pokud jste vášnivými fanoušky nebo se ve vás probudila 
alespoň malá zvědavost, můžete navštívit Festival české 
inovace 2018 nebo veletrh Bus Show 2019 (s podtitulem 
Zdravá doprava) ve slovenské Nitře, kde se zcela jistě 
s obojživelníky potkáte. 

Skuteční obojživelníci 
vznikli až ve 20. století, 
kdy se používali zejména 
pro vojenské účely.
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Sdílení 
elektromobilů – 

hudba budoucnosti 
města

Bezemisní městská mobilita je jedním z dílčích oblastí tzv. Smart City (chytrého města) 
nebo-li města budoucnosti, jehož koncepce se začíná prosazovat nejen v evropských větších 
městech, ale i u nás. Je založena na vyspělé moderní technologii, která vyhovuje současnému 
trendu ekologické dopravy ve městech. Co je to carsharing a jak vznikl pilotní projekt Sdílení 
elektromobilů po Praze, se dozvíte v rozhovoru s Vojtěchem Friedem, zástupcem energetické 
společnosti PRE a.s., patronem tohoto projektu. 

– Michaela Komorousová –
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Od podzimu 2017 spustila Pražská energetika, 
a.s. (PRE) pilotní projekt „Sdílení elektromobilů 
po Praze“, který zavádí nový trend v městské 
dopravě, a to tzv. elektrocarsharing. Můžete nám 
přiblížit, o co přesně jde? 
Už od roku 2011 se zajímáme aktivně o elektromo-
bilitu. Přemýšleli jsme nad inovačním projektem, který 
by kombinoval elektromobilitu, městské prostředí 
a sdílenou ekonomiku, což je momentálně velké téma 
ve všech větších městech. Na začátku jsme navázali 
partnerství s různými firmami, ale pak jsme došli 
k závěru, že elektrocarsharing je ta správná cesta. 
Hledali jsme způsoby, jak toho docílit, zda si postavit 
vlastní carsharing, nebo využít know-how existujícího 
hráče na trhu. 
Nakonec jsme oslovili největšího hráče v carsha-
ringu a společně pořídili elektrická vozidla. Příprava 
probíhala asi rok, oficiálně byl projekt zahájen 
v loňském roce, kdy jsme poskytli k dispozici 
15 nových elektrických Golfů, které nám teď jezdí 
v rámci pilotního projektu, jehož výsledkem by měl být 
další rozvoj, případně přehodnocení přístupu ke carsha-
ringu. A tak to všechno začalo…

Můžete nám osvětlit 
pojem carsharing/
elektrocarsharing 
a jak to v praxi fun-
guje?  
Nutné říct, že my 
nepracujeme s pojmem 
carsharing, ale s pojmem sdílený automobil. Jedná se 
o sdílené automobily nebo elektromobily, které jsou 
rozmístěné různě po Praze. Zákazník si ho za pomocí 
aplikace najde na mapě, zarezervuje si ho a na místě 
ho otevře kartou, vystavenou od našeho partnera, přes 
čtečku umístěnou na předním skle. Uvnitř najde klíčky 
a poté už to funguje jako v klasickém voze. 

Jde o poměrně novou koncepci v městské dopravě. 
Do jaké míry jsou s ní Pražané obeznámeni? 
Ano, máte pravdu. Elektromobilita je všeobecně 
známá, ale carsharing moc ne. Češi zatím nejsou příliš 
připraveni na sdílení aut, proto se snažíme dělat osvětu, 
pořádat různé akce a kampaně.
V rámci kampaně se osvědčují naše reklamní spoty. 
Na základě krátkých příběhů mladých lidí se lidé 
mohou dozvědět, za jakým účelem mohou sdílený 
elektromobil použít, např. na schůzky nebo nákupy.

Má tato koncepce i nějakou slabinu? 
S novináři jsme často řešili, že jsme přidali do města 
15 aut, jestli jsme tím vůbec něco vyřešili. Ale teorie 
carsharingu říká, že 1 carsharingové auto nahrazuje 
přibližně 3-5 aut. 

