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O SPOLKU

Blíže k našim projektům
Jsme spolek Vědomý dotek, založený jako občanské sdružení v roce 2013.

Naším cílem je podpora zdravého životního stylu a ochrana životního prostředí.

V programu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL vede spolek tyto projekty:
POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM
Pomáháme pomáhajícím je projekt zaměřený na  pracovníky z pomáhajících profesí, jako jsou  zdra-
votníci, zaměstnanci ústavů, sociální pracovníci, rehabilitační sestry, hasiči apod., u kterých je statisticky 
zjištěn zvýšený výskyt syndromu vyhoření či posttraumatických stresových poruch (PTSD). Pro tyto osoby 
jsou připraveny přednášky a školení zaměřená na jejich specifika s tématy: duševní hygiena, prevence 
syndromu vyhoření a takticko-strategická sebeobrana.

KLUB NA DOTEK
Komunitní klub "Na dotek" je projekt určený pro každého, kdo má zájem o zdravý životní styl, po-
moc 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 nebezpeč-
né situace, místa a lidi, aby se mohli nebezpečí 
vyhnout, či v nich adekvátně reagovat. Jde hlavně  
o tzv. sebeochranné myšlení. Následně se účastní-
ci učí jednoduché (ale velmi účinné) sebeobran-
né techniky.
Lektorem kurzů je odborník s dlouholetou policej-
ní praxí, zkušenostmi ze sebeobrany a speciálních 
ošetřujících a relaxačních technik (Shiatsu ...). 

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 příro-

www.vedomy-dotek.cz

Nácviky jednoduchých a účinných úderů na kurzu 
takticko-strategické sebeobranyPodporuje: 
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POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE
Dne 14.9.2017 jsme v prostoru Podhořské-
ho potoka v Praze 7 a v Praze 8, společně  
s dobrovolníky, vyčistili od odpadků a upravili přezi-
movací zídky pro mloka skvrnitého, který se zde vy-
skytuje. Akce, kterou podporuje ÚMČ Praha - Troja 
a ÚMČ Praha 8, se zúčastnilo celkem 14 dobrovol-
níků, kteří měli to štěstí mloky vidět.

DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE
23.9.2017 již tradičně, po prázdninách, jsme uklidili, 
za pomoci  47 dobrovolníků, Čimický háj v Praze 8 
od odpadků - 3 m³ (kubíky).  Akci podpořily Lesy hl. 
m. Prahy, Hlavní město Praha a ÚMČ Praha 8.

SEBEOBRANA PRO ŽENY
Dne 25.9.2017 (a následujících 8 pondělků) pro-
běhl kurz sebeobrany pro ženy (takticko-strategic-
ká sebeobrana) sestavená lektorem M. A. Rianem 
na základě osobních zkušeností žen, poznatků  
z policejní praxe a několikaleté zkušenosti bojových 
a relaxačních systémů. Skládal se z 8 tématických 
bloků a další se plánuje na 22.2.2018.

TEORETICKÝ I PRAKTICKÝ KURZ SEBEOBRA-
NY PRO SENIORY
Dne 5.10.2017 byl zahájen kurz sebeobrany pro 
seniory (teoretický i praktický kurz sebeobrany) při-
pravený lektorem M. A. Rianem přímo pro seniory 

Co se nám v poslední době povedlo

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

POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE
U Podhořského potoka v Praze 7 a 8 se vyskytuje vzácný a chráněný živočich - Mlok skvrnitý (Sala-
mandra 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 pro-
středí 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.

Odhalení sochy skřítka Čimíska         Foto: Šárka Gábová

Mlok na procházce                           Foto: Anita Maninová

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

Nejbližší akce spolku - co připravujeme

Jak nám můžete pomoci
Pomozte nám jako dobrovolník. 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.

• 22.2.2018 SEBEOBRANA PRO ŽENY
Kurz sebeobrany pro ženy (takticko-strategická sebeobrana) sestavený lektorem M. A. Rianem - viz leták 
na zadní straně časopisu

• únor 2018 ČIMÍSKOVA NAUČNÁ ZAHRADA
Budování komunitní a naučné zahrady, včetně přípravy přednášek pro děti z mateřských škol.

Děti při plnění úkolů u jedné ze                          Foto: MR
zastávek naučné stezky

Předávání cen v cíli "Pohádkového                    Foto: MR
 Čimického háje"

dle jejich požadavků. Při přednášce byly přehrávány i scénky (pro účely přednášky) s hercem Radkem 
Pokorným. Kurz se skládal ze 3 tématických bloků (5.10., 12.10. a 19.10.).

POHÁDKOVÝ LES - OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V ČIMICKÉM HÁJI
Dne 22.10.2017 byla  po dlouhé přípravě otevřena naučná stezka v Čimickém háji s 10 informačními ce-
dulemi o přírodě. Součástí byl i pohádkový les, kde děti plnily úkoly u jednotlivých cedulí stezky a nakonec 
získávaly i ceny. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí.

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK V ČIMICKÉM A ĎÁBLICKÉM HÁJI
Dne 18.11.2017 jsme společně s dobrovolníky vyčistili celkem 256 ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém 
háji v Praze 8. Zúčastnilo se celkem 18 osob, včetně dětí. Po akci proběhla přednáška o dutinových ptácích, 
kterou vedl Mgr. Martin Těšický z UK Praha.
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TÉMA ČÍSLA: ELEKTŘINA

Jednou z nejušlechtilejších, v současné době po-
užívaných energií, je bezesporu elektřina. Díky ní 
můžeme pohánět stroje, ovládat nejsložitější zaří-
zení, svítit, topit, poslouchat rádio, dívat se na tele-
vizi, pracovat na počítačích, telefonovat. Elektřina 
je dnes nenahraditelně prostoupena ve všech od-
větvích naší činnosti.

Elektřina - neviditelná síla

První zmínka v historii, kdy si někdo všiml projevu 
činnosti elektřiny (statické elektřiny) pochází již ze 
6 století př.n.l.
Řek Thales Milétský popsal tehdy jev, kdy janta-
rový nástroj používaný k předení lnu k sobě začal 
přitahovat různá malá tělíska, zatímco vlákna 
lnu se vzájemně odpuzovala. Řečtí filozofové to 
vzletně nazvali ve svých spisech probuzenou „duší“ 
jantaru vzniklou jeho třením.

Statická elektřina
Až po dlouhých stoletích ve druhé polovině  
16. století Angličan William Gilbert (1540-1603), 
mimo jiné osobní lékař anglické královny Alžběty, 
obrátil svoji pozornost znovu k pokusům s janta-
rem. Zjistil schopnost přitahovat po jeho tření lehká 
tělíska a jiné látky a tuto jeho tajemnou sílu nazval 
„electricitas“ podle řeckého jména jantaru – élek-
tron.

V 17. a 18. století se staly pokusy se statickou 
elektřinou, třecími elektrikami a laydenskými 
láhvemi vyhledávanou kratochvílí vyšší šlechty  
a „fyzikálních salonů“. Začal soustavný výzkum  
a vývoj k pochopení a ovládnutí nové síly – elek-
třiny.

Podstata elektřiny
První fyzikové zabývající se elektrickými jevy ne-
měli tušení o jejich podstatě. Elektrické vlastnosti 
látek jsou totiž ukryty v samotném nitru atomu, 
který je tvořen ze záporně nabitých elektronů  
a kladně nabitého jádra. To obsahuje kladné pro-
tony a neutrony bez elektrického náboje. 
Počet elektronů a protonů v atomu je stejný, a pro-
to je atom elektricky neutrální. Elektron byl objeven 
roku 1869 W. Hittorfem. Proton je téměř 2000x 
větší než elektron a neutron, objevený roku 1932  
J. Chadwickem, má prakticky stejnou hmotnost jako 
proton. Jednotkou proudu je 1 ampér, pojmenovaný 
podle průkopníka výzkumu elektřiny A. M. Ampéra.

Elektrický spotřebič, po zapnutí, začne pracovat 
okamžitě, ať je vedení jakkoliv dlouhé. Elektrické 
signály se totiž šíří vodičem obrovskou rychlostí až 
300 000 km/s, což je rychlost světla. Přestože se 
volné elektrony pohybují v krystalické mřížce kovů 
od záporného ke kladnému pólu rychlostí jen něko-
lik milimetrů za sekundu, jsou schopny si předávat 
svou energii obrovskou rychlostí mezi sebou, za-
tímco samy postupují velmi zvolna.

