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O SPOLKU

DEN VĚDOMÉHO DOTEKU POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM

Jsme spolek Vědomý dotek, založený jako občanské sdružení v roce 2013.
Naším cílem je podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích

(tj. fyzické, psychické, duchovní i sociální) a naše hlavní projekty jsou:
1) DEN VĚDOMÉHO DOTEKU (Pomáháme pomáhajícím), 

2) ŠKOLA VĚDOMÉHO DOTEKU (Craniosacrální biodynamika + Výzkumný program) a 
3) VĚDOMÝ DOTEK S PŘÍRODOU

"Den vědomého doteku" je projekt

zaměřený na  pracovníky z pomá-

hajících profesí jako jsou  zdravotníci,

zaměstnanci ústavů, sociální pracov-

níci, rehabilitační sestry, hasiči apod.,

u kterých je statisticky zjištěn zvýšený 

výskyt syndromu vyhoření či 

posttraumatických stresových 

poruch (PTSD).

Pro tyto osoby je vypracován speciální

pětihodinový program, kterého se 

účastní Z D A  R M A .

Během přednášky na téma duševní

hygieny jsou účastníci seznámeni 

s hlavními principy ochrany proti  syn-

dromu v yhoření či P TSD .

Dále je pak s účastníky individuálně

pracováno na uvolňování jejich 

stresových blokád, přičemž jsou 

využívány převážně  techn iky 

cran iosacrá ln í  b iodynamiky .

Projekt je veden lektorkou Michaelou 

Lamanou Mazáčovou,  B C S T .

Cílem projektu je udržení a obnovení

fyzického  a psychického zdraví 

a kvality lidského života  převážně

vlastním úsilím.

    PROGRAM DNE VĚDOMÉHO DOTEKU

    Seznámení s projektem Den vědomého 

    doteku

    Přednáška na téma Duševní hygiena

    a prevence syndromu vyhoření

    Řízená relaxace spojená s poslechem

    hry na tibetské mísy 

    Individuální ošetření zúčastněných osob

    pomocí metody craniosacrální biodyna-

    mika (uvolňování stresových blokád)

Blíže k našim projektům
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VĚDOMÝ DOTEK S PŘÍRODOU

ČISTOTA A OBNOVA
PŘÍRODY

PODPORA ZOO PRAHA

Zdravé životní prostředí je jedna ze

základních potřeb člověka. 

Proto pořádáme akce při kterých

Z D A R M A, za pomoci 

dobrovolníků, čistíme a obnovu-

jeme lesy. 

Například v březnu 2014 jsme 

Čimický háj v Praze 8 vyčistili od

3000 litrů odpadu.

Vzhledem k výjimečnosti včely 

medonosné a její nezastupitelnosti 

v přírodě, rozhodli jsme se sponzo-

rovat naučnou expozici chovu včel

v ZOO Praha.



 

Tématem výzkumného programu

zaměřeného na CSB je "Souvislost

meditačních stavů terapeuta při

ošetření craniosacrální biodyna-

mikou na léčebné procesy klienta". 

Na výzkumu, který odborně vede

lektorka Michaela Lamana Mazáčová,

se podílí odborníci z různých oborů

i certifikovaní praktikanti CSB.

 

VÝZKUMNÝ PROGRAM
Škola vědomého doteku je projekt

jehož cílem je udržení a obnovení 

fyzického  a psychického zdraví

a kvality lidského života vlastním 

úsilím jednotlivce pomocí výuky 

vycházející z principů craniosac-

ralní biodynamiky.

ŠKOLA VĚDOMÉHO DOTEKU

Členové spolku se učí pod vedením

lektorky Michaely Lamany Mazáčové,

BCST jak zlepšit svůj zdravotní stav

i případně jak pomoci ostatním na 

intenzivních přednáškových blocích 

i samostudiem.

Přednášky jsou jak v učebně tak i v 

přírodě.

Účastníci jsou seznámeni s teorií  této

metody a učí se tuto metodu prakti-

kovat.

Po splnění studijního plánu a složením

 zkoušek získají účastníci certifikát 

pro praktikování metody CSB.

Škola vědomého doteku nabízí:

1.   Osobnostní rozvoj
2.  Zlepšení fyzického i psychického 
     zdraví
3.  Bezplatná výměnná ošetření 
     metodou CSB
4.  Možnost účasti na odborných 
     přednáškách spolku
5.  Teoretické informace i praktické 
     zkušenosti s metodou CSB pro
     pomoc sobě i druhým
6.  Supervize a odborné konzultace
7.  Seznámení a praxe se speciálním
     cvičením:
      Qi kung (Či kung), Tai chi, Joga, 
      Ca Lung, relaxační cvičení, 
      meditace ...
8.    Vědomá práce s vlastní energií
9.    Přístup k odborné literatuře
10. Možnost půjčení masážního 
      lehátka pro svou praxi
11.  Možnost zapůjčení prostoru 
      v Praze pro výměnná ošetření mezi 
      členy projektu i pro svou praxi
12. Certifikaci pro praktikování metody
      CSB (po splnění podmínek)

DOBROVOLNICTVÍ FINANČNÍ POMOC

Pomozte nám jako dobrovolník. Napište nám na sebe

kontakt na email  a my vásmartin@vedomy-dotek.cz

budeme informovat o možnostech  dobrovolnické

č i n n o s t i  v  n a š i c h  a k t u á l n í c h  p r o j e k t e c h .

Dobrovolnická činnost je nejvíce potřebná např. v projektu 

"Vědomý dotek s přírodou". Za poskytnutý dar vydáváme dárci potvrzení pro daňové účely.

bankovní účet:  2800509664/2010

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

Do poznámky pro příjemce napište text: finanční dar.

Za každou pomoc jsme rádi a každé pomoci si vážíme.
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Jak nám můžete pomoci

CRANIOSACRÁLNÍ BIODYNAMIKA

Je založená na akceptování přirozených

životních sil, které organizují, udržují

a oživují tělesné struktury a jejich funkce. 

Ošetřující do těla klienta nic nevkládá, 

ani nebere, jen pomocí jemného dotyku 

rukou a prací s vědomím podporuje 

s a m o l é č e b n ý  p r o c e s .

artritida, poruchy imunitního sys-
tému, pády a zranění, pooperační 
stavy, traumata (ztráta blízké osoby, 
vztahové potíže, dlouhodobé bolesti 
a záněty ...),  astma, koliky, bolesti 
obličeje, poruchy spánku, hyperaktivita,
ischias, závratě, problémy v oblasti 
středního ucha, tinitus, poruchy slyšení,
stavy vyčerpání, bolesti hlavy a migrény,
menstruační obtíže, poruchy učení, 
poruchy vidění, autismus, dyslexie, 
deprese, hormonální poruchy, sinusitida,
pokřivení páteře…

ŠKOLA VĚDOMÉHO DOTEKU

Naše tělo má úžasnou moudrost, 

a schopnost, aby mohlo samo sebe

léčit.

CSB přispívá k vyloučení potíží 
jako kupř.:

Craniosacrální biodynamika (CSB) 

je jemná neinvazní vědecká metoda, 

která velmi respektujícím způsobem

podporuje moudrost těla a jeho 

schopnost znovunalezení rovnováhy

a zdraví. 



Akce na období září až listopad
2014 jsou zaměřené na osobnostní
r o z v o j  i  n a  p o m o c  p ř í r o d ě .
Pokud se budete chtít zúčastnit,
jistě si svůj "šálek kávy" najdete.
Do projektu Den vědomého doteku
se může přihlásit kdokoli z veřejnosti 
jež je pracovník z pomáhajících
p r o f e s í  Z D A R M A .
Do úklidové akce (Úklid Čimického
háje v rámci projektu Vědomý dotek 
s přírodou se může jako dobrovolník 
přihlásit z veřejnosti kdokoli. Připravuje
se sice až na měsíc březen 2015,
ale budeme rádi pokud tak učiníte.
.