Máte představu o tom, jaká cílová skupina má 
o sdílený elektromobil největší zájem? 
Podle CAR4WAY je to skupina lidí ve věku 
od 25–40 let. Ve skutečnosti je to ale odlišné. 
Hned vysvětlím, proč. Mnozí zákazníci jsou z řad 
nadšenců do elektromobilů nebo jsou prostě jen zvě-
daví. K elektromobilu se dostane málokdo, protože 
je hodně drahý, a tohle je cesta, jak si ho vyzkoušet. 
Nepotkáváme se tedy jen s mladší generací, ale i se 
starší. A to nejen z Prahy, ale třeba i z Hradce. 
Vypadá to, že cílovou skupinou jsou i elektromo-
bilisti – naši zákazníci jezdící do našich dobíjecích 
stanic. Jsou zvědaví a chtějí si vyzkoušet nový 
elektromobil (Golfa), který má lepší výbavu a větší 
dojezd.  

Máte nějakou zkušenost s tím, jak reagují 
na elektromobily řidiči vozů se spalovacím 
motorem? Přeci jen jsou elektromobily mnohem 
tišší.  
Dnes už to není problém. První elektromobily byly 
tiché, ale ty novější koncernové už trošku vrčí. 
Takže slyšíme, že to jede. 

Na druhou stranu kolik 
chodců se orientuje podle 
zvuku? Nemyslím si, že je 
to takový problém. 

Jakým způsobem probíhá 
registrace, stojí mě to 
něco? 

Je to jednoduché, zvládne to úplně každý. 
V současné době se mohou lidé registrovat na našem 
zákaznickém centru PRE nebo na internetu, což 
je běžnější způsob. Je tam vratná záloha. Platí se 
1000,- Kč. A pokud jste zákazníkem PRE, tak platíte 
pouze 500,- Kč. Takže ve finále zaplatíte pouze to, 
co projezdíte. 

Na jak dlouho si mohu sdílený elektromobil 
půjčit? 
Původně to bylo min. na hodinu, ale v rámci 

Dále se snažíme rozvíjet 
a rozšiřovat síť dobíjecích 

stanic tzv. PREpointy a reagovat 
na poptávku zákazníků. 
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pilotního projektu se ukázalo, že to není takhle vhodné 
nastavovat. Zkušení řidiči kolikrát nepotřebují hodinu 
na vyřízení svých záležitostí, ale třeba jen 
25 minut. Vytvořili jsme tedy nový ceník, který se 
odvíjí od minut. Nabízíme zákazníkům výhodné 
balíčky. Ale na druhou stranu je tam určitý strop, a to 
200/300 km.  

Kolik je v současné době dobíjecích stanic? 
Momentálně existuje 64 dobíjejících bodů. Původní 
E-centrum už není. Když jsme startovali projekt, tak 
se vytvořil určitý okruh, ve kterém auta jezdila, ale 
nakonec jsme si řekli, že to není cesta. Ten koncept je 
funkční tehdy, když si jedu, kam chci, a nechám vůz, 
kde chci. 

Pokud by došlo k nějaké poruše nebo nehodě, 
na koho se jako zákazník můžu obrátit? 
Nehody se moc nestávají. Existuje ale zákaznická linka, 
kam se lze obrátit v případě nouze. Spíše se setkáváme 
se situacemi typu: Nastartoval jsem a nestalo se nic, 
mám problémy s dobíjením apod. 

Potýkali jste se už s nějakými problémy se záka-
zníky? 
Až tak časté to není. Občas ale nacházíme na sedačkách 
rozlitá pití.
 
Funguje sdílení elektromobilů i v jiných městech 
ČR? 
Ano, hlavní sídlo CAR4WAY je v Pardubicích, ale fun-
guje to i v jiných městech. Dohromady mají v provozu 
300 aut. Pokud se zaregistrujete do CAR4WAY a chcete 
si půjčit auto v Praze, musíte ho tam také vrátit, pokud 
si ho půjčíte v Pardubicích, tak ho musíte vrátit zase 
v Pardubicích. Bohužel zatím nefunguje propojení měst. 
Pár let to ještě asi potrvá, než se to změní.
 

