
VŠE VÁM PŘINÁŠÍME NA DOTEK        ČERVEN - SRPEN      2017

Téma čísla:
KAMENY a 
MINERÁLY

Neprodejný výtisk spolkového magazínu pro celou rodinu

Vliv kamenů
na zdraví

str. 10

Zkamenělá 
příroda

str. 17

Drahé kameny 
středověku

str. 24

Velká skála - ostrov v moři  str. 21      Hra (luštěnka) o MP3 PŘEHRÁVAČ     str. 31

ročník 3

12
č í s l o

ZDRAVÍ PŘÍRODA SPOLEČNOST



- 2 -

OBSAH

 INZERCE

  str.
O SPOLKU
• Blíže k našim projektům  3
• Co se nám v poslední době povedlo 4
• Nejbližší akce spolku - co připravujeme 6

TÉMA ČÍSLA: KAMENY A MINERÁLY
• Krása zakletá do kamenů  7

ZDRAVÍ
• Vliv kamenů na zdraví   10
• Energie minerálů   13
• Síla bylin - kameny a písek v těle 14
• Dančiny zdravé recepty  16

PŘÍRODA
• Zkamenělá příroda   17
• Jantar    20
• Kam za zkamenělinami  20

  str.
• Velká skála - ostrov v moři  21

SPOLEČNOST
• Drahé kameny středověku  24
• Výročí položení základního 
        kamene Karlova mostu  26
• Kámen mudrců   27
• Divadlo kámen a moderní umění 27

ZÁBAVA
• Něco na zasmání   29
• Moudrosti a hádanky   30
• Luštěnka - hra o MP3 přehrávač 31
• Sudoku    31

PRO RODIČE A DĚTI
• Svět skřítka Čimíska   32
       (omalovánka, hádanky ...)



- 3 -

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:

DEN VĚDOMÉHO DOTEKU - POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM
Den vědomého doteku je projekt zaměřený na  pracovníky z pomáhajících profesí, jako jsou  zdravotní-
ci, 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 je vy-
pracován speciální pětihodinový program o duševní hygieně a prevenci syndromu vyhoření, kterého 
se účastní ZDARMA.

KOMUNITNÍ KLUB
Komunitní klub je projekt určený pro členy spolku (kterým může být každý, kdo má zájem o zdravý život-
ní styl, pomoc lidem a přírodě), zaměřený na podporu zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce.  
Členové si vzájemně pomáhají a využívají slevový program, či půjčovnu knih, nářadí apod.

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 míst-
nímu ptactvu (čištění budek, zimní přikrmování a přednášky) a chceme vybudovat naučnou stezku  
(10 zastávek, kterými bude provázet dubový skřítek Čimísek). 
Pro zvýšení zajímavosti háje pro děti byla vymyšlena postavička dubového skřítka Čimíska (patrona  
Čimického háje), o kterém byla vydána pohádková knížka (Pohádky z Čimického háje) a připravuje se 
jeho dřevěná socha, jež bude umístěna v Čimickém háji.

www.vedomy-dotek.cz

Nácvik sebeobrany se zbraní v kurzu pro ženy
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VYHODNOCENÍ A PŘEDÁNÍ CEN V SOUTĚŽI  
Namaluj Čimíska 
Dne 13.03.2017 v Grabově vile v Praze 8 byly 
předávány ceny za nejhezčího Čimíska, který byl  
v dvoukolovém hlasování vybrán z 85 výtvarných 
děl žáků prvních stupňů základních škol Prahy 8.
Před předáváním cen si děti poslechly v Grabově 
vile čtení příběhu o skřítkovi Čimískovi z knížky Po-
hádky z Čimického háje v podání paní MgA. Jindry 
Brendlové ze ZUŠ Klapkova. 
Poté zástupci organizátora (včetně autora uvedené 
knížky, pana Martina Rezka) a starosta Roman Pe-
trus dětem předali věcné ceny, které poskytlo Pa-
pírnictví Petruška, a sošky skřítka Čimíska z dílny 
výtvarníka, pana Pavla Karla.
Nejvíc hlasů (352) získal obrázek žáků ZŠ Na Slo-
vance. Na druhém místě se umístili žáci ZŠ Glo-
wackého a na třetím žáci ZŠ Bohumila Hrabala.
Výtvarná soutěž byla pod záštitou starosty městské 
éčásti Praha 8, pane Romana Petruse.