3.10.2014

Den vědomého doteku (Pomáháme 

pomáhajícím)

3.10.2014 až 5.10.2014

Škola vědomého doteku (přednáškový 

blok pro členy spolku)

28.11.2014

Den vědomého doteku (Pomáháme 

pomáhajícím)

28.11.2014 až 30.11.2014

Škola vědomého doteku (přednáškový 

blok pro členy spolku)

Více k pořádaným akcím spolku je uvedeno na pozvánkách na zadní straně tohoto magazínu
de se lze na akce také přihlásit.a na  kwww.vedomy-dotek.cz,

Co se nám povedlo

Jak se můžete
také zapojit

Co připravujeme
Časová posloupnost akcí:

Na přednášku Úvod do craniosac-
rální biodynamiky (v rámci projektu 
Škola vědomého doteku) se může za 
příspěvek na provoz spolku přihlásit 
z veřejnosti kdokoli koho zajímá
studium nových alternativních metod.
Po této přednášce a zjištění, že 
byste chtěli hlouběji studovat tuto 
metodu, se můžete přihlásit za člena
spolku a navštěvovat studijní bloky
určené pouze pro členy spolku. Zde 
se členové spolku osobnostně rozvíjí
a zdokonalují se v craniosacrální
biodynamice i v dalších metodách
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červen 2014 

SBĚR UZÁVĚRŮ Z PET LAHVÍ

V rámci dobročinného sběru uzávěrů

z PET lahví jsme po dlouhodobém

sběru zaslali do Mateřské školy 

Rohožník v Újezdě nad lesy plný

kufr osobního  automobilu s těmito 

uzávěry.

Čímž jsme alespoň trochu přispěli 

na dobrou věc.

 29. března 2014 ČIMICKÝ HÁJ BEZ ODPADKŮ

 20. září 2014 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

Úklid Čimického háje v Praze 8,

který jsme tento rok pořádali již

podruhé ve spolupráci s jeho 

správou (Lesy hl. m. Prahy panem 

Jiříkem) zajistil za pomoci dobro-

volníků vždy celoplošné odstranění

odpadků z toho prostoru.

Čimický háj byl vyčištěn nejprve od

3 m odpadu a podruhé dokonce od

5 m odpadu, jež byl následně odvá-

žen na skládku.

Lesy hl. m. Prahy se prostřednictvím

pana Ing. Jana Karbana (vedoucího

střediska lesy) vyjádřily k akcím takto:

„...akce úklid Čimického háje byla

velmi důležitá ... Bylo docíleno

skutečně komplexního úklidu 

tohoto území. Velmi děkujeme 

za pomoc a těšíme se na další 

spolupráci.”
I takto vypadal Čimický háj před
našim úklidem

 24. ledna 2014, 28. února 2014,

 25. dubna 2014, 13. června 2014,

 5. září 2014 

DEN VĚDOMÉHO DOTEKU

V rámci tohoto projektu jsme pořá-

dali přednášky o duševní hygieně 

pro zaměstnance z pomáhajících

profesí (zdravotníci, personál

ústavů ...) 

Všechny tyto akce pořádal spolek ZDARMA. Velkým oceněním pro nás byly pozitivní ohlasy účastníků akcí.

Po přednášce, řízené relaxaci a hry

na tibetské mísy bylo s účastníky 

individuálně pracováno na uvolňování

jejich stresových blokád pomocí techni-

ky craniosacrální biodynamika.

3
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TÉMA ČÍSLA: VODA

Voda nedocenitelná a nenahraditelná
Voda je nepostradatelnou složkou
výživy člověka i lidského těla
(tělo dospělého muže je tvořeno 
asi z 60 % vodou, tělo ženy asi 
z 55 % a tělo novorozeněte 
v průměru ze 75 %) , a  proto 
je třeba ji neustále doplňovat. 
Voda se podílí prakticky na všech 
metabolických procesech v orga-
nismu a je zahrnuta do všech 
tělesných funkcí.   
Při těchto procesech se voda z 
organismu ztrácí – nejvíce vlivem
práce ledvin (moč, pot), méně 
pak kůží, plícemi a stolicí. 
Množství ztracených tekutin se 
odvíjí od velikosti jejich příjmu, 
od složení stravy, kterou se 
živíme i výší tělesné teploty 
a teploty okolního prostředí.

S p r á v n ý  p i t n ý  r e ž i m :
pod tímto termínem je třeba
si představit nejen to, kolik
pijeme a v jakých intervalech,
ale také to, co pijeme a za
jakých podmínek (potřeba
teku t in  s toupá s  vyšš ími
oko ln ím i  tep lo tami ,  vě tš í
fyzickou zátěží či při některých
one m o c n ě n íc h) .  
Na to, kolik máme vypít, tedy
neexistuje universální odpověď
a záleží na konkrétních podmín-
kách (zda jste muž, žena či dítě
 jakou máte aktivitu během dne, 
v jakém podnebném pásmu se
nacházíte, jaký je váš zdravotní
stav atd.).

Pitný režim 

K nejvhodnějším nápojům, které
můžeme využívat ke každodenní 
konzumaci je obyčejná pitná voda
z kohoutku, dále vody balené 
(kojenecké, pramenité či stolní). 
Dobrým zdrojem tekutin jsou také 
neslazené čaje (slabý ovocný či 
zelený) a vodou ředěné, čerstvě 
vylisované šťávy z ovoce či zeleniny.

Co pít? 

Obecně však lze říci, že v ČR 
a za běžných klimatických pod-
mínek by se množství tekutin, 
které má zdravý dospělý jedinec
p ř i j m o u t  m ě l  p o h y b o v a t  v 
r o z m e z í  2  –  2 , 5  l i t r ů 
(do těchto tekutin se započítává 
i ta, která je obsažena v potravě,
jako je ovoce, zelenina apod.).

 

ale protože každá bylinka má svoje 
jedinečné účinky, je třeba dodržovat 
doporučené dávkování a tuto hranici
n e p ř e k r a č o v a t .  
Pro doplnění příjmu tekutin můžeme
dále využívat nízce či středně mine-
ralizované přírodní vody a to max. 
v množství 0,5 litru denně (platí pro 
zdravé do spělé jedi n c e)  .
K doplnění tekutin se naopak nehodí
zejména nápoje sycené oxidem 
uhličitým, hlavně takové, které jsou 
barvené a slazené (různé typy limonád). 
Tyto nápoje zvyšují pocit žízně, takže 
nejenom, že nás neuspokojí, ale dodají 
do těla i množství zdravotně nevýhod-
ných látek (cukr, umělá sladidla, kofein, 
kyselinu fosforečnou, barviva aj.).
Alkohol a nápoje s obsahem kofeinu 
mají či mohou mít močopudné účinky
a tak je do pitného režimu nepočítejte. 
Co se mléka a mléčných nápojů týče, 
je otázkou, zda je do pitného režimu 
za řad i t či n e.  
Odborníci se v odpovědi na tuto otázku
jednoznačně neshodují.