Valounky jantaru

Model atomu - používaný do 60. let 20. století
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text: Pavel Karel

Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu  
10. července 1856. Již od malička byl geniálním 
dítětem s fenomenální fotografickou pamětí. To 
mu umožnilo se záhy naučit šest jazyků. Po absol-
vování gymnázia v Karlovaci (1870-1873) odešel 
studovat fyziku a matematiku na polytechniku do 
rakouského Gratzu (1875-1878), kde složil hned  
v prvním ročníku desek zkoušek s vyznamenáním. 
Krátce studoval i na Karlově univerzitě v Praze 
(1880), ale po otcově smrti a dokončení pouhého 
jednoho semestru studium ukončil a přestěhoval se 
do Budapešti. Zde se začala jeho kariéra vynález-
ce. Intenzivně studoval elektřinu a pracoval na 
objevu principu střídavého proudu. Nějaký čas 
žil i v Paříži, ale v roce 1884 natrvalo odjel do Spo-
jených států.

Nikola Tesla, krotitel elektřiny
Krátce po svém příjezdu do Ameriky začal praco-
vat u Edisona v jeho firmě Edison Machine Works. 
Zde uskutečnil mnoho zlepšení a zdokonalení mo-
torů a generátorů na stejnosměrný proud. Edison 
mu však odmítal proplácet předem dohodnuté bo-
nusy za jeho vynálezy, a proto (s ohledem na další 
neshody v práci) Tesla od Edisona odešel, a začal 
pracovat sám. Po krátkém čase se mu podařilo 
zkonstruovat první fungující generátor na střída-
vý proud.

Střídavý versus 
stejnosměrný proud
Výhody zavedení střídavého proudu byly zřejmé. 
Dal se přenášet na jakoukoliv vzdálenost za po-

Výroba elektřiny
Při výrobě samotné elektřiny jde o přeměnu jiné-
ho druhu energie na energii elektrickou. Může jít  
o přeměnu chemické energie pomocí galvanic-
kých článků, akumulátorů, přeměnu mechanické 
energie pomocí alternátorů (střídavá napájecí sou-
stava) či generátorů (stejnosměrná napájecí sou-
stava), nebo přeměnu světelné energie s využitím 
solárních panelů. Podle druhu zdroje vnější ener-
gie rozlišujeme „výrobny elektrické energie", tedy 
elektrárny,  na vodní, tepelné, větrné, jaderné, 
solární, popř. jiné.

Jak již bylo řečeno, stala se elektrická energie ne-
dílnou součástí našich životů a nikdo z nás si už ne-
umí život bez ní představit. Když někdy „vypadne“ 
proud na vašem sídlišti, nebo ve vaší ulici na něko-
lik minut či hodin, může to být i příjemné zpestření. 
Člověk se zastaví ve své činnosti, zapálí svíčku  
a pln naděje doufá, že porucha bude co nejdříve 
odstraněna a síť opět zprovozněna. Na variantu,  

že by z nějakého důvodu přestala elektrická síť fun-
govat na celé dny, měsíce nebo déle, nechce nikdo 
z nás ani pomyslet. Byla by to „katastrofa".
Jestli si chcete trochu přiblížit, co by se asi dělo, do-
poručuji vám přečíst si vynikající knihu spisovatele 
Ondřeje Neffa „Tma“, nebo otřesný scénář toho, 
co nastane při kolapsu dodávky elektrické energie  
v cele Evropě v knize Marca Elsberga „Blockout“.
Zaručuji, že si po jejich přečtení budete o mnoho 
víc vážit při každém cvaknutí vypínače následující-
ho rozsvícení žárovky.    

Panely solární elektrárny
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moci přiměřeně silných drátů oproti stejnosměr-
nému proudu, který i na malou vzdálenost potře-
boval měděné kabely síly lidské paže, které se při 
přenosu přehřívaly. Na rozdíl od stejnosměrného 
dochází při přenosu střídavého proudu k minimál-
ním ztrátám a při zkratu se „speče“ jen místo do-
tyku drátů, na rozdíl od zkratu u stejnosměrného 
proudu, kdy je zničena celá síť až k elektrárně.

Válka proudů
Edison se samozřejmě pokoušel různými akcemi 
zastavit šíření Teslova výkonnějšího a praktičtěj-
šího střídavého proudu. Dal dohromady dokonce 
Show, která měla za cíl ukázat střídavý proud jako 
velmi nebezpečný a neperspektivní. Dokonce došlo 
k tomu, že v rámci této kampaně byla pomocí stří-
davého proudu zabíjena malá i velká zvířata (ště-
ňata a v jednom případě i slon). Jediným nechtě-
ným výsledkem této Edisonovy nechutné „křížové 
výpravy“ bylo to, že se stát New York rozhodl pou-
žívat tuto metodu střídavého proudu k vykonávání 
soudních poprav (elektrické křeslo). Nikola Tesla 
nakonec v  této „válce proudů“ zvítězil a dokázal, 

že střídavý proud je při správném použití bez-
pečný a užitečný. Jeho přístroje osvětlovaly roku 
1899 celou tehdejší Světovou výstavu v New Yorku.

Tesla a elektromobily
Od počátku 20. století do začátku I. světové vál-
ky byly ve velké oblibě elektromobily pro svoji tichou 
jízdu a jednoduché ovládání. Používaly k pohonu 
sady baterií a motor na střídavý proud. Nevýhodou 
byl omezený dojezd (max. 150 km) a každodenní 
dobíjení baterií. A v neposlední řadě ve světě, který 
tehdy bažil po rychlosti, právě i malá rychlost, která 
činila průměrných 30 km/hod. Musíme si uvědomit, 
že při tehdejším stavu většiny silnic to bylo až až. 
Při rychlosti 60 km/hod. se již po krátké době jízdy 
totiž zničily baterie. 

V souvislosti s Teslou se k elektromobilům váže 
historka z roku 1931, která znovu potvrzuje Teslo-
vu genialitu. V tomto roce se známý finančník  
a průmyslník George Westinghouse rozhodl, že 
bude financovat výzkum a znovuzrození tehdy již 
rychle ustupujících elektromobilů. Testovaným stro-
jem byl vůz značky Pierce Arrow, v němž byl nahra-
zen spalovací motor elektromotorem s výkonem 
80 koňských sil a s 1800 otáčkami. Motor měřil 
90x70 cm s elektrickým vedením na kapotě. V té 
době přijel z New Yorku Tesla, projevil o testy zájem  
a vůz si prohlédl.
Pak v místním obchodě s elektrickými součástkami 
koupil pár trubek, dráty a rezistor (odpor). Do kra-
bice o rozměrech 60x30x15 cm namontoval elekt-
rický rozvod, krabici umístil na sedadlo vedle řidiče 
a dráty připojil ke vzduchem chlazenému bezko-
mutátorovému motoru (motor založený na točivém 
poli – magnety). Tesla si sedl za volant, spojil dva  
z krabice vyčnívající dráty a prohlásil: „Tak, a máme 
elektřinu.“ Sešlápl pedál a řítil se po dráze rychlos-
tí až 150 km/hod. Za celý týden testování nebylo 
automobil třeba dobíjet z vnějších zdrojů. Když 
se Tesly ptali, jak je to možné a kde bere energii, 

Nikola Tesla (1856 - 1943)
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Wardenclyffská věž u pobřeží Long Islandu

odpověděl: „Z éteru, který je všude kolem nás“. 
Mnoho lidí ho proto začalo považovat za šílence  
a začaly se šířit dokonce pomluvy, že je spojen  
s temnými vesmírnými silami. Vynálezce byl tou-
to reakcí tak znechucen, že z auta krabici vyndal  
a odjel i s ní zpět do New Yorku. Tato příhoda je vel-
mi přesně zadokumentována v místních novinách, 
ale co bylo obsahem tajemné krabice, se už nikdy 
nikdo nedozvěděl.

Bezdrátová 
distribuce elektřiny

V roce 1900 se Tesla začal zabývat bezdrátovou 
distribucí elektrické energie a za pomoci mecená-
še J. P. Morgana začal stavět na pobřeží Long Is-
landu 57 metrů vysokou Wardenclyffskou věž, 
která mu měla tento nápad s přenosem elektřiny 
umožnit. 

Když bylo ale postupem času jasné, že pro tento 
gigantický vysílač nebude dost energie, Morgan 
od spolupráce odstoupil a projekt byl zastaven. 
Věž pak byla v roce 1917 zbourána kvůli obavám, 
aby nesloužila jako orientační bod pro německé 
ponorky. 

Konec Tesly
V období mezi dvěma válkami se Tesla uzavřel 
v pokojích New Yorských hotelů a pomalu se 
na něj zapomínalo. Jen občas publikoval články 
o svých výzkumech, ale byl brán spíš jako snílek 
a podivín. Každopádně tak svět přišel o dvacet let 
jeho práce, která mohla pozitivně obohatit naši ci-
vilizaci. Ještě v „předvečer“ II. světové války publi-
koval článek, kde popisoval pokročilý systém proti-
leteckých zbraní, který byl tiskem prezentován jako 
Teslovy „paprsky smrti“. 
Tesla zemřel v zapomnění v pokoji New Yorské-
ho hotelu 7. ledna 1943. Jaký strach měli tehdej-
ší finanční magnáti a kormidelníci průmyslu z jeho 
zadarmo distribuované elektřiny do celého světa 
svědčí to, že ihned po jeho úmrtí záhadně vyhořely 
jeho laboratoře na Long Islandu a hned druhý den 
byly zbytky zahrnuty buldozery. Jediný, kdo o něj 
po jeho skonu projevil nebývalou pozornost, byla 
FBI, která se zmocnila jeho spisů, plánů a zápisků 
a hledala v nich návod na přístroje produkující „pa-
prsky smrti“. Patrně marně.