Co se nám v poslední době povedlo

Na akcích  spolupracují dobrovolníci, Lesy hlavní-
ho města Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a Úřad MČ 
Praha 8. 
Podporuje: 
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 (Sa-
lamandra salamandra). 
Spolek pořádá, pro jeho podporu, akce na vyčiš-
tění Podhořského potoka, úpravu tůní, kde se 
mlok vyskytuje, a zídek, kde mlok přezimuje. 
Vše ve spolupráci s odborníky na životní prostředí 
z Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu městské 
části Praha - Troja, Úřadu městské části Praha 8  
a hlavně dobrovolníky z řad veřejnosti. 

Projekt finančně podpořila 
Městská část Praha - Troja.

Dobrovolníci u Podhořského potoka

Vítězný obrázek skřítka Čimíska  žáků ZŠ Na Slovance
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Start charitativního běhu v Čimickém háji

POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE
Během úklidu okolí Podhořského potoka dne 
16.03.2017, kterého se zúčastnilo 25 osob, bylo 
vyčištěno a upraveno 106 tůní (pro reprodukci 
mloka skvrnitého). Při akci proběhla i přednáška  
o mlokovi skvrnitém, kterou vedl Ing. Jiří Rom (spe-
cialista péče o chráněné území z MHMP).

DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE
25.03.2017 od 10:00 hod. proběhl Dobrovolný úklid 
v Čimickém háji v Praze 8. Sešlo se úctyhodných 
95 dobrovolníků, včetně dětí. Společně jsme vy-
čistili jezírko Dotek, lesní dětské hřiště od starého 
listí a uklidili jsme celý prostor Čimického háje od 
odpadků, kterých bylo tentokrát 8 kubíků.

BĚŽTE DO HÁJE 2017  
Charitativní běh Čimickým hájem
22.04.2017 od 10:00 hod. odstartoval charitativ-
ní běh na podporu veřejné sbírky „Pro Čimický 
háj“, pod záštitou pana starosty Petruse. Byla při-
pravena trasa 5000 m pro muže a ženy naboso  
a obutí (v prostoru Čimického háje v Praze 8). 
Také děti měly připravenou trasu o délce 1000 m. 

Zúčastnilo se 35 dospělých a přes 50 dětí. Jelikož 
pršelo, tak to byla úctyhodná účast. 
Nejrychlejší čas na trase 5000 m obutí měli Jiří  
Hofman (21,58 min.) a Helena Kratochvílová (26,07 
min.). Na trase 5000 m naboso to byli Lukáš Findis 
(23,46 min) a Kateřina Vykoukalová (30,15 min.).
Zázemí bylo zajištěno v areálu TJ Slovan Bohnice.

KURZ SEBEOBRANY PRO SENIORY
Předcházíme nebezpečným situacím bylo hlavní 
motto teoretického i praktického kurzu sebeobrany 
pro seniory pořádaného v Centru RoSa v Praze 8, 
na který měli senioři vstup ZDARMA. Pořádán byl 
ve dnech 9.5.2017, 16.5.2017  a 23.5.2017 vždy od 
18:00 do 19:00 hod.
Senioři se dozvěděli nejen teorii, ale mohli si vy-
zkoušet i praktická cvičení. Součástí bylo i pře-
hrávání scének jak se správně bránit. Té se účast-
nil i Radek Pokorný, herec Národního divadla. 
Všichni si to užili.

Přehrávání scénky obrany (s hercem Radkem Pokorným)

Instalace cedulí stezky v čimickém háji

INSTALACE NAUČNÉ STEZKY
V neděli 14.5.2017 jsme nainstalovali se souhla-
sem vlastníka pozemku (MHMP) v Čimickém háji 
10 dřevěných cedulí, které jsou součástí budova-
né „naučné stezky Čimický háj“. Cedule jsou pro-
zatím bez informačních desek, ale i na nich se pra-
cuje. Budou o rostlinách, zvěři apod., vše s příběhy 
skřítka Čimíska (patrona Čimického háje) pro děti. 
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Nejbližší akce spolku - co připravujeme
• 21.7.2017 CHARITA DAY ZAMĚSTNANCŮ ČPP - budování naučné zahrady
V prostoru zahrady u severního okraje Čimického háje chceme vybudovat naučnou zahradu pro děti pod 
názvem „Čimískova naučná zahrada“. Zaměstnanci ČPP nám ji pomohou budovat. 