Pilotní projekt „Sdílení elektromobilů 
po Praze“ 

- společný projekt PRE, CAR4WAY, 
  Porsche ČR
- spuštěno od 9.10.2017
- na začátku 15 moderních elektromobilů 
  Volkswagen e-Golf
- dostupné 24 hod./denně 7 dní v týdnu
- on-line registrace: doklad totožnosti, řidičský
  průkaz, platební karta k úhradě vratné kauce 
- rezervace vozu pomocí zdarma stažené 
  aplikace ve smartphonu 
  nebo na www.car4way.cz
- účtuje se pouze skutečně ujeté kilometry
  a doba využívání vozu
- jezdí ekologicky bez emisí při dojezdu 300 km
- parkování kdekoli po Praze, vč. modrých 
  a fialových zón po celém městě
- zákazníci PRE mají zajímavé výhody 
  – poloviční výše kauce

CARSHARING - sdílení automobilů
ELEKTROCARSHARING – sdílení elektro-
mobilů
CAR4WAY - profesionální sdílení vozů pomocí 
speciálního hardwaru a softwaru

Jaké jsou vaše cíle do budoucna? 
Náš zájem je, abychom byli vždycky spřízněni 
s elektromobilitou. Naším cílem je zejména propa-
govat projekt, učit lidi o elektromobilitě a možnosti 
sdílení. Ať už na veřejných výstavách nebo akcích 
typu Legendy, Týden mobility aj.
Dále se snažíme rozvíjet a rozšiřovat síť dobíjecích 
stanic tzv. PREpointy a reagovat na poptávku 
zákaz níků. Teprve praxe nám ukazuje, že je 
neustále co zdokonalovat. V minulosti to bylo 
hlavně o tom, že jsme se všichni navzájem znali, 
jelikož elektromobilistů nebylo hodně. Jak jich ale 
začíná přibývat, objevují se nové a nové podněty 
k řešení. Např. zapomněl jsem kabel na dobíjecí 
stanici, co mám dělat? Zkušený elektromobilista by 
to samozřejmě neudělal.   

Když už jsme u té propagace a osvěty, zaměřu-
jete se také na mládež? 
Ano, v mladší generaci vidíme velký potenciál, 
chceme, aby si zvykli používat auta jinak. 
Zamýšlíme se i nad tím, že bychom půjčovali 
elektromobily mladším kolegům z PRE, aby si 
to vyzkoušeli, a my zjistili, jak to funguje a jak 
uvažují…
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Historické pozadí
28. října 2018 tomu bude 100 let, kdy byl na Václavském 
náměstí v Praze oficiálně vyhlášen vznik samostatné 
Československé republiky. Konečně se tak naplnila 
mnohaletá úsilí a toužebná přání české společnosti, která 
se nikdy necítila v rakousko-uherském státě svébytně. 
V rámci historického pozadí sehrála velkou roli první 
světová válka a obrat v uvažování evropských států, 
neboť bylo nutné, aby Evropa získala novou modernější 
podobu. Jmenovitě pak za vznikem ČSR stojí zcela jistě 
T. G. Masaryk a jeho okruh příznivců, jejichž plány byly 
uskutečňovány ze zahraničí. 
Neměli bychom také zapomenout na podporu 
zahraničních československých legií nebo aktivitu 
českých spisovatelů, publicistů a herců. Českosloven-
ská republika nebo-li „První republika“, jak se jí říkalo 
v letech 1918-1938, kdy byla podepsána Mnichovská do-
hoda, zahrnovala území Čech, Moravy, jižní část Slezska 
(České Slezsko), Slovenska a Podkarpatské Rusi.

3. Masaryk vynikal v:
a) jazycích (ovládal min. 4)
b) lovu jelenů
c) rybolovu

4. Masaryk sympatizoval s:
a) Ruskem
b) Německem
c) Velkou Británií a Amerikou

5. Ve sporu o tzv. Rukopisy, 
ve kterém se Masaryk angažoval, 
si vysloužil přezdívku „ohavného 
zrádce“. Proč? 
a) Dokázal, že jsou to falzifikáty.
b) Určil pravé autory obou Rukopisů. 
c) Určil jinou dataci obou Rukopisů. 
    