V poslední době se stále více setká-
vám také s vodou, která je ochucena
plátky citronu, pomeranče, kiwi či 
kousky ovoce (bobulovité ovoce 
– borůvky, ostružiny, maliny), zeleniny
(salátová okurka) či bylinek (máta, 
meduňka), jež také dobře osvěží 
a použité vodě předají svou specific-
kou ch uť a ar o ma. 
Pít je možné také bylinné čaje, 

Alena Picková - nutriční terapeutka
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Jedinečné vlastnosti vody

Paměť vody

Programování
vody 

Díky vodě existuje život na Zemi. 

Jsme převážně vodní bytosti, 

které vznikaly a vyvíjely se ve 

vodě. 

Díky vodě můžeme  zahnat žízeň,

vykoupat se, vyprat prádlo a vyčistit

své domovy a  zalévat zahrady, 

pěstovat zeleninu, ryby a mnoho 

dalších věcí spojených s vodou.

 Voda má kromě očisty a výživy ještě

mnoho dalších jedinečných 

vlastností.

Voda je nosič informací, má paměť. 
Je schopna naše emoce a záměry 
zachytit a uchovat ve své struktuře. 
Dříve se lidé běžně léčili pitím 
křišťálové vody.  
Krystalická mřížka křišťálu předává 
očistné a léčebné informace do vody. 
Pokud je voda spojená s rituálem, 
mění se její struktura. 
Vroucí modlitba, přání nebo afirmace 
se přenášejí do vody. 
Posvěcená voda nás vede do 
našeho nitra, k pokoře, ke zdraví. 
Voda je vlastně kouzelná, měli 
bychom jí projevovat úctu, starat 
se o ni, projevovat jí vděčnost, 
velebit jí a oslavovat jí v písních. 
 

Můžete si udělat pokus. 

Nalijte si vodu z kohoutku do plastové 

láhve, část si odlijte do sklenice 

a ochutnejte jí. 

Potom si v klidu sedněte, přidržte si 

v klíně oběma rukama láhev a projevte 

jí svojí vděčnost a poděkování, za to, 

že tady je a že také díky ní tady 

můžeme být i my. 

 

Přeji vám, abyste posílali po vodě hodně radostných přání a pili vodu s láskou. Zaslouží si to.

Michaela Lamana Mazáčová, BCST - lektorka projektů z.s.

Poděkujte jí za její úžasné vlastnosti, 

které také souvisejí s našimi emocemi. 

Setrvejte v tomto stavu projevu úcty 

k vodě 21 minut a potom ochutnejte 

vodu, kterou držíte v rukou. 

Cítíte ten rozdíl?

 Nesmíme zapomenout na to, že 

voda je také nosičem negativních 

emocí, informací a nemocí, pokud 

je vystavena toxickému prostředí. 

Nejdůležitější je naše vědomá mysl, 

tedy jaký je náš záměr, jak 

přemýšlíme, to vytváří odpovídající 

energii a vibraci. 

Tedy pokud jsme v negativním 

prostředí, musíme si vědomě zvýšit 

svoji vibraci pozitivním myšlením. 

Každý máme nějaký vlastní soukromý

spirituální zdroj, stačí, když na něj 

pomyslíte, odezva přijde často ihned. 

Můžete vyměnit pocity strachu za 

radost. 

Voda bude vždy přenášet, doslova 

převádět naše záměry a emoce, které 

jí dáváme.

Víte, že ...
Voda jako jediná se při 
snižování teploty nesmršťuje,
ale naopak rozpíná?

Živá a mrtvá voda
Vlastnosti vody lze upravovat i 

elektrolýzou pomocí diafragma-

tického elektrolyzéru. 

Ponořením elektročlánků do vody

a zapojením elektrod elektrolyzéru

do elektřiny, začne se u anody 

 

shromažďovat voda kyselá (až

silně kyselá) a naopak u katody 

voda zásaditá (až silně zásaditá). 

V osmdesátých letech dvacátého 

století bylo toto objeveno při labora-

torních pokusech v Uzbekistánu, 

kdy upravená „aktivovaná“ zásaditá

voda rozpouštěla uhelný prach, jež

byl v běžné vodě nerozpustitelný. 
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Následnými pokusy na rostlinách 

bylo zjištěno, že po zalévání 

vodou zásaditou rostou rychleji 

než (při zalévání vodou běžnou)

a při zalévání vodou kyselou 

nerostou rostliny vůbec. 

Proto byla po tomto zjištění 

nazvána voda zásaditá jako 

„VODA ŽIVÁ“ a naopak voda 

kyselá jako „VODA MRTVÁ“. 

Při výzkumu bylo mimo jiné 

zjištěno, že v koupelích ze zása-

dité vody (živé vody) se rychleji 

hojily rány a oděrky na kůži. 

Následovaly experimenty 

(D.I.Krotova SSSR) jež prokázaly 

léčivé účinky takto upravované 

vody.

Příklad léčby:

Angína

Kloktat 5x denně po dobu 3 dnů „mrtvou“

vodu (pH 3,8) a po každém kloktání 

vypít ¼ sklenice „živé“ vody (pH 11,7).

Bolesti hlavy

Po vypití ½ sklenice „mrtvé“ vody 

(pH 4,7) 

Bolest přestane do 50 minut. 

Bolesti kloubů

Po dva dny pít 3x denně (před jídlem)

 ½ sklenice „mrtvé” vody (pH 4,7).

Bolest přestává již během prvního dne

Použití
živé a mrtvé vody

Jednotlivé elektrody diafragmatického 

elektrolyzéru jsou z nerezového plechu. 

U kladné elektrody se shromažďuje 

voda „mrtvá” a u záporné elektrody

se shromažďuje voda „živá”.

Porézní přepážka (např. z pergamenu 

či celofánu) odděluje obě kapaliny tak, 

aby nedošlo k jejich  smíchání a přitom 

propouští mezi těmito kapalinami 

stejnosměrný proud.

Pro úpravu vody postačí doba kolem 

5-ti minut. 

PhDr. Martin Rezek

zdroj: Zvláštní způsoby alternativní léčby – ing. Jaroslav Kaspřík

Konstrukce
diafragmatického 

elektrolyzéru

Živá a mrtvá voda má uplatnění při 

léčbě: 

angíny, bolesti kloubů, hemeroidech, 

chřipky, kašlu, kožních nemocí, po-

pálenin, průjmů, zapáchajících nohou,

pálení žáhy apod.

H O2 H O2

-+

mrtvá v. živá v.

220 V

Obrázek je pouze schematický a neslouží jako návod na sestrojení zařízení

- 7 -

KOSMETIKA - slovo odborníka

Také se stále mažete hydratačními a výživnými 

krémy a přesto máte pocit, že to nestačí? 

Zkoušíte nové a nové zázračné přípravky, protože 

ty předchozí vám jakoby přestaly fungovat? 

Pojďme se společně podívat na téma vody v pokožce.

 

Víte, že ...

U dospělého člověka měří až 2 m

a tvoří 7% celkové tělesné hmotnosti. 

Představte si, kolik vody se z takto 

velké plochy může denně odpařit. 

Opravdu hodně.

2 

kůže je největším orgánem, 

který máte?



Reklamy nás přesvědčují, že do 

pokožky můžeme dodat vodu z 

venku pomocí hydratačního krému. 

Není to tak úplně pravda. 

Kůže ve skutečnosti vstřebá z 

krému jen minimální množství 

vlhkosti. Pro dobré zásobení kůže 

vodou je potřeba dodržovat pitný 

režim. Ano, pitný režim je často 

zmiňován v souvislosti s udržením 

správných funkcí organismu a zdraví

 jako takového, málokdy však 

slyšíme, že pitný režim má zásadní

vliv na hydrataci a krásu pleti.

K čemu je tedy hydratační krém?