• srpen - září 2017 DOVYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ STEZKY ČIMICKÝ HÁJ
Dopracujeme a nainstalujeme informační desky na připravené dřevěné cedule naučné stezky v Čimickém 
háji. Zároveň zde bude instalována socha skřítka Čimíska a jeho domeček.

• 25.9.2017 SEBEOBRANA PRO ŽENY - sebeobrana trochu jinak - více viz leták na str. 36 (zadní strana)

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.

DĚTSKÝ DEN S PŘÍRODOU
V pondělí 29.5.2017 proběhla akce „Dětský den  
s přírodou“ na dopravnim hřišti Glowackého v Praze 
8, kterou pořádal spolek Vědomý dotek a dopravní 
hřiště Glowackého. Akce, kterou moderovala Ester 
Janečková, začala v 14:00 hod. vystoupením pana 
Michala Nesvadby pro mateřské školky. 
Zábavy, která dále pokračovala až do 19:00 hod., 
se celkem zúčastnilo cca 1600 osob, z toho 700 
dětí. Děti soutěžily, nebo mohly vidět zvířátka  
ze záchranné stanice, naučný program Lesů hl. m. 
Prahy, sokolníky, program Okresního mysliveckého 

Vystoupení Michala Nesvadby pro děti

spolku Praha 8, ukázku techniky Městské policie 
Praha, ukázku hasičské techniky (Dobrovolný ha-
sičský sbor Bohnice). Děti měly k dispozici dětské 
dílničky, kolotoč, nafukovací skákací hrad, tvarová-
ní balónků, nebo malování na obličej. Stanoviště 
DDM Spirála poskytlo možnost sportovních her pro 
děti. Dospělí mohli využít kosmetické poradenství 
pro ženy, nebo vyzkoušet (dobrovolně) chůzi po 
skle či po žhavém uhlí. Akce se zúčastnil i patron 
Čimického háje - skřítek Čimísek.Dravci na Dětském dnu s přírodou

text a foto: MR



TÉMA ČÍSLA: KAMENY A MINERÁLY

Ano, drahokamy jsou nerosty, které jsou především 
krásné. Záliba v těchto nádherných minerálech 
sahá hluboko do naší historie. Staří Římané nazý-
vali drahokamy gemma – poupě. Zřejmě proto, že 
jako opravdové poupě až po rozvití, tedy po jejich 
opracování, ukáží světu svoji krásu, lesk a dosud 
skryté barvy. Od Římanů má jméno i věda Gemo-
logie, která se zabývá jejich výzkumem, určováním 
kvality a v neposlední řadě často i pravosti kamenů.

Ceněné drahokamy
   V průběhu věků i taková věc, jako jsou drahoka-
my, podléhala módě. My dnes vidíme jako nejcen-
nější kámen diamant, ale například staří Aztékové 
si cenili jako nejvzácnější drahokam poněkud ne-
vzhledný jaspis. Ve staré Číně byly zase diaman-

Krása zakletá do kamenů 
ty používány jen k opracování a řezání tam velmi 
ceněného a obdivovaného jadeitu, který v dnešní 
době nedosahuje mezi drahokamy žádného zvlášt-
ního postavení ani ceny. V dalších zemích byly ce-
něny například lazurit, tyrkys, nefrit a další kame-
ny sice neprůhledné, ale výrazně zabarvené. 

Průhledné kameny
Až mnohem později ukázal již dokonalý výbrus 
úžasnou krásu průhledných kamenů. Nejkvalitněj-
ší drahokam by měl podle současných měřítek být 
dokonale průhledný, měl by mít vysoký lesk a index 
lomu světla, proměnu barev a příjemné zabarvení. 
Musí být také velmi tvrdý, aby odolával vnějším vli-
vům, a musí být samozřejmě vzácný. Těmto nároč-
ným požadavkům vyhovují jen tři z velkého množ-

- 7 -



- 8 -

ství drahých kamenů. Jsou to diamant, korund 
(safír a rubín) a smaragd. Po stránce chemické 
nejsou drahokamy svým složením už taková vzác-
nost a sám diamant, nesporný král mezi všemi, je 
jen čistý uhlík, který je v přírodě zastoupen všude 
kolem nás.