                            Výsledky na str. 35
  

1. Příjmení Garrigue převzal po:
a) své ženě Charlottě
b) své matce
c) svém nejlepším příteli

2. Prezidentem ČSR byl v letech:
a) 1918-1932
b) 1918-1935
c) 1918-1937

1. československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk - 1. československý 
prezident, pateticky přezdíván jako „Tatíček Masaryk“ 
nebo „Filosof na trůnu“, se zapsal do českých dějin 
jako ikonická osobnost, ačkoliv jeho popularita 
stoupala či klesala s daným režimem. Jeho životní 
cesty nebyly vždy snadné. V zahraničí si získal 
významné renomé, ale jeho veřejné působení u nás 
se nesetkalo vždy s velkou oblibou a úspěchem. 
Huma nista a věřící člověk zdůrazňující hodnotu 
a duchovnost člověka na jedné straně, nekompromisní 
individualista nebojící se využít násilí nebo manip-
ulaci pro dosažení svých politických cílů na straně 
druhé, může pro někoho představovat komplikovanou 
osobnost. Nicméně jeho výjimečnost a značné zásluhy 
pro českou kulturu a stát nemůžeme popřít...

Jak znáte našeho prvního 
československého prezidenta? 

KOMIKS - Komisař Simon učí mládež
Úřad městské části Praha 8, ve spolupráci s ilustrátorem Romanem Kliským, vytvořil velmi 
zajímavý vzdělávací komiks pro žáky 2. stupňů základních škol, pod názvem Komisař Simon 
zasahuje. Se souhlasme autora i úřadu vám jej přinášíme také.
Zdroj a ilustrace: Roman Kliský, www.klisky.cz

VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY – Michaela Komorousová –

KVÍZ
Tomáš 

Garrigue 

Masaryk
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komisař simon příběh 5.”internet”
jasně,

už jsem je
projela na

fejsku.

ale,
tohle
přece...

honzova spolužačka bára žila dvojí život.
s kamarády a lidmi kolem sebe...

bylo to lákavé a vzrušující, objevovat,
navazovat kontakty na dálku...

...a to všechno ze zdánlivého bezpečí domova.

...mohla
zkusit
něco

nového...

...experimenovat...

...a virtuální život na síti. ten druhý ji
přitahoval stále víc...

...ale hlavně
měla jeden
velký sen...

nakonec své natočené klipy a videa
zveřejnila...

Seš trapná...

Jenom blbka roku
by natočila...tohle

Nic horšího jsem
ještě neviděl...

Vrať se do
pralesa...

Blábol všech blábolů...

...místo uznání
a odbivu, ale
sklidila jen
posměch
a opovržení.

moc se snažila.
čekala obdiv
a uznání...

neuvědomila si, ale že být hvězdou,
to je i kus dlouhodobé tvrdé práce.

chtěla
bych být

slavnou zpěvačkou,
velkou hvězdou.

natáčela svoje videa.
doufala, že s nimi
udělá díru do světa.

mám
tolik

přátel.

...a třeba se
i předvádět...

hanko,
to jsou nový

kluci?

©roman kliský
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jé, trapka.
kde máš koncert?

v kanále?

ani spolužáci ve škole, kteří její nepovedenou
nahrávku sdíleli, jí nijak nešetřili...

...a utěšit, ale moc se mu
to nepovedlo...

nechte jí
bejt! báro,

nevšímej si jich.
nic si z toho

nedělej.

ale už
se raději takhle

nepředváděj.

honza se jí
zkusil zastat...

rodičům
se nesvěřila.

rádio
kanál
jedna.

chi! chi!

!? ?

ale
báro...

ty se di
taky vycpat,

frajere.

...a tak nešťastná,
zoufalá bára
za sebou začala

pálit mosty ...” ”

všechny
vás

nenávidím!

ahoj báro,
něco nového
ve škole?

máme
moc

učení.

nikdo mi
nerozumí.

�

Ta nahrávka byla velice inspirativní.
Hledám zajímavé talenty. Mám

zájem o spolupráci.

...a přece! přišla jí na-
bídka od uměleckého

agenta”...
”

ale
neee...

to snad...

no,
super.

Dostanu tě do
showbyznisu,
ale potřebuju
víc fotografií,
nahrávek,
klipů...

a tak bára fotila a natáčela,
posílala, aniž vlastně věděla kam.

budu
skvělá. agent

to říkal.