Abychom tomu lépe porozuměli, 

pojďme se více podívat na kůži 

jako takovou. Nebojte, nebudu 

vás zatěžovat podrobnou anatomií

kůže. Pro správnou péči o pleť vám

často stačí zdravý selský rozum.

Jak jsem již zmínila, kůže je nej-

větší orgán v lidském těle. Vím, 

pod pojmem orgán si většina z 

nás představí spíše ty vnitřní, 

jako jsou srdce, plíce, játra, led-

viny a další části těla, které 

nejsou díky kůži vidět.

Kůže

Hydratační krém (nebo jakýkoliv jiný 
krém) slouží hlavně k tomu, že 
přirozenou kožní bariéru ještě více 
zesílí (ke kožnímu filmu se přidá další 
tuk), kůže je tedy lépe chráněná před 
únikem vnitřní vlhkosti. Z krému jako 
takového si pokožka vezme vlhkosti 
opravdu jen málo. Rozhodně ne tolik, 
aby to nahradilo celkový deficit ve 
všech hlubokých vrstvách kůže způ-
sobený nedostatkem vody v těle.

Také je však potřeba vědět, že v noci 
se kůže chová jinak než ve dne, stejně
jako celý organismus. 
Přes den kůže produkuje více kožního 
mazu pro ochranu před vnějšími vlivy. 
V noci více dýchá póry, zpracovává 
živiny, provádí látkovou výměnu a 
vylučuje škodliviny. Když tedy i na noc 
používáte hutné krémy, přes které 
kůže hůře dýchá a vylučuje, zhoršujete 
tím její přirozenou práci a to dlouho-
době může způsobit řadu problémů.

Buďte tedy své kůži vděční, že vám 

dává zpětnou vazbu a poslouchejte jí. 

Podpořte její práci celostním 

způsobem. 

Správná životospráva, dostatek 

spánku (který posiluje ledviny, jež mají 

také velký vliv na vodní režim těla) 

a rozumná kosmetická péče, která 

pomáhá, ale nepřebírá, nebo dokonce 

nepřebíjí její fyziologické funkce. 

Stejně jako posilujete kardiovaskulární 

systém přirozeným pohybem, místo 

abyste si preventivně nechali 

voperovat srdeční pumpu, posilujte 

i svou pleť co nejvíce přirozeným 

způsobem.

Irena Veselá - kosmetička (www.biostudio.cz)
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Kromě toho, když nadměrně používáte 

všemožné krémy a jiné přípravky, 

kůže si na ten neustálý přísun tuku a 

dalších látek zvyká a časem sama 

přestává svoje přirozené funkce plnit, 

mimo jiné právě i tvorbu ochranného 

pláště a samoregulaci vlhkosti. 

V takovém případě vám ani dobrý pitný 

režim problém nevyřeší, protože při 

nedostatečné tvorbě kožního filmu 

kůže zkrátka rychle a výrazně vysychá. 

Závěrem bych vám ráda doporučila 

přistupovat ke své pleti s vědomím, 

že ví co dělá, stejně jako to ví vaše 

srdce, plíce a další orgány. 

Pokud máte s pletí nějaký problém, 

odráží to problém v těle. 

Je to také jedna z hlavních funkcí 

kůže – zajišťuje komunikaci mezi 

vnitřním a vnějším světem, proto se 

nerovnováha v organismu projeví 

právě na pleti. 

Jinak bychom si toho totiž nemuseli 

včas všimnout. 

Osobně bych kůži nazvala multi-

funkčním orgánem, protože plní 

mnoho funkcí, které jsou jinak 

specifické pro jednotlivé ostatní 

orgány (dýchání, vylučování, 

ochrana, termoregulace, záso-

bárna energie, zprostředkování 

informací mezi vnějším a vnitřním

světem atd.). 

My se nyní budeme věnovat 

ochranné funkci pokožky.

Na povrchu pokožky máme 
ochranný kožní film, který se 
skládá z kožního mazu, potu a 
odumřelých kožních buněk. 
Kůže jej neustále vytváří. Jeho 
úkolem je chránit nás před 
vnějšími vlivy, ale také před 
ztrátou vody z celého těla. 
Množství vody v kůži je dané 
množstvím vody v organismu. 
Pokud je celkově vody v těle málo, 
logicky jí nemůže být dostatek ani 
v kůži. V takovém případě vám 
hydratační krém problém suchosti 
kůže nevyřeší.

Potom nastává ten efekt, kdy už vám 

žádný krém nestačí, protože kůže již 

nefunguje tak jak má a krém její funkce 

prostě nikdy nemůže nahradit. 

Ani by to neměl být váš záměr. 

Správná péče o pleť spočívá v podpo-

ření její přirozené práce. 

Zde platí známá pořekadla „méně je 

někdy více“ nebo „všeho moc škodí“. 

Více se tématem podpory funkčnosti 

můžeme zabývat někdy v budoucnu.

Hydratační krémy
pitný režimvs. 



Proč opadává listí?

ZAJÍMAVOSTI

PŘÍRODA

Víte, že ...

Například dub zimní si své listí

ponechává po celou zimu.

ne každý listnatý strom na podzim

opadává?
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Typickým projevem podzimního ročního období je 

opadávání listí ze stromů. Krajina se tím zabarví 

žlutohnědým nádechem a my víme, že se příroda

chystá ke „spánku”.

Proč ale listí ze stromů opadává? Na to si odpovíme

v následujících řádcích. Jednou z funkcí listí je odpa-

řování vody. Voda, kterou rostlina nasává ze země, 

a která jí přináší živiny z půdy, je odpařována 

listím do vzduchu. Je to v podstatě stejný proces 

jako u člověka, který skrz póry své kůže vodu také 

vylučuje.

V letním období se odpařuje z rostliny velké množ-

ství vody. U některých stromů jsou to až stovky litrů 

denně.

V zimním období je však přísun vody (i vlivem mrazu)

pro rostlinu omezen ne-li zastaven a neustálé odpa-

řování by rostlinu vysušilo. Musí se proto svého listí 

zbavit, aby se dále voda neodpařovala.

Rostlina z listí „vysaje“ všechny živiny zpět do sebe 

a poté listí pouští ke svým kořenům, které jsou tímto

chráněny před mrazem.

Příroda je moudrá.

Už tedy víme, proč se rostliny zbavují svého listí,

ale proč se to listí nejprve zbarví podzimními barvami?

PhDr. Martin Rezek

Zbarvení listí

Jehličnany nemají narozdíl od listnatých rostlin ve 

svých jehlicích tak otevřené průduchy a voda se z 

nich tolik neodpařuje, proto se svých jehlic na podzim 

nezbavují. Jsou však i výjimky, jako je tomu u modřínu, 

který má ve svých jehlicích také otevřené tracheje 

jako listnaté stromy a stejně jako oni také opadávají.

Zelená barva listí je způsobena chlorofylem (chlorofyl 

od řeckého chloros, tedy zelený), jež je v listí (i jehličí)

stromů obsažen. V listech jsou obsaženy i další látky 

(barviva), jako např. žlutý xantofyl, červený karotin, 

či fialový antokyan.

Chlorofyl v období intenzivního slunečního svitu 

pohlcuje sluneční paprsky a tato energie se cestou 

fotosyntézy přetváří na stavební látky, jež flóra 

využívá pro svůj život a růst.

Jelikož se v období podzimu snižuje intenzita sluneční-

ho svitu spojená se zvyšujícím se chladem, snižuje se 

i proces fotosyntézy a chlorofyl v listí se začne roz-

kládat. Po rozkladu chlorofylu zmizí typicky zelená 

barva listí, a jelikož jsou xantofyl, karotin a antokyan 

proti rozkladu odolnější, objevuje se jejich žluté, 

oranžové nebo červené zbarvení.