Hodnota drahokamů
Hodnota drahokamů samozřejmě stoupá s jejich 
velikostí. Velké kameny, které dosahují váhy několik 
desítek nebo dokonce stovek karátů mají nepřed-
stavitelnou a v mnoha případech nevyčíslitelnou 
cenu. Hmotnost drahých kamenů (např. diamantů) 
se tedy počítá na karáty, přičemž jeden karát je  
0,2 g hmotnosti čistého kamene. Pokud tedy dia-
mant váží 10 gramů, je to v přepočtu 50 karátů.

Diamanty
Při výbrusu surového kamene se brusič hlavně 
snaží, aby jednotlivé složky dokonale lomily světel-
né paprsky. Například takzvaný „Briliantový brus“ 
(viz obrázek), má oválný tvar dělící se na dvě části.
Vrchní část – koruna s vrchní ploškou – tabulkou  
a spodní špičatá část – pavilon. Samotné vybrouše-
né plošky se nazývají fasety.

   Pojďme se teď pro zajímavost podívat na přehlíd-
ku několika nejznámějších diamantů světa.
1) „Krvavý diamant“ HOPE – Pochází z In-
die a je opředen legendou, že už od roku 1642, kdy 

se dostal do Evropy, přinášel postupně všem svým 
majitelům zkázu a smrt. Váha: 9,2 gramu.                                      
Cena: 3,2 – 4 miliardy Kč. Pořídili byste za něj 1000 
bytů o velikosti 3+1 v Praze, 4000 vozů zn. Škoda 
nebo 160 luxusních jachet.

2) „Nejtřpytivější diamant“ DE BEERS 
MILLENNIUM STAR – Trvalo plné tři roky, než se 
ho podařilo laserem vybrousit. Váha: 40,6 gramů. 
Cena: nevyčíslitelná.

3) Diamant GENTENARY – Objeven  
v roce 1988. Z váhy 599 karátů vybroušen na váhu 
54,6 gramů. Cena: 1,6 miliardy Kč. Můžete za něj 
mít např. 400 rodinných domků, 730 vozů zn. Jagu-
ár nebo dopravní letadlo zn. Boeing 737.

4) Diamant „STAR OF SOUTH AFRICA“  
– Pastevec, který ho našel, za něj inkasoval 500 
ovcí, 10 volů a jednoho koně. Váha: 9,4 gramů. 
Cena 7,2 milionů Kč, tj. hodnota 1 rodinného domu 
u Prahy nebo 350 luxusních mobilů.

5) Diamant „CULLINAM“ – Největší dia-
mant na světě. V surovém stavu byl velký jako gra-
pefruit a jsou z něj vybroušeny dva kusy Cullinam 
I. (106 gramů) a Cullinam II. (63,4 gramů). Cena:       
nevyčíslitelná.

6) Diamant „KOH-I-NOOR“ – Legenda 
mezi diamanty, o které se neví, odkud pochází.  
Je součástí britské královské koruny. Váha 21,8 
gramů. Cena: nevyčíslitelná.

Pokud byste po dokončení této přehlídky gigantů 
mezi drahokamy zatoužili i vy mít takový doma, 
můžeme vám doporučit výlet do pěti světových 
měst, kde jsou v současnosti uzavírány největší 
obchody s diamanty v řádech miliard dolarů. Dia-
mantové burzy naleznete v Indii ve městě Mumbai, 
v nizozemských Antverpách, v Tel Avivu v Izraeli,  
v NewYorku a v Dubaji. 
Pro lepší orientaci mezi nejznámějšími drahoka-
my se ještě podívejte na přiloženou tabulku, která 



text a ilustrace: Pavel Karel

- 9 -

vás seznámí se stupnicí jejich tvrdosti, složením, 
jejich různými variantami a zbarvením.