”agent” tvrdil, že spolupracuje s řadou umělců,
zpěváků. poslal jí odkazy na projekty, na nichž
se údajně podílel...

...a bára praco-
vala a posílala
fota, videa.
víc a víc.Díky mě uspěješ, ale

budeš muset na sobě
ještě hodně pracovat.

Výborně,
ještě víc
fotek.

Seš skvělá,
smlouva je už skoro

před podpisem.

tak dobře, jenom
ve spodním prádle,

ano?

...polonahá...
Teď se
svlíkneš
úplně a vše
hezky ukážeš
do kamery.

NE?!! Tak koukni
holčičko, to cos
mi poslala, to je
porno a to je
trestný! Chceš jít
k soudu?
Do pasťáku?
Ne?! Tak uděláš
co ti řeknu!!!

pak ale přišel
požadavek
na vyloženě
pornografickou
nahrávku!

najednou se hodný agent, který
chce pomoci, změnil ve zrůdu...

Už mám první ohlasy.
Producentům se
hodně líbíš.

ale jenom
horní díl,

jo?

Máš úspěch,
ale ještě by to
něco chtělo...

”

” ”

agent” jí přesvědčil, že pro kariéru
herečky, zpěvačky nebo modelky musí
umět prodat i krásy svého těla.

a tak mu bára
poslala i hodně
intimní snímky
v plavkách,
ve vaně...

he! he!

bára se cítila nepochopená, opuštěná.

nic,
dobrý
mami.

ach!
nikdo mě
nechápe.

už ne!
tak tohle

...nahá...

©roman kliský
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z agenta se stal vyděrač! vyhrožoval, že nahrávky pošle do školy,
na sociálku, na policii, vyvěsí fotky na veřejnosti, udělá jí ostudu
a průšvih. navíc má dost ostrý kámoše, kteří si jí najdou, když
nebude poslouchat. a tak bára točila dál. ne už z touhy po
úspěchu, ale ze strachu!!!

tohle honza opravdu nečekal...z báry vše najednou spadlo, potřebovala
někoho, komu by se mohla svěřit, vypovídat se.

nakonec honzovi
vše řekla...

báro,
tohle je fakt

vážný. tohle sami
nezvládneme.

zavolám
trenérovi,

je to policajt.
určitě nám
pomůže.

Pro takovouhle hezkou holku
mám práci, jak si může
snadno vydělat prachy
a svý dluhy.

já už
nechci,
prosím!

nechte
mě už být.
já nemůžu.

už to
nezvládnu.

vzlyk!

smrk!

ale já
nemám
peníze!

co že!?!
mám dělat

prostitutku?

bára pochopila,
že se z této
pasti sama

nemůže dostat.

když tu najednou....

Dobře, tak to ukončíme.
Sejdeme se osobně. Za ty
nahrávky mi zaplatíš a budeš
mít ode mne pokoj.

agent, vyděrač, pasák v jednom si s bárou domluvil schůzku.
měla přijít večer do lesíka u botanické zahrady, kde na ní bude
čekat. bára to už chtěla mít za sebou, měla strašný strach,
jak to dopadne. měla strach se i přiznat...

zoufalá bára přemýšlí
o svém osudu, co bude
dál...

jdeš
ještě někam,

báro?

honzo?

vynes
po cestě
smetí.

máma
a táta se to
nesmí nikdy
dozvědět.

raději
se zabiju.

jestli
se to nějak

nevyřeší, radši se
zabiju!

ale jen
za hankou

kvůli úkolu.

báro,
jsi to
ty?

honza, už pár dní tušil,
že s bárou není něco
v pořádku. byla zamlklá,
uzavřená.

báro,
děje se
něco?
už delší
dobu se mi
zdá, že to
nejsi ty.

báro,
nebreč.

honzo,
udělala jsem

strašnou
věc...

vzlyk!

začalo to nevinně...
pak... pak... jsem mu

poslala nějaké fotky.
pak mě začal vydírat.
musela jsem pro něj

začít nahrávat erotické
filmy. teď nevím, co po

mně bude chtít.
já jsem taková

kráva!

!!!

?