Proto tedy přechází listí z barvy zelené (chlorofylní) 

přes paletu barev žluté, oranžové a červené až po 

hnědou, kdy již v listí převládají hlavně třísloviny.



Co nesmí chybět ve správném šatníku
Všichni víme, že základem správného chování je slušně pozdravit. Ranní hygiena je rovněž součástí našeho každého 

dne a je pro nás zcela přirozená. Fakt, že denně trávíme čas, byť jen pár minut, rozhodováním co na sebe, zná také 

dobře každý z nás. A že nám volbu ulehčí správný základ šatníku, to už tak samozřejmé není. Proto zde najdete krátký 

seznam věcí, které považuji dle mé každodenní zkušenosti (nejen s mým šatníkem), za pilíře dámského a pánského 

šatníku. 

O jaké kousky že to jde?

MÓDA

Ona
1.  tmavé kalhoty - čím jednodušší, tím lepší - tedy bez 

    zbytečného zdobení, výrazných kapes, zipů a šisování 

    barvy. Střih zvolit nejlépe odpovídající Vaší postavě. 

    Pak budete moci kombinovat a kombinovat.

2.  bílá košile - u bílé košile je nutné ohlídat kvalitu materiálu, 

    aby se nemuchlal, nechtěně neprosvítal a nepodněcoval 

    pocení. Střih volte pánský, popřípadě vypasovaný 

    (zvýrazňující ženskou siluetu).

3.  trenčkot - opět dokonale kombinovatelný kousek, který 

    vypadá skvěle jak s džínami, mikinou a converskami, 

    tak přes 'male-cerne'. Klasika, která se neokouká a 

    vždy bude v kurzu.

4.  pruhované triko - ač se na první pohled nemusí zdát, 

    jde o skvěle kombinovatelný kousek, mladistvé oživení 

    outfitu. Kombinujte jej s různými vzory, např. leopardím 

    či květinovým. Pruhované triko doplněné sakem, džínami 

    a podpatky je kombinace, která se taktéž neokouká.

5.  šátek - praktický doplněk, který outfit příjemně oživí. 

    Vzoru se meze nekladou, nicméně leopardí bude trefa

    do černého.

6.  kozačky - na vysokém podpatku, nebo s hrubou 

    podrážkou, nad kolena, pod kolena - opět na nadchá-

    zející období nepostradatelná věc, do které se vyplatí 

    investovat. Výběr je široký, tak volte nejvhodnější 

    variantu pro Váš životní styl. A pro ty, kteří sází na 

    kozačky z loňska, doporučuji zkontrolovat stav podpatku,

    případně u obuvníka nechat opravit okopanou špičku.

7.  tenisky ('conversky') - když vystoupají teploty nad 

    15 stupňů, kozačky vyměňte za nestárnoucí tenisky 

    Converse. A protože doba pokročila, tenisky už nepatří

    jen k teplákovce, ale naopak - zvolíte-li k nim slim džíny,

    volnější pruhované triko, trenčkot, budete vypadat skvěle!

8.  kabelka - na denní nošení do školy nebo do práce 

    jednoznačně o velikosti minimálně A4, aby se do ní 

    vešel notebook, dokumenty, pití, kosmetická taštička,

    knížka, atd. Mně se nejvíc osvědčila velikost tzv. 

    'tote-bag'. Opět platí čím jednodušší, tím lepší. Barva

    ideálně černá (nebo jiná ze základních barev), 

    materiál kůže.

9.  LBD = The "little black dress", "malé černé" jsou další

    z nesmrtelných kousků dámského šatníku. Přes den 

    je můžete vzít s koženou bundou nebo oversize 

    svetrem, nízkými kozačkami 'biker-boots' a praktickou

    kabelkou. Na večerní příležitosti doplňte výrazným 

    šperkem, lodičkami na podpatku, psaníčkem a 

    výraznou rtěnkou. Budete zářit sex-appealem.

10.  vypasované sako - opět nepostradatelný pomocník.

    Dokáže povýšit každý outfit. Skvěle vypadá například 

    s úzkými kalhotami, volnějším bavlněným trikem a 

    výrazným náhrdelníkem.

11.  kožená bunda - povinný doplněk pro ty, kteří chtějí 

    dodat svému šatníku šmrnc. Funguje stejně univer-

    zálně jako trenčkot, ženskou kombinaci vytvoříte 

    např. s krajkovými šaty a podpatky. 

- 10 -



12.  rolák - ideálně v základních barvách. Skvěle 

     vypadá ke koženým kalhotám, pouzdrové 

     sukni, nebo naopak boyfriend džínám a 

     koženému křiváku.

13.  psaníčko - nosí se na večerní akce, 

     nicméně aktuální trendy povolují i porušení

     nepsaného pravidla díky 'maxiclutch' 

     - většinou minimalistické řešení, nanejvýš 

     výrazná barva. Naopak typ tzv. 'minaudiere', 

     je mini psaníčko, které se hodí na spole-

     čenské akce. Minaudiére bývají výrazná 

     a třpytivá - celá plocha je pošitá pajetkami, 

     korálky a nejrůznějším zdobením.

14.  černé lodičky - kvalitní černé lodičky na 

      jehlovém podpatku jsou nutností pro všechny 

      dámy. Nejvhodnější materiál je kůže.

15.  černé silonky - by měly nahradit tak oblíbené 

      tělové. Vytvoří štíhlou siluetu a hodí se ke 

On
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1.  tmavé džíny - opět platí stejné pravidlo jako u dám-
    ských - čím jednodušší (bez zbytečného šisování, 
    nášivek, zdobených zipů), tím lepší. O padnoucím 
    střihu nemluvě. 
2.  košile - opět důležitá kvalita, vhodný střih. Co se 
    týče barev a vzorů - fantazii se meze nekladou! Přes 
    košili zvolte vhodný typ bundy/kabátu.
3.  svetr přes košili (bez zapínání/na knoflíky) - ideálně 
    jednobarevný, v neutrální barvě, aby fungoval 
    univerzálně přes vzorované košile. Opět záleží na vaší 
    volbě, zda preferujete na rozepínání s knoflíčky (hodí 
    se na štíhlé, vysoké postavy), nebo naopak přes hlavu
    (hodí se na většinu typů postav).
4.  sako - jednobarevné, v základní barvě (černá), skvěle 
    pozdvihne bavlněné triko s potiskem, nebo na zkouš-
    ku/jednání nezklame s padnoucí košilí. Černou barvou 
    si zajistíte univerzálnost a lehkou kombinovatelnost. 
    Vhodná je také tmavě modrá/šedá barva.
5.  kožená bunda - dodá outfitu mladistvý vzhled. Ke
    kotníčkovým botám, tmavým džínům, slim košili a 
    slunečním brýlím bude jako stylová tečka na závěr.
6.  kotníkové boty - se rozhodně vyplatí kožené, které 
    se přizpůsobí Vaší noze a nijak netlačí a materiál 
    absorbuje pot. Jako základ spíš v černé, popř. tmavě 

      stejnému oblečení, jako tak oblíbené "tělovky". 

      Skvěle vypadají i s bílými šaty (kdo nevyzkoušel, 

      neuvěří).

16. kabát - zastoupí trenčkot během chladných 

      dnů. Záleží na Vás, zda upřednostníte klasiku, 

      vypasovaný dvouřadý kabát, nebo si vyberete 

      z aktuálních trendů.

Tip!