Umělé drahokamy
Drahokamy se dnes nejen těží, ale také vyrábějí  
v laboratořích. Průmyslové a umělé drahé ka-
meny jsou dokonce větší a čistší, než ty pravé. 
Chybí jim však to nejdůležitější. Příběh nebo ta-
juplná legenda, jenž většinu těchto pravých skvos-
tů provází, a pak také stopa nepřekonatelné dílny 
přírody. Přírody, která za pomoci působení obrov-
ských tlaků a teplot vtiskla do drahokamů jejich ne-
zaměnitelnou krásu a věčný třpyt světla, jenž nás 
bude neustále oslňovat.  

Tabulka drahých kamenů (dělení dle barvy, tvrdosti)

Nejznámější drahokamy
Krása diamantu s briliantovým brusem
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ZDRAVÍ

Vliv kamenů na zdraví
Už od pradávna se používaly kameny při různých 
šamanských praktikách k uzdravování těla a duše 
člověka. Dokáží odstranit fyzickou a psychickou 
nerovnováhu tím, že se dostávají až ke kořenu 
problému. Pomocí vibrací uvádějí do rovnováhy 
naši auru (vibrace pronikají tělem a aktivují body  
s čakrami, tj. centra energie v našem těle).

Říká se, že kameny - podobně jako lidské bytosti 
- mají duši, která žije v harmonii s přírodou a vesmí-
rem. Mají tak jedinečnou schopnost přijímat, ucho-
vávat a předávat živoucí přírodní sílu. Umí reago-
vat na naše pocity, myšlenky a slova. Díky barevné  
a druhové rozmanitosti si můžeme vybrat takový 
kámen, který je v souladu s našimi osobními po-
třebami.  

Výběr vhodných 
kamenů a péče o ně
Předtím, než začneme pracovat s kameny, bychom 
měli věnovat čas jejich vhodnému výběru. Kame-
ny bychom měli vybírat intuitivně. Samy si nás  

k sobě přitáhnou. Vždy záleží na našem rozpo-
ložení a zdravotním i psychickém stavu. Pokud 
nás nějaký kámen ohromí, nebo když pociťujeme 
příjemné chvění, bude to ten pravý. 
Pokud se nemůžeme při výběru pevně rozhodnout, 
doporučuje se pomaličku přejíždět přes kámen 
otevřenou dlaní, dokud nezaznamenáme pozitivní 
energii ve formě tepla, lehkého vánku, mraven-
čení v prstech nebo svědění na dlani. Reakce na 
kámen však mohou mít různou podobu. Při výběru 
bychom měli uvolnit naši mysl, soustředit se pouze 
na tento okamžik. Pravý kámen si nás najde sám.  

Vedle výběru vhodných kamenů bychom také měli 
myslet na jejich čištění. Neboť kameny mají živou 
duši, o kterou je třeba pečovat. Fungují totiž jako 
účinné přijímače a vysílače energie. Čištění nezna-
mená jen odstranění špíny, nýbrž očištění od před-
chozích energií. Například křišťál je samočistící, 
ale ostatní kameny se po čase zahltí energií a poté 
už nejsou schopné správně fungovat. Doporučuje 
se očistit je už po jejich koupi. Jedna z variant je 
podržet kameny pod tekoucí studenou vodou, 
negativní energie se tak rozpustí. Některé kame-
ny nabíjíme na přímém slunečním světle, jiné zase  
v čase úplňku a novoluní.

Jak kameny 
používat

Existují mnohé způsoby a rituály, jak s kameny pra-

covat. Kameny můžeme nosit jako talismany, při-

kládat je na postižená místa na těle a čakry, nebo 

je mít umístěné ve svém domově či na pracovišti.

Pokud máme kameny ve svém domově, je dobré 

umístit je do nějakého ústředního bodu. 
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Např. do obývacího pokoje, aby se mohla pozitiv-
ní energie šířit do celého bytu. Kamenům můžeme 
vybrat zvláštní stolek, který vyzdobíme pěkným 
ubrusem a svíčkou, zde se pak budou pěkně vy-
jímat. Některé kameny můžeme umístit blízko své 
postele nebo přímo pod polštář, na kterém spíme. 
Ne všechny kameny jsou ale pro to vhodné! Pokud 
toužíme po klidném spánku, měli bychom zvolit 
např. tygří oko, ametyst a růženín. Do dětského 
pokoje můžeme vložit modrý kámen celestín.