Tesla jako legenda
Dodnes někteří „badatelé“ spekulují o tom, že 
Teslův přenos energie na dálku byl příčinou Tun-
guzského výbuchu nad Tajgou (30. 6. 1908).  
Jednalo se prý o obrovský kulový blesk, který vytvořil  
a neovládl. Tato teorie vznikla i na základě několika 
Teslových prohlášení, že má technologie, kterými 
může kdykoliv zničit jakékoliv místo na Zemi.

Další konspirační teorie uvádí, že se Tesla  
a Einstein zúčastnili tzv. Filadelfského experi-
mentu.
Při něm se námořní síly Spojených států měly po-
koušet (22. 7. 1943) zneviditelnit torpédoborec USS 
Eldridge. Loď se měla dokonce přesunout v čase 
až do roku 2173. O tom, jak tento pokus dopadl  
a zda se opravdu udál, je mnoho dohadů, ale jedno 
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text, ilustrace: Pavel Karel

je jisté. Nikola Tesla se ho určitě nemohl zúčastnit, 
protože zemřel, jak jsme si již řekli, 7. ledna 1943!

Nikola Tesla je bezesporu jedním z největších 
géniú, který kdy žil. Americký patentový úřad re-
gistruje pod jeho jménem 1200 patentů a odborní-
ci jsou přesvědčeni o tom, že by byl schopen jen  
z hlavy jich další stovky okamžitě vymyslet. Musí-

me mu být vděčni za velkou úsporu lidské práce  
v podobě jeho vynálezu tak univerzální věci, jakou je  
v dnešní době střídavý proud a ohromné množství 
dalších nápadů, podnětů a idejí, které zrealizovali 
jeho následovníci a které obohacují náš každoden-
ní život.

V roce 1900 publikoval Nikola Tesla v časopise 
„Century Magazine“ článek, kde napsal:

„Kdekoliv na Zemi je možné komunikovat pomocí 

bezdrátových přístrojů. Mé experimenty dokazují, 

že vzduch (má-li normální tlak) je dobrým vodičem, 

což před námi otevírá úžasnou možnost přenášet 

elektrickou energii na velké vzdálenosti, aniž by-

chom k  vedení energie potřebovali dráty. Z toho 

plyne praktický závěr, že elektrická energie pro nás 

bude dostupná kdekoliv na zeměkouli. Nedokážu 

si představit žádný technický pokrok, který by více 

a účinněji přispěl ke sjednocení lidstva a zároveň 

lépe hospodařil s lidskou energií.“ 

Teslovy paprsky

Edisonova žárovka i elektromobil

text: Martin Rezek

Thomas Alva Edison (11. února 1847, USA - 18. 
října 1931 USA) byl americký vynálezce a podni-
katel, pod jehož jménem je vedeno 2332 patentů 
(tisíce jich patentovaly jeho firmy). 
Mezi jeho nejznámější vynálezy patří fonograf 
(předchůdce gramofonu), tiskací telegraf, elek-
troměr, dynamo na výrobu elektrického proudu, 
elektrocentrála, akumulátor na bázi NiFe, elek-
tromobil, gramofonová deska, umělý kaučuk, 
kinematograf (filmová kamera), kinetoskop (první 
promítací stroj) a mnoho dalších, které ovlivnily vý-
voj lidské společnosti.

Mezi jeho vynálezy je však mylně počítána i žá-
rovka, kterou ovšem nevynalezl, ale pouze ji zdo-
konalil, vylepšil a nechal si ji patentovat. 
Tak tomu bylo i u mnoha jiných Edisonových pa-
tentovaných vynálezů, kdy autorem vynálezu byl 

někdo jiný. Mnoho těchto patentovaných přístrojů 
vynalezli i zaměstnanci Edisonových firem. Tak je 
tomu například u elektromobilu, gramofonové des-
ky, kinofilmu apod.

První pokusná žárovka vydržela dne 21.října 
1879 svítit 13,5 hodiny. O rok později již svítili sé-
riově vyráběné žárovky přes 1200 hodin.

„Mám 
neobyčejnou 
úctu a obdiv 
vůči každému 
inženýrovi, 
zejména vůči 
největšímu z nich 
– Bohu."                            (T.A. Edison)
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ZDRAVÍ

Elektrické tělo
Každá lidská buňka má na buněčných membránách 
svou vlastní malou biochemickou elektrárnu,  
a tak všechny buňky svým kontaktním spojením 
tvoří společný náboj, který má kolem sebe energe-
tické pole, jakousi auru. Člověk má v těle několik 
biliónů buněk, takže lidské tělo je docela výkonný 
zdroj energie.
Základní stavební jednotkou nervového systému je 
nervová buňka (neuron). Neuron si můžeme před-
stavit jako chobotnici s mnoha chapadly, jejíž zá-
kladní funkcí je přenášení elektrického impulzu  
k dalšímu neuronu. Tato „elektrická sít“ v našem 
těle nám umožňuje přijímat informace z fyzického 
světa tím, že je pošle do mozku a z mozku pak dál 
do celého těla. Bez této elektrické sítě by člověk 
nemohl fungovat 

Energetická centra,
čakry

Člověk má v těle několik energetických center, 
nebo vírů, nazývaných čakry. Energetických center 
je v těle mnoho. Každý akupunkturní bod je vlastně 
energetickým centrem – miničakrou. Velkých, zá-
kladních čaker, je sedm. Proudí jimi energie dovnitř 
těla a ven. Jsou specifické vyzařovanou frekvencí  
i svým významem a dají se vyjádřit barvou.

Na toto téma lze najít mnoho materiálu. Zaměřím 
se teď spíše na zvukové frekvence, které mají vliv 
na energetický potenciál každé čakry. Vezme-
me-li v potaz skutečnost, že tělo a buňky obsahují 
vodu a voda účinně reaguje na frekvence zvuku, 
lze vhodnými tóny tělo a buňky harmonizovat a le-
dasco napravit. Jde o známou Solfeggio frekven-
ci: Do (UT), Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Umístění čaker
Umístění čaker, jejich téma a vhodnou zvukovou 
frekvenci pro danou čakru níže popisujeme.

1 čakra – Kořenová: základní potřeby, přežití 
(jídlo, voda), osvobozující pocit od viny a strachu.  
DO (UT) - 396 Hz - tón LAM.

2 čakra – Sakrální: zpracování nových zkuše-
ností, nových lidí, vrací situace a usnadňuje změny. 
Ovlivňuje kreativitu a sexualitu. RE - 417 Hz – tón 
VAM.

3 čakra – Solar-plexus: centrum přijímání na-
šich pocitů a emocí. Má moc opravovat lidskou DNA  
a pomáhá při transformaci. MI - 528 Hz – tón RAM.

4 čakra – Srdeční: schopnost sdílet s okolím, 
mezilidské vztahy, soudržnost a harmonizace moz-
ku. FA - 639 Hz – tón JAM.

5 čakra – Krční: ovlivňuje činnost imunitního sys-
tému a žláz. Ovlivňuje vyjadřování, porozumění, ře-
šení situací, probouzí intuici. SOL - 741 Hz – tón 
HAM.
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text: M. A. Rian

6 čakra – Čelní: probouzí intuici (třetí oko), napo-
juje se na univerzální vědomí, navrací k duchovní-
mu řádu a podporuje lásku bez podmínek. LA - 852 
Hz – tón ÓM.

7 čakra – Temenní, korunní: propojuje s uni-
versem. Dodává jistotu ve směru v životě, ve smy-
slu bytí. SI - 963 Hz – tón ÓM.

Doplňkové frekvence:
Frekvence tónů o 174 a 285 Hz lze brát jako doplň-
kovou, ale velmi důležitou.
174 Hz - Nižší tóny jsou podobné přírodním an-
estetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní 
bolesti. Tato frekvence dává Vašim orgánům pocit 
bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co 
nejlepší činnosti.
285 Hz - Tento tón je užitečný při pomáhání léč-
by ran z energetického hlediska, popálenin, nebo 
k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato 
frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní 
podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jim za-
sílá zprávy o restrukturalizaci poškozených orgánů.

Víte, že ...
Lidské buňky 

se neustále obměňují?