©roman kliský
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v tom...

u něj doma při
domovní prohlídce
byly nalezeny další
nahrávky s obsahem
dětské pornografie.
bára nebyla jeho
jedinou obětí.

zločinec byl zatčen.
v jeho nedaleko
zaparkovaném autě
našli policisté pouta,
deku a roubík...
bylo jen štěstí,
že nedošlo k ještě
většímu kriminálnímu
činu.

©roman kliský

konec
příběhu

to je jediný
člověk, který nám

teď může
pomoct.

myslíš,
že nám pomůže?

mám strach!

to je ten
policista, co měl
u nás ve škole

přednášku?

naštěstí byl
komisař
nedaleko...

jedu!
jsem kousek

od vás.

tak co?
přijde?

stihne to?

stůj!

uf!

honzo!

kam
myslíš, že

běžíš, huso?

neboj,
tréňa by nás
v tom nechal.

sis na mě pozvala
kamaráda?

já nechci, prosím!
já vám ty peníze

seženu.

na peníze ti
kašlu! a tohle je

jen začátek! teď ti
ukážu, kdo je tady pánem!

teď dělej,
svlíkni se, nebo
to ten tvůj
kamarádíček
vodnese!

hledáš vzrušující zážitek?
ten tě nemine, jen jiný,
něž sis představoval. jsem policista.

jsi zatčen, úchyle!

e-e-e-h!
kdo seš?

děkuji!

za co?

no... za ty
nahrávky. a říkal,

že všechno
zveřejní.

to tě jenom
balamutil. ty nahrávky

byla tvoje chyba, ale zločinu
se dopustil on. a také si

to odskáče!

byla jsem tak hloupá.
tvrdil, že půjdu

do pasťáku,

vše se může vždy nějak
vyřešit. nikdy není pozdě.

důležité je ale
svěřit se svým

problémem
rodině nebo

přátelům.
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Seznamte se pánové, tohle je Super-úředník. Žádné 
speciální superschopnosti sice nemá,
ale když se pustí do práce, nadělá větší paseku než my 
všichni i s Hulkem dohromady.....!!!

Do profesorova kabinetu přišla na konci konzultačních 
hodin mladá středoškolačka.
Usedne naproti němu do židle, poodrhne si vlasy 
a povídá: “Udělala bych cokoliv, abych tu zkoušku 
od vás získala.”
Pak si upraví výstřih, nakloní se víc k profesorovi, 
hluboce se mu podívá do očí a říká: “Myslím tím, že 
bych udělala úplně cokoliv.”
Profesor jí oplatí hluboký pohled a říká: “Cokoliv?”
“Cokoliv.” odpoví slečna.
Profesor jemným hlasem zopakuje otázku: “Cokoliv?”
Slečna opět rozhodně odpoví: “Cokoliv!”
Profesor se přisune blíž a zašeptá: “A nemohla byste … 
se to naučit?”

Ve škole přednáší učitelka stojaté vlnění a jako příklad 
dává vhození kamene do vody.
Pak se zeptá třídy: “Znáte ještě někdo nějaký jiný 
příklad? “
Přihlásí se Pepíček a říká: “Tak třeba reproduktor.”
Učitelka se zaraduje: “Dobře a vysvětlíš nám princip?”
Pepíček: “No hodíme ho do vody...”

Modlí se Honzík k Bohu: “Pane bože, dej, aby byl 
Madrid hlavním městem Belgie!”
Uslyší to tatínek a diví se: “A pročpak?”
Honzík: “Protože jsem to dnes napsal do písemného 
testu.”

Něco pro
zasmání

Sedí tři žáby u rybníka.
První řekne: “Kvak.”
Druhá odpoví: “Kvak, kvak.”
A třetí na to: “Kvak, kvak, kvak.” 
První žába vytáhne pistoli a zastřelí tu třetí žábu. 
Druhá žába se vyděsí a hned se ptá: “Proč jsi ji 
zastřelila?”
A žába odpoví: “Moc toho věděla.”

Kárá paní Nováková svého muže: „Když jsem 
ti říkala, že mám ráda pestrobarevný podzim, 
nemyslela jsem tím, že se budeš vracet domů každý 
den z hospody zmalovanej!”