Ať už doma či na pracovišti se nevyhneme tzv. elek-
tromagnetickému záření, které vychází z elektroni-
ky (počítač, televize aj.). K udržení vyváženého 
prostředí je vhodné použít záhnědu a ametyst, 
jež můžeme umístit nahoru na monitor. 
Většina z nás pracuje ve větším kolektivu lidí, kde 
se mísí různé emoce. Pro zklidnění energie se 
doporučuje použít růženín. K očištění naší mysli 
a ke koncentraci zase slouží křišťál. Ten si mů-
žeme položit na náš pracovní stůl.   

Kameny můžeme vkládat i do sklenice či lahve  
s pitnou vodou, neboť voda je výborným vodičem 
jejich léčivé síly. Skvělé očistné účinky má i kou-
pelová lázeň, do které můžeme umístit některý  
z kamenů, jako je růženín, karneol, citrín, ame-
tyst nebo tygří oko. 

Sílu kamenů umocníte, když zapálíte svíčku  
a nakapete do vany několik kapek éterického oleje. 
To je teprve příjemný očistný zážitek!

S kameny můžete při jejich používání rozmlouvat, 
napojovat se na jejich vibrace a vyslovovat svá přá-
ní. Tím zesílíte jejich léčivé účinky.  

Vybrané kameny 
a jejich působení 

na člověka
odřeniny   karneol
akné smitsonit, rhodonit, nontronit
závislost na návykových látkách avanturin, 
               barit, zeolit
alergie chryzokol, zirkon
úzkostlivost ultramarín, kouřový křemen,  
                           citrín
artritida azurit, chryzokol, kouřový krystal
astma zelený turmalín, rhodonit
bolest zad chryzokol
močový měchýř oranžový jaspis, heliotrop,  
                             karneol
popáleniny duhový achát, sodalit
zklidnění pocitů růženín, modře žíhaný achát
krevní oběh rubín, citrín, pyrit
jasnoslyšení phantom křemen
jasnocítění smithsonit
jasnozřivost ametyst, azurit, křišťál
nachlazení čirý nebo purpurový fluorit,  
                             jamesonit
sebedůvěra, zvyšování amazonit, avanturin,  
                             zlato

Korálky z drahých kamenů na krk
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text: Mgr. Michaela Komorousová

trávení červený jaspis, zlatý kalcit, citrín
epilepsie  vltavín, gagát
zrak    fluorit, smaragd, rhodokrosit
únava    kouřový křemen
pohlavní orgány červený granát, černý obsidián,    
                 kouřový křemen
bolest hlavy  modře žíhaný achát, sugilite,
                       ametyst
pálení žáhy   fluorit
záněty modře žíhaný achát, modrý fluorit
klouby dioptas, hematit, albit
ledviny medový kalcit, karneol, jadeit
játra azurit/malachit, peridot
plíce rodochrozit
menopauza  lepidolit, kunzit
menstruace  kouřový krystal, adulár, dolomit
migréna  gagát, turmalín, dioptas
svaly   chalkopyrit, apatit, yoderit
noční můry  chalcedon, rhodonit, ametyst
dutiny pytit, fluorit, eliat stone 
kůže azurit, machalit, conichalcite, zirkon
žaludek peridot, jaspis
zuby fluorit, kalcit, howlit
tlak kalcit, selenit
krk tyrkys, turmalín, jantar
štítná žláza  peridot, ultramarín, chryzokol
jazyk mordenit, whitlockite, sodalit
angína larimar, chalcedon
žíly akvamarín, opál, snakeskin jaspis
vředy chryzokol, zlaté tygří oko, pyrit
močové ústrojí jantar, jadeit, citrín

Kameny, barvy 
a čakry

Čakry jsou, zjednodušeně řečeno, místa vstupu 
energie do lidského těla. Jak spolu souvisí barva, 
kameny a čakry? Barva je většinou to první, co nás 
na kamenech zaujme. Barvy mají tu schopnost, že 

mohou působit na naši fyzickou, duševní a psy-
chickou stránku. Již ve starověkém Egyptě se vybí-
raly nemocným lidem léky na základě barvy spojené  
s daným problémem. Dodnes se s těmito poznatky 
pracuje v léčitelství a józe.