Každý týden se nám vymění výstelka 
střeva, každý měsíc máme novou 
pokožku, každé 3 měsíce máme 

nové chuťové pohárky, za 4 měsíce 
se nám vymění červené krvinky, za 
5 měsíců se nahradí jaterní buňky 

novými a za 7 let se nám vymění sko-
ro celé tělo.

Nabíjecí stanice 
pro člověka

Elektrický náboj lze navýšit například na silných 
energetických místech, kterých je na světě mnoho. 
Staré indiánské kmeny tvrdí, že nejsilnější „nabí-
ječkou“ energie je zdravý les a delší pobyt v něm.  
Dalšími místy jsou části některých území, kde pří-
rodní proud energie je výrazně silnější, než na 
ostatních místech. 
Česká a Slovenská republika má mnoho takových 
míst. Jedním z nich je např. Vyšehrad v Praze.  
Pokud by čtenáře tato místa zaujala, v interne-
tovém prostředí je několik zajímavých informací  
o těchto místech. Dobíjecí stanici si lze také vybu-
dovat postavením menhirového kruhu (psal jsem  
o něm v čísle 12 časopisu Na dotek). 
Jeden takový menhirový kruh je například  
i v Praze 8, a to v Botanické zahradě u plecho-
vé rozhledny, kde uprostřed kruhu je velmi výkon-
ný kosmogram. Pokud by se lidský organismus  
„nabyl moc“, stačí krátký pobyt chodidly v tekoucí 
studené vodě (ideálně přírodní potok, ale postačí  
i studená sprcha).

Umístění čaker na lidském těle a energetický obal
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Přijmeme-li fakt, že naše tělo a buňky fungují na 
bio-elektrické podstatě, je pro nás jednoznačně 
nepříznivý elektrosmog. Elektrosmog je totiž elek-
tromagnetické znečištění (EMP – elektromagne-
tické pole), které je uměle vytvářeno a je pro živé 
organismy a přírodu nepřirozené. Elektrosmog se 
vyskytuje hlavně ve městech, je všudypřítomný  
a jeho rozsah v poslední době neustále roste. 
Projevem vlivu elektrosmogu na váš organismus 
může být: pocit časté únavy a bez energie, bolest 
hlavy, oslabená imunita a řada dalších chronických 
problémů, kterých se přes všechny snahy ne a ne 
zbavit. A když si lékaři nevědí s vámi rady, svedou 
to na věk, nebo na nějakou civilizační chorobu. 

Kde se elektrosmog bere? 
Vytváří ho vesměs všechny elektronické přístroje, 
elektrárny, transformátorové stanice, vedení vyso-
kého napětí, televizní a rádiové vysílače, vysílače 
telefonních sítí, satelitní vysílače, vojenské radary, 
wifi a bluetooth technologie, a nebo speciální vojen-
ské technologie.

Elektrosmogu je dnes vystaven každý a dle od-
borníků nejsou normy a zákony na ochranu oby-
vatel v tomto směru dostatečné. Negativní účinek 
elektrosmogu spočívá v tom, že ovlivňuje funkci  
a vlastnosti biomolekul a propustnost buněč-
ných membrán. Dochází tak ke změnám v me-
tabolismu a toku iontů v organismu. Elektropole 
ovlivňuje produkci hormonu melatoninu, který 
reguluje fáze spánku, bdění a celkového vnímání 
času. A nemusím připomínat, že nedostatek kvalit-
ního spánku má za následek nedostatečnou rege-
neraci organismu. text: M. A. Rian

Náš nepřítel elektrosmog

Jak se bránit elektrosmogu?
Pokud se pohybujeme ve volném prostranství, po 
ulicích, v přírodě, jsme elektrosmogu vystaveni re-
lativně v malém množství (i když málo, ale stále). 
Nejvíce jsme však vystaveni doma a v kancelářích, 
kde trávíme převážnou část dne a jsme v uzavře-
ném prostoru spolu se zařízeními, které tento smog 
vytváří. Pokud přístroje nepoužíváte, vypínejte 
je ze zásuvky, stejně tak i wifi. Pokud jdete spát, 
mějte mobilní telefon co nejdále od postele, 
nebo jej vypínejte. Omezte čas přikládání mobil-
ních telefonů u hlavy. Mobilní telefon u ucha a jízda  
v moderním elektromobilu bude pro energetickou 
stránku lidského těla opravdová „elektosmogová 
koupel“.
Dnešní měřící technika umožňuje měření elekt-
rosmogu, tak si jej můžete nechat přeměřit, a po-
kud začnete dodržovat zásady na snížení účinků 
elektrosmogu a chodit se „dobíjet“ na energetická 
místa (např. v přírodě), zlepší se vám životní vitalita 
a posílí imunitní systém.

Dovolte mi, abych na závěr tohoto článku položil 
provokativní otázku, která se týká elektrického de-
signu lidské bytosti. Vědci si nad stavbou a dokona-
lostí nervového systému a hlavně lidského mozku 
stále lámou hlavu a objevují stále nové a zajímavé 
funkce. „Mohl být takto sofistikovaný nervový sys-
tém, zejména mozek, vytvořen evoluční nahodilostí 
a výběrem“?
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Energie české přírodní limonády
aneb limonádová odyssea po 

česku
Málokdo si uvědomuje, že dodržování pitného re-
žimu je důležité i v zimním období. Rozhodneme-li 
se kromě vody a čaje pít i limonády, měli bychom 
se určitě zajímat i o jejich složení. Pravá přírodní 
limonáda by nás měla nejen osvěžit, ale i posilnit 
a přinést nevšední chuťový zážitek. Bohemsca je 
značka českých limonád a toniků, za jejichž vzni-
kem stojí odhodlanost a myšlenka nabídnout lidem 
jedinečný český produkt.  O tom, čím jsou výjimeč-
né tyto přírodní limonády a toniky, se dozvíte z roz-
hovoru s Jiřím Vladíkem – zakladatelem značky 
Bohemsca.     

Jak vznikl nápad zaměřit se na výrobu přírod-
ních limonád? 

Ten nápad vznikl za mého působení v Becherov-
ce, kde jsem měl na starost export Becherovky do  
téměř 50 zemí světa. Naším tehdejším cílem na 
významných trzích bylo posunout pití Becherovky 
od klasického panáku k dalším možnostem, a tím 
navýšit prodej. Jednou z možností, kterou jsme  
v té době zvažovali, bylo vyrobit 100% přírodní “Be-
cherův” tonik, který by byl výrazně hořký a dal by se 
velmi dobře smíchat s Becherovkou (v ČR známý 
jako Beton), a takto ho distribuovat do dalších zemí. 

No, a když jsem odcházel z Becherovky, vzpomněl 
jsem si na tento nápad a rozhodl jsem se tu původ-
ní myšlenku posunout dále a uvést ji do praxe. Rok 
a půl mi trvalo, než jsem vše připravil, od legislativy 
až po zajištění receptury a ochranné známky. A na-
konec z toho vzešla značka Bohemsca a náš první 
tonik - mateřídouškový. Samozřejmě mi bylo jasné, 
že uvedením jednoho výrobku na trh se neuživím, 
a tak vedle toniků vznikla ještě limonáda různých 
příchutí. V současné době vyrábíme čtyři produkty 
a před Vánoci uvedeme pátý. 

Čím jsou vaše limonády výjimečné? 

Tak především za tou značkou nestojí žádná korpo-
race, ale dva obyčejní kluci z malého města, kteří si 
plní svůj dětský sen. Pro mě osobně to byla obrov-
ská životní změna. Odešel jsem z dobře placeného 
místa do garáže, kde jsem začal experimentovat  
a zároveň pracovat jako skladník, řidič, zásobo-
vač, plánovač, designér, degustátor, promotér, 
atd., atd.,… a k tomu všemu ještě obchoduji. Takže  
z původní jedné profese jsem se nakonec dostal asi  
k deseti profesím.

Jiří Vladík (vlevo) se svým kolegou Markem Koukalem
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 INZERCE

Osobně v tom také vidím jeden z pokusů, jak vyro-
bit něco jiného, než je standart, a přesvědčit české 
žíznivce, že i v Česku se dá vymyslet kvalitní, po-
ctivá a chutná limonáda nebo tonic bez chemických 
konzervantů a barviv ošetřených pouze pasterizací.
Troufám si říci, že jsem do toho vždycky vkládal 
srdce a dělám to tak, jak nejlépe umím. Ale jestli to 
bude stačit, to ukáže až čas... 

Prozradíte nám složení a spektrum příchutí? 

Příchutě našich limonád jsou bezový květ s citro-
novým tymiánem a okurka s mátou. Příchutě to-
niků jsou mateřídouška s meduňkou a lipový květ 
s bazalkou. To je náš poslední výrobek, za jehož 
vznikem stojí můj dobrý kamarád, který vyrábí na 
Slovácku jeden z nejlepších absintů a ginů. Ten-
krát mě přivedl k myšlence vyrobit tonik k jeho 
ginu. Jednou mi takhle zavolal a řekl: „Heleď, mám  
nápad, co říkáš na příchuť bazalka – lipový květ?“ 
A já si říkal: „Typický Martin – naprosto šílená kom-
binace.“ Vůbec jsem si to nedovedl představit, nic-
méně jsem nad tím nezanevřel a začal to testovat. 
No, a nakonec to šlo do výroby.  