Jana Meinlschmidtová (módní poradkyně - fashion coach), www.jana-mei.cz

Pokud, dámy, ještě nevlastníte 
podprsenku v tělové barvě (hladkou, 

bez krajky), doporučuji ji pořídit. 
Zvláště těm, kteří s oblibou nosí bílé 

košile. Jedině tělová nebude pod 
košilí doopravdy prosvítat.

    hnědé barvě, opět bez zbytečného zdobení. Pro 
    opticky štíhlejší postavu volte tvar s lehce protáhlou 
    špičkou. A před prvním použitím sundat cedulky na 
    podrážce a naimpregnovat.
7.  taška - nepodceňujte sílu tohoto doplňku! Rozměr 
    dostatečně velký, abyste do tašky vložili notebook, 
    mobil, peněženku, rukavice, šálu, sluneční brýle, 
    poznámkový blok... Nebo naopak, nosíte-li u sebe 
    jen telefon, peníze, zvolte do ruky tašku přímo na 
    doklady - bývá rozčleněna na peníze, karty, telefon, 
    takže vše budete mít po ruce.
8.  hodinky - dodají jistou společenskou důležitost. Jde 
    o prakticky jediný doplněk, který je u mužů v rámci 
    nejvyššího dress code tolerován (spolu se snubním 
    prstýnkem). 
9.  parfém - dokonalá tečka na závěr.

(obrázky koláž autorky článku, zdroj: zara.com, mango.com, polyvore.com)



Podzim a vitamíny
Nastala nadvláda podzimu - čas 
plískanic, ranních mlh, vlhka a chladu. 
V takovém období je třeba posílit svůj 
organismus proti různým virózám a 
nachlazením. Co je nejlepší pro svůj 
organismus tedy udělat?  Kromě 
samotného fyzického cvičení a 
otužování, je nejdůležitější dodat tělu 
dostatek vitamínů a minerálů.  A které  
t ě l o  p o t ř e b u j e ?

Vitamíny
a minerály 
v přírodě

ZDRAVÍ
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Šípkový čaj 

Tip!
Pokud směs usušeného 

šípku doplníte ve stejném poměru 

o sušený lipový květ, je účinnost 

čaje proti virózám ještě vyšší.

V září se na keřích šípkové růže 
objevují plody (šípky), které dozrávají
v přelomu měsíců září a října a 
právě v tuto dobu mají největší obsah 
vitamínu C. Kromě velkého množství 
vitamínu C, některých z vitamínů B,
vitamínu P a vitamínu K obsahují  
také vápník, rutin a lykopen (druh 
karotenu, z nichž si organismus umí 
vyrobit vitamin A). Šípek díky těmto 
látkám pomáhá preventivně proti 
nachlazení a infekcím, zklidňuje a 
napomáhá  př i  soustředění , 
zpevňuje cévy a zlepšuje zásobo-
vání buněk kyslíkem. Není se tedy 
čemu divit, že plody šípkové růže pro 
svou blahodárnost doporučoval 
i Hippokrates a pití šípkového čaje na
podzim je ta správná volba.

Nejpřirozenější forma doplnění vita-
mínů a minerálů do organismu je 
v podobě potravin. Kde je tedy 
najdeme?

Příprava:  (dva  možné  postupy)
10 g rozdrcených sušených šípků 
(nesmí být šípek černé barvy) naložíme
na 60 minut do studené vody. 
Poté začneme vodu s naloženým 
šípkem vařit a luhovat 15 minut. 
Pak  j e j  p řeced íme  a  p i j eme .

nebo
10 g rozdrcených sušených šípků 
naložíme přes noc do studené vody 
a ohřejeme až před použitím. Přecedíme 
a pijeme.

PhDr. Martin Rezek

Největší zastoupení vitamínu A 

je ve vepřových játrech a dále 

pak v  mrkvi, chilli papričkách, 

sladkých bramborách, meruňkách, 

červeném melounu, kadeřavé ka-

pustě, rajském jablku, špenátu, 

listovém salátu či pampeliškách.

Vitamín B1 se vyskytuje v pšenič-

ných klíčcích, hrachu, bílé fazoli, 

ovesných vločkách, v masu vepřo-

vém a rybím (tuňák, platýz ...)

či v drůbežích játrech.  Vitamín C 

najdeme zejména v  šípcích, 

rybízu, jahodách, červené  a zelené 

paprice,  brokolici,  růžičkové 

kapustě, malinách, pampeliškách, 

kopřivách, jetelu, vodnici apod.  

Vitamín D je hojně zastoupen v 

rybím masu (uzený losos, sleď, 

tuňák, makrela) či slepičích vejcích.

Při stravování však vždy pamatujme
na základní přírodní pravidlo - jíst to, 
co v daném období, v našem okolí
roste a je jedlé. Rozhlédněme se 
tedy kolem sebe!

Vitamín E obsahují ořechy, mandle, 
slunečnicová semínka, špenát, bro-
skve, švestky, kapusta či rostlinné
oleje. Vitamín K je v zelí, špenátu,
či květáku, hořčík v banánu, hrachu,
bramborách, neloupané rýži i v 
lískových oříšcích. Jód  najdeme
hlavně v mořských řasách a rybách,
vápník v kadeřavé kapustě, špenátu,
brokolici a mléčných výrobcích 
(polotučné mléko, sýry, jogurty,
podmáslí). Zinek je obsažen v čočce,
ovesných vločkách, slepičích vejcích
i ve vepřovém masu. Železo je také 
obsaženo v čočce, ale i ve vepřových 
játrech či ve špenátu. 

Jsou to zejména vitamín A (posi-

luje imunitu a příznivě působí na 

zrak), vitamín B1 (posiluje činnost 

srdce), vitamín C (zlepšuje hojení 

ran, posiluje kosti, zuby a vazivovou 

tkáň), vitamín D (má vliv na zesílení 

kostí zlepšením látkové výměny), 

vitamín E (reguluje cukr v krvi, 

podporuje srdeční činnost), vitamín K 

(pomáhá proti vnitřnímu krvácení) 

a dále Hořčík (ovlivňuje pozitivně 

činnost srdce, zklidňuje a zlepšuje 

paměť), Jód (kladně působí na 

činnost štítné žlázy), Vápník (je 

důležitý pro stavbu kostí a zubů, 

ovlivňuje srážlivost krve), Zinek 

(posiluje imunitu, aktivuje enzymy 

a hormony, podporuje dělení a růst 

buněk v těle) a Železo (podporuje 

krvetvorbu a přenos kyslíku v krvi).



ZÁBAVA

Voda jinak ...
Význam vody pro planetu Zemi je jasný - vytváří základní 

podmínky pro existenci života. Většinu povrchu Země 

tvoří voda, sám člověk je z většiny tvořen vodou 

a koneckonců žádný živý tvor nepřežije bez vody více 

než několik dní. A zásoby vody, zejména té sladké, se 

snižují a snižují. Jenže bez vody se nedá žít. 

To všechno je jistě závažný problém této planety, ale

nechám radši na odbornících, aby tyto děje luštili a 

nacházeli nová řešení. A dovolím si na vodu nahléd-

nout jinak, odlehčeně, snad s úsměvem a trochou 

n adsázky.

 

 

bez vody ochuzeni o soutěže miss mokré tričko či 
bez vodováhy testovali, zda rovně přivrtali poličku.
A jak bychom my všichni splachovali záchod a kam 
by se jezdilo v létě na dovolenou, když ne k vodě!