Je podzim, doba honů a pod mezí sedí schovaní dva 
zajíci.
Starší zajíc dává rady mladšímu: „... a na támhletoho 
myslivce si dávej velkej pozor.”
„Proč? To tak dobře střílí?”
„Ne, ale vloni při honu mě poblil.”

Rodiče napsali synovi sms: „Okamžitě nám sděl, jak 
jsi dopadl u zkoušek.” 
Odpověď: „Zkoušky dopadly skvěle. Učitelé 
byli nadšení. Dokonce mě požádali, abych si je 
na podzim zopakoval.”

Ptá se paní učitelka: „Děti, řekněte mi, k čemu byste 
přirovnali život?”
Frantík: „Já bych život přirovnal ke dni - ráno se 
narodíme, v poledne jsme na vrcholu sil a večer 
umíráme.”
Mařenka: „Já bych ho přirovnala k roku - na jaře 
se narodíme, v létě jsme na vrcholu sil, na podzim 
v důchodu a v zimě umíráme.“
Pepíček: „Já bych život přirovnal k žebříku 
v kurníku - je krátkej a hlavně pěkně podělanej!”

„Jo, je to fakt moje nevlastní ségra. Táta se jednou 
omylem nacpal zkvašený muchomůrky a v tom rauši 
si spletl mámu s ropuchou...!“
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Sudoku

Luštěnka
Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem ...........................  ,

poněvadž jinak je to ..........................  . 

odpověď ve sloupci 1

                                 Jan Amos Komenský

Správný  výsledek luštěnky zašlete na email: redakce@na-dotek.cz 

do 10.11.2018 a při slosování  správných luštitelů dne 11.11.2018 

můžete vyhrát hezké multifunkční běžecké hodinky.
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Provaz

21

Ženské zájmeno

Uzenina (2 nožičky)

Částka 

Hořící část svíčky

Pokaždé - pozpátku

odpověď ve sloupci 2

Orgán mezi očima

(český myslitel, filozof a spisovatel,

„učitel národů”, žil 1592 - 1670)

1. LEHKÉ 2. TĚŽKÉ

řešení najdete na straně 35

31



Svet skrítka cimíska
PŘÍBĚH: ŽÁBA

V  Č I M I C K É M  H Á J I
SPADL NA ŽÁBU ŽALUD.

KDYŽ SE PROBUDILA, NIC
SI O SOBĚ NEPAMATOVALA.

BLOUDILA HÁJEM, AŽ POTKALA
SKŘÍTKA  ČIMÍSKA.

KDO 

JSEM?
AHOJ

JSEM KOUZELNÝ 

DUBOVÝ SKŘÍTEK ČIMÍSEK. MÁM 

SÍLU VŠECH DUBŮ V TOMTO HÁJI.

KDO
JSI?

SPADL MI NA HLAVU

ŽALUD A ZTRATILA 

JSEM PAMĚŤ. 

NEVÍM, KDO JSEM.

ZJISTÍME, KDO

JSI. NEBOJ.

POMŮŽU TI

HNED.

TO JSEM 

TEDA 

ZVĚDAVÁ.

TVÉ 

ŽABÍ PROKLETÍ

ZLOMÍM.

ČIMÍSEK V SOBĚ PROBUDIL
SÍLU VŠECH DUBŮ A ...

... ŽÁBU
POLÍBIL.

A Z ŽÁBY

SE STAL ...

ŽALUD.

©
 M

a
rt

in
 R

e
z
e
k
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Čimísek polibkem proměnil zakletou žábu v žalud. Odčarovat prokletou žábu a vrátit jí 
paměť se mu tak nepodařilo. Zkoušel to tedy dál. Najdeš správnou kouzelnou formuli, kterou 
použít, aby se žába proměnila v princeznu a aby se jí tím vrátila i paměť?

Pomozte Čimískovi

Obrázek od našeho čtenáře
Obrázek na téma Čimísek 
a žába nakreslil Honzík 
z Prahy – 6 let.

1

2
3

ABRAKA DABRAKA

DABRAKA ČABRAKA

ČÁRY MÁRY

REDAKCE:
nakreslete svého Čimíska, 
děti, a pošlete nám jej také 

do redakce.