Musím ale připustit, že jsem měl vždycky štěstí na 
lidi, kteří mi pomohli nejen s prvotní myšlenkou, ale 
pomohli  zejména i v době, kdy se vůbec nedařilo. 
To považuji za velké štěstí.

Jak vypadá taková výroba přírodních limonád? 

Nemáme továrnu, ale mnoho nápadů. Jádro naší 
výroby spočívá v sirupu, který neustále testujeme, 
upravujeme a vylepšujeme. Momentálně se např. 
bavíme ubíráním a přidáváním citronové dužiny do 
sirupu. No a poté, co je naše sirupová alchymie ho-
tová, se sirup uvaří a odveze do stáčírny, kde se už 
jen přidá voda, vše se prožene pasterem, přidají se 
bublinky, naplní do lahviček a je hotovo. 

Kde můžeme vaše limonády zakoupit, případně 
ochutnat? 

V obchodních řetězcích byste je nekoupili, ale 

dodáváme je např. do kaváren, bister, restaura-
cí, cukráren, hotelů, ale také do různých českých  
firem. 
Dále nás najdete ve farmářských prodejnách v Pra-
ze, Brně, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí, Tepli-
cích, Nové Pace, Kutné Hoře, Plzni a v jiných čes-
kých městech. 

Chystá se v nejbližší době nějaká novinka? 

V nejbližší době uvedeme na trh příchuť hrušky, 
což se váže k mému dětství, kdy jsem si u babičky 
pochutnával na hruškovém kompotu s hřebíčkem. 
A vůbec, většina našich příchutí vznikla na základě 
krásných vzpomínek. 

text: Michaela Komorousová/Jiří Vladík
foto: archiv  Jiří Vladík
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Síla bylin - vitamíny a energie
Dnes bych chtěl napsat něco o tom, jak načerpat 
energii. Dnes je zvláštní doba. Technologie jde 
kupředu mílovými kroky a máme chytré telefony, 
chytré lavičky, chytré lampy a dokonce už i chytré 
odpadkové koše. Chytrost všude, kam se podíváte.  
A místo toho, aby se nám ulevilo, zrychlujeme tem-
po a nic nestíháme. Je to ubíjející.
Společnost po nás chce všechno hned a nás napl-
ňuje únava, bolesti zad, nachlazení a celková vy-
čerpanost. 
Jak z toho ven? 
Je čas naučit se zbrzdit a samozřejmě nám může 
pomoci i nějaká ta bylinka, která doplní tělo potřeb-
nými vitamíny a trochu nás „dobije“. Zajisté jste si 
všimli, že nám na podzim dozrál šípek. 

text: Jan Kadeřábek

Krásné žití přeje Jan a rostlinky

Růže šípková  (lat. Rosa canina)

Šípek
Šípek, neboli růže šípková (Rosa canina), je keř, 
1 - 3 metry vysoký, hodně trnitý s červenými plody. 
Obsahují 20 x více vitamínu C než citrusové plody. 
Toho v zimním období není nikdy dost, a kdyby ho 
moc bylo, tělo přebytky vyloučí. Plody jsou dále bo-
haté na vápník, vitamíny B, E, K, fosfor a železo. 

Použití:
Pokud se pije pravidelně, zvyšuje odolnost proti 
nachlazení, chřipce a bolestem v krku.
Méně známé účinky šípku jsou proti průjmu, úpla-
vici a průduškovým onemocněním. 
Při sběru to chce velkou opatrnost. Šípek pak vždy 
rozřízněte, rychle usušte a vnitřní chloupky potřá-
sáním přes síto odstraňte. 

Příprava:
Na 2,5 litrů vody, dejte 4 - 5 polévkových lžic 
šípku (rozdrcených usušených plodů) do nekovové 
nádoby. Kov totiž ničí vitamíny. Nechte namočené 
24 hodin. Pak přiveďte k varu a asi 30 minut lehce 
vařte. Poté sceďte přes plátno a oslaďte medem. 
Zbytek si uschovejte do lahve. I studený se dá pít. 
Je vynikající a dodá energii. 

Maca peruánská
Z bylin z  „Cizích luhů a hájů“ doporučuji Macu 
(maku ) peruánskou. 
Maca, je adaptogen. Je schopna významně zvýšit 
energii, pokud je to zapotřebí, ale v opačném pří-
padě nestimuluje víc než je třeba. 
Maca obsahuje 60 - 70 % sacharidů, vlákninu, 
zanedbatelné množství tuku a 10 - 14 %  kvalitní 
rostlinný protein, složený z 19 aminokyselin, včetně  
7 esenciálních.
Maca je velmi významným zdrojem minerálů, a to 
především rostlinného vápníku, železa, draslíku 
a jodu, a obsahuje dále organickou síru, zinek, 
mangan, hořčík, fosfor, selen a měď. Maca je 
rovněž bohatým zdrojem fytosterolů – rostlinných 
sterolů schopných odbourávat „špatný“ cholesterol 
(je to jedna z jejich mnoha funkcí).
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Těstoviny se zeleninou ...      Foto: Dana Brabcová

Ingredience:
• čerstvý losos 

(může být i mra-
žený) cca 400g

• brokolice
• paprika
• cibule
• chery rajčata
• chilli paprička

• těstoviny
• olivový olej
• trošku bílého vína
• kousek másla
• trošku sójové omáčky
• sůl
• mletý pepř

Těstoviny se zeleninou a kousky lososa
Dančiny zdravé recepty

Nakrájený jablečný koláč       Foto: Dana Brabcová

Ingredience:
• 1 kg jablek 
• 3 vejce 
• 135 g třtinového cukru 
• 160 g jemně mleté špaldové mouky 
• 110 - 120 ml mléka
• 4 lžičky prášku do pečiva
• špetka soli 
• nastrouhaná kůra z jednoho citrónu 
• 1 balení skořicového cukru 
• 3 hrsti vlašských ořechů 

Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky.  
Mezitím rozehřejeme troubu na 180 °C. Vymažeme 
pečící formu máslem a vysypeme ji moukou. Smí-
cháme vejce, cukr, citrónovou kůru a špetku soli. 
Směs by měla být krásně jemná. Pak přisypeme 
mouku s práškem do pečiva a mlékem. Zpracujeme 
to v řídké těsto (nelekněte se, je to účel). 
Do této směsi přidáme 2/3 nakrájených jablek a pro-
mícháme, ať se jablíčka krásně obalí. Pak vše vlije-
me do formy a nahoru naskládáme zbytek jablíček. 

Lehký jablečný koláč

DOBROU CHUŤ
text: Dana Brabcová

Vše posypeme vlašskými ořechy a rovnoměrně po-
sypeme i skořicovým cukrem. Vše dáme do trouby  
a pečeme cca 60min. (pokud použijeme koláčovou 
formu, tak pečeme cca 40 min.).

Do vroucí osolené vody dáme růžičky brokoli-
ce, dvě minuty spaříme a děravou lžící vyndáme.  
Ve stejné vodě uvaříme těstoviny, aby byly al dente. 
Lososa nakrájíme na větší kousky, osolíme a ope-
příme. V pánvi rozehřejeme olivový olej a kousky 
lososa opečeme. Pak je vyndáme a do pánve dáme 
cibuli nakrájenou na měsíčky, kousky papriky a chi-
lli papričku. Po cca 10 minutách přidáme i brokolici 
a lehce orestujeme. Vše vyndáme do misky. Na pá-
nev nalijeme trošku bílého vína. Až se zredukuje, 
přihodíme kousek másla a sundáme z plotýnky. 

Všechny ingredience smícháme. Lehčí varianta  
k večeři je opečený losos v celku a k tomu zelenina. 
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 INZERCE
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PŘÍRODA

V živočišné říši existuje mnoho tvorů, kteří dokáží 
vytvářet elektrickou energii. Nejčastěji se tato neo-
byčejná vlastnost vyskytuje u některých druhů ryb  
a paryb, u nichž se postupem času vyvinulo elek-
trické ústrojí. Elektrickou energii vyrábějí pomocí 
specializované elektrické tkáně, která vznikla pře-
měnou příčně pruhované svaloviny. Její jednotlivé 
buňky (elektrocyty) vytvářejí destičky, nazývají-
cí se elektroplaxy, které jsou spojeny s nervo-
vou soustavou. Tyto destičky jsou uspořádány do 
sloupců a jejich elektrický potenciál se tak načítá. 
Takto vyráběná elektřina slouží k orientaci, k obra-
ně, k omráčení nebo dokonce usmrcení kořisti. 