Každé čakře odpovídá určitá barva a kámen.

Barva  Čakra   Kámen  
    (krystal)
FIALOVÁ  KORUNNÍ AMETYST

  (vrchol hlavy)

INDIGOVÁ TŘETÍ OKO LAZURIT

  (střed čela)

MODRÁ  KRČNÍ  CELESTÍN

  (hrdlo)

ZELENÁ  SRDEČNÍ SMARAGD

  (střed hrudníku)

ŽLUTÁ  SOLAR PLEXUS TOPAS

  (pod bránicí)

ORANŽOVÁ KŘÍŽOVÁ  JANTAR

  (podbřišek)

ČERVENÁ KOŘENOVÁ  GRANÁT

  (dolní konec páteře) 



- 13 -

Energie minerálů
Obyčejný kus kamene, řeknete si. Válí se všude 
možně, dá se s ním házet a něco rozbít, vypadají 
pěkně na domácí skalce, a pokud spadne na nohu, 
tak způsobí bolest. Pokud se na minerály podívá-
me tak, že jsou to zářiče energie a mají pozitivní  
a léčivé účinky, dostaneme úplně jiný úhel po-
hledu. V tomto článku se však zaměřím na dva 
energetické zářiče, které nejen působí léčebně, ale 
dokáží pozitivně ovlivnit a naladit energetické pole 
člověka, svého okolí a odstínit elektro smog. 

Menhirové kameny
Slovo menhir znamená MEN – kámen, HIR – 
dlouhý (z keltštiny). Jde o bloky kamenů, svisle 
zasazených do země bez jakéhokoliv opracování. 
Menhirové kameny mohou být samostatně posta-
vené, nebo uspořádané do kruhů, případně do řad. 
Fungují na principu vstřebávání energie ze Země 
a z kosmického záření a poté jsou tyto energie 
spojeny a transformovány na jedinečnou bioener-
gii, kterou vyzařují do prostoru kolem sebe. 

Menhirová „stavba“ vstřebává a vyzařuje energii 
postupně a za půl roku svého působení dokáže 
vyzařovat transformovanou bioenergii až do vzdá-
lenosti 1 km. 
Takovýto kruh pak působí nejen na jedince, ale ce-
loplošně. Vzniká silové pole, které potlačuje zdraví 
škodlivé energie patogenních zón. V okolí menhi-
rové stavby je daleko lepší úroda potravin a plodi-
ny jsou chráněné před plísněmi. Lidé nacházející  
se v poli působení menhirové energie se přirozeně 
léčí z nemocí, zbavují se tělesných a životních 
problémů a získávají odpovědi na své životní 
otázky. 
Vliv tohoto zářiče je až obdivuhodný - jak na lidský 
organismus, tak i na celou krajinu a území. Dává 
ochranu těm, kteří žijí v okolí, posiluje a umocňu-
je životní, tělesné a psychické síly, detoxikuje  
a čistí své okolí. Dále zvyšuje sexuální výkon-
nost mužů a žen a pozitivně působí na plodnost 
a vývoj plodu. Je zajímavé, že naši předci toto vše 
věděli a menhirových staveb proto byla spousta. 
Nejznámějším místem kruhové stavby menhirů je 

Stonehenge ve Velké Británii



- 14 -

Síla bylin - kameny a písek v těle
Dnes chci napsat něco o písku a kamenech. Mate-
riál je to sice kvalitní a přírodní, ale v lidském těle 
nic moc. Jelikož existuje mnoho různých kamenů 
(žlučníkových, močových, ledvinových) vysky-
tujících se občas v některých lidských orgánech, 
je nutné především upozornit, že to vyžaduje roz-
hodně konzultaci s lékařem a řádná vyšetření. 
Samoléčbu nedoporučuji. Léčba bylinami samo-
zřejmě existuje, jakmile se ale prošvihne počáteční 

příznak, tak byliny již nic nezmohou.
Osobně jsem po třech ledvinových kolikách (které 
jsem považoval za zaražené větry) málem přišel  
o ledvinu. Neustále budu opakovat, že DŮLEŽITÁ 
JE PREVENCE. Sledujte, co jíte a pijete.
Písek se dá samozřejmě ještě z těla vyloučit. 
Jakmile se vám vytvoří kameny, nezbývá než 
odborně zasáhnout. Nepodceňujte to. A nepodce-
ňujte stres. Vím, že je to v současné hektické době 