Kniha o skřítkovi 
Čimískovi (Pohádky 
z Čimického háje) 
k dostání na www.
vedomy-dotek.cz
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POMOZME MLOKOVI 
PŘEŽÍT V PRAZE

Přijďte také pomoci 
13. 9. v 16:30 

(sraz před budovou 
Řešovská 515/9, 

Praha 8)
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22.09.2018
od 10:00  do 11:30 

Pořádá spolek Vědomý dotek
Podporuje:
   Hlavní město Praha Více informací na:

www.vedomy-dotek.cz          
info@vedomy-dotek.cz
Tel: 608 339 338            
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Sraz dobrovolníků
je 22.09.2018

v 9:50 až 10:00
u Čimického háje,

před budovou 
Hovorčovická 1713/22

v Praze 8.   

Pojd nám pomoct 
i ty.
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Výsledky T. G. Masaryk:
1 a), 2 b), 3 a), 4 c), 5 a)
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Centrum sociálních služeb
Chrpasport Krejnická
Studio Dobeška Nad Lomem 1770
Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
Harmonizační studio Osm Srbská 2
Bio studio 4K Bubenečská 11
Sklizeno Dejvická 26
Kavárna Jentak Kladenská 67
Kavárna Záhorský Eliášova 279
Restaurace Cafe 131 Pod kaštany 183/3
Raw for You Bubenečská 35
Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
Geo stezka ZOO Praha
Kavárnička Pod havránkou
Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům) U Meteoru 6
Městská knihovna Bohnice Těšínská 4
Městská knihovna Ládví Burešova 2
Městská knihovna Stírka Klapkova 26
Spirála DDM P8 Přemyšlenská 1102/15
Spirála DDM Pha 8 Dolákova 537
Aquacentrum Šutka Čimická 848
Vydavatelství Portál Klapkova 2
Papírnictví Petruška obchodní dům Ládví
BIO Centrum Krakov Lodžská
Centrum RoSa Střelničná 8
Osmička pro rodinu, Těšínská 600/4
Divadlo Karla Hackera Klapkova 26/3

DISTRIBUČNÍ MÍSTA 

ČASOPISU
Pisco Cafe Zhořelecká 514
Lesní školka 3 údolí Tišická
Dopravní hřiště Glowac. Glowackého 555
Statek Vraných kom. c. Bohnická 36
Slunečnice dům seniorů Na Hranicích 674
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
Pizzeria Veverka Olštýnská 607
MŠ Lešeňská Lešeňská
MŠ Libčická Libčická
Cukrárna Klapkova 161/35
Studio Perla Trousilova 1031/2
Cukrárna Anděl Trousilova 1031/2
Kadeřnictví Bořanovická 15
Inspirace, restaurace Nad Šutkou 14
a dalších 20 míst v Praze 8
Městská knihovna Ládví Měšická 3
Cukrárna U háje Hovorčovická 28
Amálka, rod. centrum Novovysočanská 25
Letní klub Stromeček Zámecká
MŠ Pětikvítek Mílovská 6
Studio Kytka Mílovská 6
závozová síť stravování Raw for You

Praha 1
Praha 4

Praha 6

Praha 7

Praha 8

Praha 9

...a další

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

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 a KVÍZU

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



Knihkupectví Portál

Kvalitní a bohatá literatura 
pro děti a rodiče.
Tituly i z oborů psychologie, 
pedagogiky, sociální práce 
a dalších humanitních směrů.

Klapkova 1867/2 Praha 8
Otevírací doba: 9.00–18.00

KURZY PLAVÁNÍ 

 OD KOJENCŮ PO ŠKOLÁKY

                  www.amalka.info                           

  - KURZY VANIČKOVÁNÍ -  od 3 měsíců věku

  - ZURZY PLAVÁNÍ V BAZÉNU – od 6 měsíců až do 6 let

  - ZPÍVÁNKY PRO MALÉ I VĚTŠÍ DĚTI          

ČENÍ KOJENCŮ   - CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT  

                     Klub rodičů a dětí  Amálka z.s., 
                                              Praha 8 – Šutka, Praha 9 Vysočany, 
                            Praha 4, Vyšehrad
                                              Tel.:  603 891 469, 774 275 525 
                           e-mail: praha@amalka.info

   

Knihkupectví 
Portál