Živé žárovky

Mezi klasické zástupce těchto tvorů patří Paúhoř 
elektrický (Electrophorus) žijící v povodí Orino-
ka a Amazonky v Jižní Americe. Dosahuje délky 
2,5 metru a hmotnosti až 20 kilogramů. V zajetí se 
samci dožívají 15 let a samice dokonce 22 let. Pa-
úhoř produkuje dva druhy elektrického výboje. 
Sachsův svazek vyvíjí malé napětí asi 10 V s frek-
vencí 25 Hz určené hlavně k orientaci a komunika-
ci. Oproti tomu Hunterův orgán je schopen vyrobit 
napětí asi 50 x větší s frekvencí několika stovek Hz. 
Paúhoř je tak schopen vyvinout výboj až 600 V, 
což ho řadí mezi druhy velmi nebezpečné člověku.

Dalším zástupcem této řady je Parejnok elekt-
rický (Torpedo marmorata) žijící v písčitém, bah-
nitém a kamenitém dně východního Atlantiku. Jeho 
párový speciální orgán podobný ledvinám, umís-
těný v přední části trupu a složený z jednotlivých 
elektroplaxů je schopen vyrobit výboj o napětí až 
300 V a intenzitě 7 – 8 A. Výboj je sice krátký, ale 
člověku může způsobit šok.

Jako třetího do tohoto společenství můžeme uvést 
např. Sumce elektrického (Malapterurus 
electricus), který obývá jezera Chad a Tanganika 
a pomalu tekoucí vody střední Afriky. Ten je svými 
elektrickými orgány, které jsou umístěny podél celé 
délky jeho těla, schopen vytvořit přesně cílené vý-
boje o síle 200 – 350 V.

Mnoho lidí se domnívá, že hlubinné ryby vytvářejí 
své světélkování také pomocí elektrických orgá-
nů. Pravda je ovšem taková, že u nich se jedná  
o bioluminiscenci, což je světélkování známé třeba  
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Je tady chladné období a v přírodě vše „spí“. Celá 
příroda přezimuje. Jak vlastně přezimují semena 
rostlin, aby byla na jaře plná síly? Podívejme se 
na zajímavé funkční mechanismy rostlin ve vztahu  
k přežití a mechanismy zajišťující vegetační repro-
dukci.

Termínem dormance označujeme stav klidu, kdy 
je metabolická aktivita semen snížena - stav, kdy 
semena či jiné strukturní části rostlin (např. pupe-
ny) - neklíčí. Semena zastavují svůj vývoj směřující  
k nové rostlině ještě v době, kdy jsou spojena s ma-
teřskou rostlinou a vstupují do fáze pozastavené 
aktivity. Zvyšuje se množství inhibitorů, tedy činite-
lů uklidňujících nejrůznější funkce. 

text a ilustrace: Pavel Karel

u našich světlušek. Způsobuje ho látka Luci-
ferin, která reaguje pomocí enzymu luciferázy  
s kyslíkem. Hlavním zdrojem světélkování u těchto 
ryb jsou ale svítící bakterie, ukryté v kožních řa-
sách ryb. Ty se je naučily využívat jak k orientaci 
v naprosté tmě obrovských hloubek oceánů, kde 
žijí, tak k nalákání kořisti nebo nalezení partnera,  
i k udržení hejna světélkujících ryb pohromadě. 
Když potřebují tyto ryby „zhasnout“ v případě blíží-
cího se nebezpečí, překryjí místo s výskytem bak-

terií jinou kožní řasou, nebo zamezí krevní zásobo-
vání místa se svítícími bakteriemi a sníží tak přísun 
látek potřebných k jejich životu. Světélkovat však 
dovedou i některé druhy hmyzu. Světlušky, kova-
říci, mnoho druhů bakterií a dokonce existují  
i svítící žížaly. Nedávno byl objeven i první svítící 
obojživelník - malá rosnička (Hypsiboas puncya-
tus) v amazonských pralesích. Její pokožce stačí 
absorbovat sebemenší světelné záření a okamžitě 
začne zeleně až modrozeleně svítit. 

Přezimování semen rostlin 
    a dormance

text: Martin Rezek

Blesk, elektřina mezi mraky
Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj 
vzniklý během bouřky, provázený emisí světla. 
Elektřina procházející kanály výboje rychle zahřívá 
okolní vzduch, který díky expanzi produkuje cha-
rakteristický zvuk hromu. 
Vznik blesku je stále otázkou výzkumů, ale jedna 
z teorií (t. polarizačního mechanismu) uvádí, že při 
bouřce dochází k separaci kladných a záporných 
nábojů v mraku nebo vzduchu, neboť padající kap-
ky ledu a deště se elektricky polarizují nebo se 
nabíjejí elektrostatickou indukcí. Protikladné náboje 

Tento proces nazýváme primární dormancí. Jde  
v podstatě o zajištění životaschopnosti rostliny, aby 
nevyklíčila v nepříhodné době.
Naproti tomu sekundární dormance, která rov-
něž zajistí vyklíčení až ve vhodných podmínkách, 
vychází z vnějších stimulů. Jde o přímé reakce  

jsou odděleny a energie je uložena v elektrických 
polích mezi nimi. Na vrcholu mraku vzniká kladný 
náboj (kladně nabité krystaly) a ve střední a spod-
ní části mraku je záporný náboj. V této fázi vzniká 
blesk mezi dvěma mraky. 

Blesk mezi mraky navzájem je častější, než mezi 
mrakem a zemí. 
Blesk však může vzniknout i v mracích z popelu 
(sopečné erupce), písku (písečné bouře), prachu 
(lesní požáry) apod. 
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Semena rajčat

Adventní věnec  pro ptáky
S příchodem zimy se lidé stále častěji starají  
o zpěvné ptactvo. Na stromy zavěšují krmítka  
s různými dobrotami a semeny nebo dokonce zdo-
bí v zahradách vánoční stromky s pochoutkami pro 
zvířata a ptáky. 
V minulosti lidé na venkově, např. v okolí Ledče 
nad Sázavou, dávali do střešních vikýřů od kaž-
dého druhu obilí snopek, aby se na Vánoce i ptáci 
poměli. 
A protože stále více přichází do módy obliba ad-
ventních věnců, není problém ozdobit jej tak, aby 
byl krásný a zároveň sloužil jako pochoutka pro 
zpěvné ptactvo. 

Co však do věnce dát, aby byl pro ptactvo za-
jímavý? 

Kromě malých jablíček a celých plodenství slu-
nečnice na něm mohou být i kukuřice, rozpůlené 
vlašské ořechy, ořechy burské, neboli podzemni-
ce olejná, nebo celé laty prosa či čiroku, které se 
dají běžně zakoupit v prodejnách s potřebami pro 
domácí zvířata. 

Za námahu to stojí, u vašich vstupních dveří budou 
mít ptáci svůj ráj. 

text: Věra Bidlová

text: Perla Sch.

k vnějším podmínkám. Semena nevyklíčí při příliš 
vysoké či naopak nízké teplotě. Tento mechani-
smus zajistí, že nyní v nastupující zimě, nebo při 

Věnec s dobrotami pro ptáky     Foto: Věra Bidlová

nedostupnosti světla, nedostatku vlhkosti, nevy-
klíčí. Hranice těchto dvou mechanismů (primární  
a sekundární dormance) nejsou jasně vytyčeny  
a mohou se vzájemně prolínat.

Jak to tedy funguje? 
Uvedu názorný příklad. Plod rajčete po jeho do-
zrání spadne na zem. V sobě má dozrálá seme-
na. Jakmile dochází k vysychání plodu na zemi, 
vysychají i semena. Vysychání plodu, tak i se-
men, sníží metabolickou aktivitu semen na mi-
nimum (primární dormance), což zajistí přežití  
v nepříznivých podmínkách. Aby po zimě, chladu, 
s nástupem pozdního jara, vlhka a tepla začala se-
mena bobtnat (sekundární dormance), probouzet 
se a obnovovat spící energetickou aktivitu k nové-
mu životu a růstu.
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SPOLEČNOST

Elektromobily dneška
Rozhovor s Jaromírem Vegrem,

propagátorem elektromobilů 
a předsedou Asociace pro elektromobilitu ČR

Dlouho mě zajímalo, proč je elektromobil zále-
žitostí pár nadšenců a nevídáme jich na našich 
silnicích více. Nabízí se samozřejmě i otázky,  
v čem spočívají jeho přednosti, případně  nevýhody,  
a jak se řídí oproti motorovému vozidlu na palivo…  

To všechno jsem se dozvěděla na setkání  
s Jaromírem Vegrem, který je známý jako velký 
fanoušek elektromobilů… A nejen to. Měla jsem 
možnost projet se elektromobilem a účastnit se  
54. RALLYE VEČERNÍ PRAHOU 2017. A to byl  
teprve zážitek! Osvěžit si orientační smysl, doprav-
ní značky a probudit zábavného ducha! A i když 
mě ten orientační smysl občas zklamal, zábavné 
to rozhodně bylo!   