     A to jsme se ještě nedostali k tomu, jakou funkci plní
voda v samotném českém jazyce. Bez kořene slova 
„vod“ by nebyla pro pány vodka a pro dámy vodová 
ondulace, a děti by neměly vodové barvy. Nebyla by 
ani vodní elektrárna ani vodová zmrzlina. Neexistoval 
by vodopád, zpravodaj, vodák, vodič, vodítko, vodo-
trysk, závodník, podvodník, návod, hromosvod, lodi-
vod, podvod, vévoda, důvod, obvod. I v přeneseném 
významu vodu používáme více, než si uvědomujeme.

 
    Často říkáme, že je někdo za vodou, přejeme něko-
mu držet se nad vodou, konstatujeme, že krev není 
voda (české přísloví), naše děti rostou jako z vody, 
na zkoušce vaříme z vody, čas od času někoho 
pustíme k vodě, děláme bouři ve sklenici vody či se 
někoho sn až íme na  l ž íc i vody  utopi t . 

    Voda je dáma extrémů. Kalná i čirá, krutá i laskavá, 
tsunami i blahodárná tekutina. Někdo rád zmokne, 
aby (obrazně řečeno) smyl všechny starosti, jiný se
před vodou schovává pod deštník či pláštěnku. 
Mít vodu na plicích či v koleni jistě není zdaleka tak 
příjemné jako mít před sebou ledové mojito či vychla-
zené pivo – přitom vše „vyrobeno z vody“. A určitě se
shodneme, že mít vodu ve sklepě a vodu ve studni 
je pořádný rozdíl stejně jako dokážeme říct, že se 
jeden hrne jako velká voda, ale o druhém řekneme, 
že klidná a tichá voda břehy mele. Někdy spíme jako 
na vodě a někdy spíme, jako když nás do vody hodí.

 
    My lidi máme k vodě vůbec zvláštní vztah. Víme, že 
je nezbytná, ale moc se podle toho nechováme. 
Navenek deklarujeme, jak je důležitá, ale v interne-
tových vyhledávačích je pitná voda až na třetím místě
za jednou nejmenovanou mezinárodní firmou mobilní-
ho operátora a vodou do chladičů. Kdyby každý z 
nás začal sám u sebe šetřit s vodou tam, kde může, 
nemuseli bychom se nechat připravit ani o života-
dárnou tekutinu, ani o ostatní drobnosti spojené s 
vodou, které nám prostě jen dělají  radost! 
Prvním krůčkem, že to s tou naší voděnkou myslíme
dobře, je třeba úspěch z poslední doby v podobě 
jejího znovunavrácení na restaurační stoly - karafa 
s pitnou vodou zdarma či za minimální cenu potěšila 
mnohé. Jen tak dál a pamatujeme: tak jako tak, voda 
je skvost, nikdy jí na světě nebude dost!

Co všechno by tedy nefungovalo bez vody? 
Význam vody začíná hned na prvopočátku zrození 
v podobě vody plodové. Nezastupitelnou roli hraje 
i voda svěcená. My ženy jsme například vděčné za 
existenci vody kolínské, ale považme dále. 
K čemu by bez vody sloužila taková vodní postel 
či vodní dýmka a už vůbec nevím, co by dělali 
vodníci a jak by sportovali vodní pólisté nebo 
aquabely. A co taková hospodyně, která ví, jak dobře
se žehlí nakropené prádlo či jak moc by muži byli 

Mgr. Andrea Štorchová
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NĚCO NA ZASMÁNÍ

Na ty vaše problémy vám tady 
napíšu prášky pane Moclacha

Budete je užívat 3x denně a 
zapijete je vždy sklenicí vody

To je to se mnou 
tak zlé pane doktore?

Ne, ale musím vás nějak donutit 
dodržovat pitný režim.

Mudruje Pepa:
"Ještě jednou se vyspím
a bude výplata,
pak se jednou nevyspím
a bude po výplatě!" 

Chcete abych vám řekl vtip pozpátku?

Tak to se nejdřív musíte zasmát.

"Kolik lidí pracuje u vás v kanceláři?"

"S ředitelem čtyři." "A bez ředitele?"

"Bez ředitele ani jeden."

„Jeán, podejte mi pohár vody, prosím!" 

"Tady je Lorde."

"Děkuji. Jeán, podejte my  ještě pohár vody!"

"Zde, pane."

Děkuji. Jeán, zavolejte hasiče, takhle ten 

dům neuhasíme!"

Číšník pozoruje, jak si host před
jídlem čistí příbor ubrusem.
Napomene ho tedy:
"Tohle nedělejte!
Za prvé je příbor čistý.
A za druhé, teď jste ještě 
ušpinil ubrus!"

Dáma telefonuje:

"Kam jsem se to dovolala?"

"Tady prodejna obuvi."

"Promiňte, spletla jsem si číslo."

"To nevadí, klidně přijďte, 

my vám je vyměníme."

Lord volá do svého bytu a telefon

zvedne služebná.

"Řekněte milostivé, ať si jde lehnout,

že už brzo přijdu."

"Ano, vyřídím. A kdo volá, prosím?"

R
e
ze

k
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l
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„Nejztracenější den našeho života je ten, v němž jsme 
se nezasmáli.”
Nicholas Sebastian Roch Chamfort francouzský epigramatik 18. století 

Přijde děda do lékárny a povídá:

"Chtěl bych něco na zub."

Lékárník se na dědu podívá a odpoví:

"Tak to musíte naproti do lahůdek."
Baví se dvě vlaštovky:

"Bude pršet." 

"Jak to poznáš?" 

"Lidi nás sledujou."



HRA O LÍSTKY DO ZOO PRAHA NAJDI 5 ROZDÍLŮ

Najděte 5 rozdílů mezi obrázkem 1 a obrázkem 2. Zašlete informaci o těchto rozdílech na 

email: redakce@vedomy-dotek.cz do 31.10.2014 a při slosování správných luštitelů 

dne 01.11.2014 můžete vyhrát 4 vstupy do ZOO Praha na termín, který se Vám bude hodit

(s platností 1 měsíc).

Stěžuje si jeden šnek druhému:

„My šneci to nemáme vůbec jednoduché.

Před měsícem mi tajně utekla moje žena 

a přitom ji pořád támhle ještě vidím!"

Matka telefonuje učitelce: 

"Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky,

ve kterých stojí láhev piva 1,50 Kč. 

Manžel mi celou noc vykřikoval ze spaní!"

MOUDROSTI od neznámých

Nikdy nevysvětlujte proč jste něco udělali. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.

Prochází se Lord po svém panství.

Přitom potká zahradníka a zdá se mu,

že jsou si velmi podobní.

Proto se zeptá: "Nesloužila někdy tvoje 

matka na zámku?" 

Zahradník se na něj podívá a odpoví:

"Ne, výsosti, ale můj otec ano."

- 15 -

Manželka kárá svého muže: 

„Když jsem ti říkala, 

že mám ráda barevný podzim,

nemyslela jsem tím, 

že se mi budeš vracet 

z hospody zmalovanej!”

K
a
re

l

Přijde máma do pokoje puberťáka, 

spráskne rukama a říká:

"Proč je všechno na zemi??"

Puberťák:

"Že by gravitace?"

K
a
re

l



LEHKÉ TĚŽKÉ
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SUDOKU

HÁDANKY - řešení je na zadní straně magazínu

1

1

2

2

Přemístěte 3 zápalky
tak, aby vznikly
4 rovnostranné
trojúhelníky.

Přemístěte 4 zápalky
tak, aby vzniklo
6 rovnostranných
trojúhelníků.

9
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27

65
3

- řešení je na zadní straně magazínu
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KŘÍŽOVKA

S rozlohou 48,7 km je (odpověď je v 3. sloupečku tajenky)
největší vodní plocha v ČR.