Než se vyjelo na již zmíněné rallye, čekala nás 
menší technická kontrola a startovní test... Zde byl 
prostor pro pár otázek...    

Jste známý svým nadšením do elektromobilů. 
Jak jste se k tomu dostal?

Všechno to začalo už za komunismu, když mi sou-
družka ředitelka oznámila, že bych se měl jako uči-
tel více politicky angažovat. 
Založili jsme si tedy SSM, ale posléze jsme to zru-
šili, neboť nám tam dali někoho, kdo donášel. Poté 
mě oslovila s tím, zda bych nevstoupil do KSČ. Na 
to jsem ale nebyl dostatečně „vyzrálý“, tak jsem se 
rozhodl založit technický kroužek. 
Nejdříve jsme se účastnili okresních a krajských 
pohárů minikár. I když jsme sklízeli úspěchy, nesta-
čilo mi to. 
Postavil jsem pár elektronických vozítek pro své 
děti a nakonec i monopost, se kterým jsem zvítězil 
v roce 1989 na mezinárodních závodech ve Švý-
carsku.... A pak už nebylo cesty nazpět.   

Elektromobily se stávají v době, kdy hledáme 
šetrnější a alternativní zdroje, populární. Můžete 
nám uvést výhody a nevýhody tohoto vozidla?

Elektromobily nejsou žádnou novinkou, jsou tu už 
od roku 1828, kdy bylo postaveno první elektrické 
vozítko. Pak ten vývoj probíhal ve vlnách. Např. ko-
lem roku 1900 jezdilo mnoho elektrických vozů. 
Ale s příchodem J. R. Ewinga, který „záměrně 
upustil krumpáč na zahradě“, a Henriho Forda se tu 
objevil jednoduchý a levný vůz na palivo, které ze 
země tryskalo téměř samo.

Co se týče výhod a nevýhod… Nevýhody neznám, 
pouze výhody: Tak především jezdíme na energii, 
která je obnovitelná a „zdarma“ pro všechny lidi. Jaromír Vegr na elektromotorce      Foto: archiv JV
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Elektromobil u veřejné nabíjecí stanice

Každý z nás může dnes prostřednictvím panelu 
chytat sluneční energii. 
Velkou předností elektromobilů je také to, že jez-
dí elegantně, tiše a racionálně s velkou účinností.  
V současné době jsou na trhu i elektromobily, které 
jezdí samy.

Jaká je pořizovací cena? Vyjde nás levněji nežli 
vozidlo se spalovacím motorem?

Musíme srovnávat srovnatelné.  Aby tomu tak bylo, 
musíme připočíst k ceně vozidla na spalovací mo-
tor cenu cisterny benzínu.

V Norsku už jsou elektromobily samozřejmostí, 
co brání Čechům, aby si také pořídili elektromo-
bil?

Lidé většinou nemají dostatek informací. Mnozí  
z nás navíc bydlí v panelovém domě, což je limitu-
jící, protože ne každý panelový dům má podzemní 
garážové stání, kam si můžeme přivést vlastní pří-
pojku. 
Když ale člověk chce, lze zařídit skoro všechno. 
Brání tomu také politika státu a vliv ropných spo-
lečností, které lidem vnucují, že plyn je nejlepší. 
Přičemž je to stále fosilní energie a účinnost spalo-
vacího motoru je max. 20%. 
Uvedu to na příkladu: 
Když nalijeme do motorového vozidla nějaké palivo 
za 1000,- Kč, tak 800,- Kč zmizí výfukem a chladi-

čem bez jakéhokoli užitku. Vytvoříme akorát emise 
a hluk. 
Naproti tomu elektromobily mají účinnost 90%.    

Co obnáší údržba elektromobilů?

Údržba není nijak náročná. Občas se musí vyměnit 
pneumatiky, gumičky stěračů. 
Nesmíme také zapomenout na vodu do ostřikovačů 
a jednou za rok dokoupit 4 litry benzínu do nádrže 
na topení. To platí pro auta, která mají nezávislé 
topení, jehož činnost nesnižuje dojezd a spotřebuje 
pouze decilitr benzínu za hodinu, a to pouze v zimě. 

Některé zdroje uvádí, že elektromobil má dojezd 
230-250 km na jedno nabití. Je to pravda?

To se uvádí, ale skutečnost je samozřejmě jiná. Vý-
robci motorových vozidel se spalovacím motorem 
nemají zájem o to, aby se vyráběly elektromobily.
Pokud by na trhu nebyla firma Tesla, která nastavu-
je laťku vysoko, a tím tlačí na ostatní firmy, tak by 
se stále vyráběly automobily s dojezdem 150 km 
a dojezd by zvyšovaly o cca 5 km každým rokem.
 
Jste držitelem rekordu. Před 6 lety jste ujel  
502 km v elektromobilu na jedno nabití. Změnilo 
se něco od té doby?

Dnes už pro mě technicky není problém ujet  
1 000 km. 
Ale to už opravdu není potřeba. 500 km stačí pro to, 
abyste si zajeli během dne do Berlína, Mnichova, 
kamkoli…

Elegantní elektromobil Tesla
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text: Michaela Komorousová/Jaromír Vegr

Jak nabíjíte?
Za hodinu dovedu nabít 200 km, a to nabíječkou, 
kterou s sebou vozím v autě, z jakékoli běžné zá-
suvky. Tím myslím kulatou červenou třífázovou.   

Účastníte se nejrůznějších automobilových vý-
stav. Jaké jsou nejčastější reakce návštěvníků, 
kteří si jízdu v elektromobilu vyzkoušeli popr-
vé?

Výročí - V. P. Diviš - bleskosvod
21.12.2017 si připomeneme 252 let od úmrtí  
(v roce 1765) významného českého přírodověd-
ce, léčitele, hudebníka a vynálezce – Václava 
Prokopa Diviše.
Diviš sepsal v době, kdy docházelo při pokusech 
s blesky k úmrtím, pojednání o svádění elektric-
kých výbojů z mraků do země a v období let 1750 
-1754 sestrojil „meteorologický stroj“ (machina 
meteorologica), později zvaný bleskosvod (nebo 
také hromosvod), který měl za úkol trvale vyrovná-
vat napětí mezi nebem a zemí. Tím mělo dojít ke 
snížení nebezpečí vzniku blesku. 
Tento bleskosvod byl 15 m vysoký stožár (později 
až 41,5 m) s železným křížem, na jehož koncích 
byly železné tyče s 12 kovovými krabicemi s že-

text: PhDr. Martin Rezek

Kdysi jsem si vedl statistiku… Dlouho „vedl“ chlap, 
který mi řekl, že si připadá, jako kdyby předběhl 
dobu o 10 let. Pak přišel jiný a ten se vrátil o 100 let 
zpět, a tím ho trumfoval.

Zatím jsem se nesetkal s žádným negativním ohla-
sem. Většina lidí reaguje pozitivně. Jsou překvape-
ní, že elektromobil jede potichu a skoro sám.

Kam s elektroodpadem
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo 

na 750 petřínských rozhleden

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petří-
ně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen 
ze železa získaného z vyřazených elektrospotře-
bičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali  
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 
750. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dal-
ších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubýva-
jící nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším 

recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět  
a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž 
jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná 
mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena 
ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo  
a 12 % plasty.

ELEKTROWIN, který je největším českým kolek-
tivním systémem a zajišťuje během 11 let svého 
působení zhruba polovinu tuzemského sběru a re-
cyklace, což představuje více než 17 milionů spo-
třebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za 

leznými pilinami, z nichž trčelo asi 400 kovových 
hrotů. Všechny hroty byly spojeny a propojeny až 
do země (uzeměny) 3 řetězy.
Tato konstrukce, kterou vyrobil a začal používat od 
roku 1754, fungovala nejen jako vyrovnávač napětí, 
ale samozřejmě také jako bleskosvod. Tento bles-
kosvod sestrojil o 6 let dříve, než světově uzná-
vaný vynálezce bleskosvodu Američan Benjamin 
Franklin (teoretický koncept v roce 1753, sestrojen 
v roce 1760).
Prokop Diviš prováděl experimenty i se statickou 
elektřinou, pro které si vyrobil přístroj, který nazval 
elektrum. Jednalo se o skleněnou kouli na dřevěné 
hřídeli, při jejímž otáčení a tření o polštář z telecí 
kůže získával elektřinu.