O

O

O

O

O

Zvíře podobné člověku

Výstřel

Výrobce oken

„Opak” zeleniny

Ušatý lichokopytník změkčele

Slova v tajence začínají vždy na písmeno „O”.

VTIPNÁ
HÁDANKA

Víte, ...

Mevídek míval

jak se říká

malému medvědovi

který o všechno přišel?

?

:)



PRO RODIČE A DĚTI

Jak se dělá papírový drak

POHÁDKA 
NA DOBROU NOC
ČI NA ČTENÍ S RODIČI

Vodník a bicykl

„Pohádka musí být krátká, aby dítě stihlo usnout.” 
neznámý autor pohádek

Podzim je čas, kdy se zase rozeběhneme se svými draky po kopcích a polích a necháme
je ve větru poletovat po obloze. Jak si však takového draka vyrobit?
Potřebujeme k tomu:
nářadí - nůžky, lepidlo, fixy (nebo pastelky)
materiál - lehké dřevěné či plastové laťky, hedvábný papír, krepový papír, provázek

Víte, že ...

Bez ocasu by let klasického

typu draka nebyl možný.

papírový drak se vznáší přibližně 
pod úhlem 60° a jeho ocas mu

slouží ke stabilitě?

Postup:

Pod Karlovým mostem, u pravého břehu řeky Vltavy žil starý vodník, zvaný též Pražský. 

Byl to vodník moudrý a mezi všemi strašidly vážený. Zato jeho syn Všetečka, který stále 

ještě bydlel u svého tatínka, se teprve na světě rozkoukával a tropil jednu vylomeninu 

za druhou. Vždyť mu bylo  pouhých 135 let, což je mezi vodníky věk dítěte.

Jednoho dne, když Všetečka pomáhal tatínkovi čistit dno řeky, našel v blátě zajímavou 

věc. Nikdy to ještě neviděl a i kamarádky rybičky byly překvapené, cože to našel. 

Mělo to dvě kola, která byla vypletená dráty a k sobě byla spojena nějakými trubkami. 

Byl u toho také řetěz a malé sedátko. Všetečka si hlavu namáhal, ale nemohl přijít na to, 

co by to mohlo být.

Vzal tedy tu zvláštnost domů s tím, že se tatínka zeptá, co to jenom je. 
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Pozor:
papírový drak 
je křehký a za 

velmi silného větru 
či deště se může 

poškodit

1.

Na laťky (velikost latěk je libovolná dle vlastní 
představy o velikosti draka) udělejte na kraje 
zářezy a dejte je do kříže, jako je na obrázku.
Spoj latěk svažte pevně provázkem.

K
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e
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k
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1/3 délky

2/3 délky

1/2 délky

2.

Přes výřezy v laťkách kříže natáhněte pevně
provázek, čímž se dodělá konstrukce a zpevní
se kříž. Konstrukci položte na hedvábný papír
a vystřihněte tvar draka o cca 3 cm větší.

K
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3.

Na vystřižený hedvábný papír nakreslete např.
obličej (vše dle vlastní fantazie), z krepového
papíru udělejte mašličky, které přivažte na 
provázek (budoucí ocas draka). Na konstrukci
nalepte obličej draka tak, aby okraje papíru 
byly přehnuté přes provázek konstrukce 
a počkejte až lepidlo zaschne.

V
ý
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o
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4.

 

Poté přivažte 2 provázky do kříže na okraje latí.
Provázky ať mají určitou vůli tj. jsou delší než 
latě.
V místě kde se provázky protínají je svažte a 
přidělejte vodící provázek takové délky do jaké
výšky chcete aby drak létal.

S
e
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k
a

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek



     „To je paráda,“ vykřikl nadšením Všetečka, když viděl, jak ta neznámá věc funguje. 
Oklepal z bicyklu bláto, vyskočil si na něj a hned drmolil, že vyrazí na sucho, a že se 
projede po břehu, a že je to jednoduché, a že budou všichni koukat, tedy hlavně sumec 
Pepča, a že tohle… a že tamto…
     „Ono to tak jednoduché není, Všetečko,“ oponoval mu táta vodník, „Musíš znát pravidla, 
jak jezdit na suchu. Tyhle pravidla se učí malé suchozemské děti už od školky, a dokud je 
neznají, tak je na tu jejich suchozemskou silnici rodiče nepustí.“

Táta vodník se jedním 
okem na hromadu železa 

podíval, zabafal ze své 
oblíbené fajfky a řekl,

„ Noo - to je, hochu, bicykl. 
Podle jeho velikosti 

bude dětský, tedy jako 
pro děti. Ty na sucho 
ještě nechodíš, tak to 

nemůžeš znát. Na tom jezdí 
suchozemský děti po parku a silnici. 

Ono to  ježdění je totiž rychlejší, než jen chůze 
po nohách – víš?“ „A jak se na tom, táto, jezdí?“ dotazoval 

se Všetečka. „Noo – sedneš si tady na tu sedačku, nohy dáš 
na tyhle šlapky dole a takhle s nohama hýbeš a ono to jede,“

zabafal zase z dýmky starý vodník a pokračoval, „Musíš při tom samozřejmě regulovat 
směr jízdy tady tou vidličkou, tedy řidítkama.“ Při tom názorně ukazoval, jak se co dělá, až 
z b icyklu málem spadl přímo na kamna. „Tak vidíš, co děláš. Tady na takové ježdění není 

místo. Dej tu věc ven,“ mrzutě prohodil mezi vousy.

      „Ha háá. Na tom nic není. Jenom šlapeš na pedály a řídíš řidítkama,“ vykřikl zase 
Všetečkaa hop a vyjel na bicyklu z domku v řece rovnou na břeh.
      U břehu byla jízda poklidná. Všetečka se díval po okolí a šlapal do pedálů, co mu síly 
stačily. Pozdravil rybáře u řeky, zamával na toulavého pejska a jel dál. Jakmile však zatočil
směrem do města, ocitl se na velmi rušné silnici. Na to nebyl Všetečka vůbec připravený. 
Takový hluk a mumraj nečekal. Jelikož nevěděl, co má v tom provozu dělat, dělal, co ho 
napadlo. Auta na Všetečku houkala, že jede v protisměru. Tramvaje na něj cinkaly, že se 
jim plete na kolejích. Autobusy zase blikaly, že jede na kole bez přilby. Vše bylo špatně. 
      Když dopravních značek neznalý vodníček nakonec projel křižovatkou zrovna ve chvíli, 
kdy mu svítila na semaforu červená, málem ho srazilo nákladní auto. Brzdy skřípaly a 
vodníček stál uprostřed křižovatky, strachy rozklepaný a ještě zelenější, než obvykle. 
Zablokoval tak jedny z nejrušnějších ulic ve městě. To ale byla mela. V tu chvíli na něj 
troubili už úplně všichni.

      Všetečka seskočil z bicyklu a utíkal, co mu malé nožičky stačily zpátky do řeky, zpátky 
za tatínkem a už nikdy nedělal nic, co se nejprve nenaučil. 

      A jaká plynou z tohoto příběhu ponaučení?
No přece: Vždy poslouchejte rady rodičů a vždy se nejdříve naučte pravidla tam, kde
jsou, a dodržujte je tam, kde se dodržovat mají.

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek
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OMALOVÁNKA

Kovej, kovej, kováříčku,
okovej mi mou nožičku.

  

Okovej ji dobře,
pojedu já k hoře.

Poznáte jaká 4 písmenka
se v obrázcích skrývají?
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ŘEŠENÍ HÁDANEK A SUDOKU
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Aktuální vtip pro zlepšení nálady: Nejbližší akce spolku na období
 říjen až listopad 2014:
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