- 25 -

Komisař Simon učí mládež - 2
Úřad městské části Praha 8, ve spolupráci s ilustrátorem Romanem Kliským a pod záštitou starosty  
Romana Petruse, vytvořil vzdělávací komiks pro žáky 2. stupňů základních škol, pod názvem  
Komisař Simon zasahuje. Žáci v komiksu vidí, jak se správně zachovat a jak jednat v neobvyklých situacích.  
Jelikož se jedná o zajímavý projekt, předkládáme vám jej, se souhlasem úřadu, i v našem časopise.

text a foto: Elektrowin

druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilome-
trů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat 
po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, 
se v českých domácnostech začaly zabydlovat už 
začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, 
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou maso-
vého připojování ke vznikající elektrické rozvodné 
síti. 
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým 
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, video-
rekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly 
CD přehrávače, které jsou v posledních letech na-
hrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedáv-
no mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak 
do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské 
roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí vý-
robu nejrůznějších pochutin, které se naposledy 
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Ně-
které nesou dokonce stejnou značku, je pravděpo-
dobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních 
firemních muzeích.

Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na po-
čátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy 
právě před jedenácti roky, kdy se do české legislati-
vy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly 
házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na čer-
né skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, 
u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, 
chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vy-
plývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpa-
dová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlep-
ší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, 
čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně 
recyklovat a získané suroviny znovu použít.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro 
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití  
a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech 
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spo-
třebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje 
a nářadí. Od svého založení v roce 2005, zrecyklo-
val za 11 let svého působení na trhu (do roku 2016), 
více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Ruční demontáž malých elektrospotřebičů odborníky
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zdroj a ilustrace: Roman Kliský, www.klisky.cz
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ZÁBAVA              

NĚCO PRO ZASMÁNÍ            Dobrá nálada je vždy zapotřebí

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční 
stromek a jedna říká: „Tak co, našla jsi ně-
jaký?“
A ta druhá odpoví: „Ne, nenašla, co kdyby 
jsme se na to vykašlaly a vzaly ten neoz-
dobený?“

„Míšo, ty višně jsou nějaké divné. Jestli-
pak jsi je umyla?"
„Ano, a dokonce i mýdlem."

Porodní asistentka přichází k čekajícímu 
otci, který si netroufl být přítomen při poro-
du, a ukazuje mu tři novorozence.
„Nelekl jste se, že jich je tolik?"
„No... vlastně ne..." říká rozpačitě tatínek.
„Tak je podržte. Já jdu pro zbytek!"

Kluk pláče ve škole. Přijde k němu školník 
a ptá se ho: „Pročpak pláčeš, chlapečku?“ 
Kluk řekne: „Pan ředitel spadl do jezera 
plného odpadků.“ „Ale vždyť už je tady  
v kanceláři. Nemusíš plakat.“ Kluk řekne: 
„Ale když já jsem to neviděl.“

Muž se ráno po pozdním příchodu z re-
stauračního zařízení kajícně omlouvá 
manželce: „Drahoušku, nezlob se na mě 
za to natržené sako, zablácené kalhoty a 
ten monokl..."
Žena sladce odpoví: „Ale miláčku, když 
ses vrátil, tak jsi ten monokl ještě neměl!" 

Povídají si Google, Facebook, Wikipedie, 
internet a elektřina.
Google říká: "Já všechny najdu!!!"
Facebook: "Já všechny znám!!!"
Wikipedie: "Já všechno vím!!!"
Internet: "Kdyby nebylo mě, tak tu ne-
jste!!!"
Elektřina: "Tak se všichni uklidníme..."

Kočka vždy dopadne na nohy. Chleba  
s máslem vždy na natřenou stranu. Když 
ke kočce připevníme chleba s máslem, 
bude se kočka nekonečně točit. Pokud 
kočkochléb připevníme k generátoru, 
máme nekonečnou energii.

„Jean, kde jsou děti?“ „V lednici, vaše 
lordstvo.“ „A nebude jim tam zima?“ 
„Ne. Zavřel jsem dveře.“

Elektrifikace 
naší domácnosti solárníma panelama ze 
střechy bylo naprostý zklamání. Tak to teď 
zkoušíme s křečkama...

Vidíš, neříkal jsem to, že je ten náš kluk  
geniální dítě?!
Jen objevil zásuvku a okamžitě pochopil jak 
funguje..!

Ka
re

l

Ka
re

l
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1

LUŠTĚNKA

SUDOKU                                - řešení najdete na straně 35

2
LEHKÉ TĚŽKÉ

HRA O KAPESNÍ MP3 PŘEHRÁVAČ
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PRO RODIČE A DĚTI   

Svět skřítka Čimíska

Skřítek Čimísek připravoval v lese, společně se zvířátky, vánoční stromek. Ozdobili jej 
skleněnými koulemi a žárovkami. Ve chvíli, kdy chtěli stromek rozsvítit, zjistitli, že žárov-
ky nesvítí. Světelný řetez bylo nutno opravit.
Vymaluj si obrázky dle své představy a najdi 8 rozdílů mezi nimi.

Najdi 8 rozdílů a omalovánka

rodiče dětem  
pomáhají

- řešení najdete na straně 35

Čimísku, 
žárovky 
nesvítí

!!!

Čimísku, 
žárovky 
nesvítí

!!!

Při práci s elektřinou je velmi důležitá bezpečnost. Proto na 
ovládacím panelu skřítek vypnul hlavní vypínač elektřiny (vel-
ké červené kolečko). Při opravě elektrospotřebičů musí být 
vždy zajištěno, aby do nich nešel elektrický proud - např. vy-
tažením ze zásuvky, vypnutím hlavního jističe apod.
Měj na paměti, že s elektřinou manipulují vždy dospělí  
a odborníci, tedy např. elektrikáři. Ovládací prvky mohou mít 
cizí nápisy a pouze dospělí a odborníci vědí, co mají dělat.
I vyměňování žárovek mohou dělat pouze dospělí. 
Je zde totiž nebezpečí úderu elektrickým proudem nebo po-
pálení o žárovku.

Elektřina a bezpečnost
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Čím si posvítit

Čimísek nejprve zkontroloval, zda 
nejsou žárovky prasklé a vyměnil 
je za nové.

Prasklé staré žárovky se pozna-
jí podle toho, že mají přetržené 
vlákno ve skleněné baňce, nebo 
jsou uvnitř celé začernělé.

A poté musel najít ten správný  
vypínač, kterým lze žárovky roz-
svítit.

Pomůžeš Čimískovi najít vypí-
nač, kterým rozsvítí žárovku?

Najdi vypínač, 
kterým se 
rozsvítí žárovka

1 2

3

1 2 3

4
5 6

Jelikož se již smrákalo, potřeboval Čimísek zajistit nějaký zdroj světla, aby na opravu 
osvětlení stromku viděl.  Pomoz skřítkovi vybrat vhodný zdroj světla.
Nezapomeň, že je v lese zákaz manipulace s ohněm, a že nefunguje elektřina, protože 
Čimísek vypnul hlavní vypínač elektřiny na ovládacím panelu.

Svět skřítka Čimíska - text a ilustrace: Martin Rezek
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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
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1 2

Praha 1 Centrum sociálních služeb
Praha 4 Chrpasport Krejnická
  Studio Dobeška Nad Lomem 1770 
                Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
Praha 6 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 
Praha 7 Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
  Geo stezka ZOO Praha
  Kavárnička Pod havránkou
Praha 8 Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům) U Meteoru 6
  Mě knihovna Bohnice Těšínská 4 
  Mě knihovna Ládví Burešova 2
  Mě knihovna Stírka Klapkova 26
  Spirála DDM P8 Přemyšlenská 1102/15
  Spirála DDM Pha 8 Dolákova 537
  Aquacentrum Šutka Čimická 848
  Vydavatelství Portál Klapkova 2
  Papírnictví Petruška obchodní dům Ládví
  Bio Centrum Krakov Lodžská
  Centrum RoSa Střelničná 8
   Rodinné centrum Osmička Libčická 333/2
  Divadlo Karla Hackera Klapkova 26/3

DISTRIBUČNÍ MÍSTA ČASOPISU

"INZERCE"   pro 1 číslo časopisu (tj. 2000 výtisků)

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

Rozměry plochy jsou uvedeny v mm (výška x šířka). Vydavatel si vyhrazuje právo nevydat "inzerci" bez udání důvodu.

1/8 stránky
52,5x74 mm

800,- Kč

1/2 stránky
105 x 148 mm 
210 x 74 mm

3.000,- Kč
105 x 148

1/4 stránky
105x74 mm

1.500,- Kč
105

x
74

1 stránka
210 x 148 mm

6.000,- Kč
210 x 148

210
 x
7452,5 x 74

 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
 Půjčovna kostýmů Ústavní
 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
Praha 9 Městská knihovna Ládví Měšická 3
                Amálka, rod. centrum Novovysočanská 25
  Letní klub Stromeček Zámecká
  MŠ Pětikvítek Mílovská 6
  Studio Kytka Mílovská 6

celá Praha závozová síť stravování Raw for You 

2

Čím si posvítitNajdi vypínač...

2
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