Stonehenge ve Velké Británii, kde se takovýchto 
staveb nachází víc než 900. 
Pokud se rozhodnete využít energii z menhirů a po-
stavit si je např. na zahradě u svého domu, nebo 
někde na louce, kam se budete s přáteli chodit 
„nabíjet“ a léčit, má to svá pravidla. Na svobodném 
médiu zvaném internet se dají najít přesné návo-
dy a tipy, jak si menhirový kruh či řadu postavit. 
Záměrně nebudu uvádět návod na stavbu, jelikož 
možností je více a záleží na každém z vás, jak zna-
losti využije. A proto neváhejte zapojit (kromě elek-
tronického zařízení) svou touhu a představu, kam  
a jak velkou menhirovou stavbu postavit.

Orgonit
Pojem orgonit vychází ze slova ORGON – v urči-
tých systémech vědění jde o životní energii (něco 
jako čchi, prána) a jde o energii, nacházející se  
v přírodě, která vychází ze Země a z kosmického 
záření. Stejně jako menhiry harmonizuje okolí od 
nežádoucích vlivů a transformuje je na pozitivní 
energii. Orgonit není samotný minerál, ale je to 
směs kovových pilin, pryskyřice a křišťálu. Tato 
jedinečná kombinace do sebe nasává negativní/
zápornou energii a transformuje ji na pozitivní/
kladnou energii, která pak ovlivňuje své okolí.
Orgonitových výrobků je hned několik druhů a zále-
ží jen na majiteli, na co a jak využije jejich vlastnos-
ti. Jsou orgonity na domácí použití, ale lze vyrobit 

Orgonit v různých tvarech (kužel a pyramida)

vysoce výkonný orgonit, který je schopen odstínit 
i elektro smog z velkých vysílačů na vzdálenost  
i několika kilometrů. Dokonce lze vyrobit orgonit, 
který stahuje chemické látky z oblohy a chrání před 
bouřkami a extrémy počasí do vzdálenosti několika 
desítek kilometrů. 
Abychom se vrátili k osobnějšímu a menšímu vy-
užití orgonitu, lze jej použít také jako přívěsek na 
krk nebo do kapsy. V tomto případě funguje jako 
osobní ochrana před negativními vnějšími vlivy, 
harmonizuje energii a neutralizuje psychoso-
matické projevy.
Jak už to ale bývá, krystaly a minerály nerozlišují 
dobro a zlo, tak jak ho mylně vnímáme a rozdě-
lujeme my lidé. Pokud bude mít někdo negativ-
ní myšlenky, budou posilovány, protože minerál  
je nastaven, aby „plnil naše přání a tužby“. Proto  
je důležité myslet pozitivně, aby byla funkce mine-
rálů správná a pomáhala k harmonizaci, posílení 
a uzdravení.

text: M. A. Rian
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text: Jan Kadeřábek

Krásné žití přeje Jan a rostlinky

téměř nadlidský úkol, ale nestresujte se. Psychika 
se neustále podceňuje.
A tak tedy pár starých i nových receptů alespoň na 
ten písek.

Zánět močových 
cest, ledvin a písek 

v ledvinách
Ingredience: 
• 1 díl nať průtržníku (lysého)
• 1 díl list medvědice
• 1 díl kopřivy
• 1 díl pampelišky

Postup: Dvě čajové lžičky spaříme 1/4 l vroucí 
vody, necháme 10 minut stát. Pijeme ráno a večer.

Močové kameny  
a písek-odvar

Ingredience: 
• kořen lopuchu

Postup: Kořen lopuchu dáme vařit do 4 dcl vody, 
maximálně 10 minut, a scedíme. Užíváme 5x den-
ně polévkovou lžíci (odvaru samozřejmě).

Kopřiva dvoudomá (lat. Urtica dioica)

 Žlučové kameny
Ingredience: 
• 20 g kořenu pampelišky
• 20 g řebříčku
• 20 g natě zemědýmu, 

Postup: Jednu čajovou lžičku směsi (po 20 g, ko-
řenu pampelišky, řebříčku, a natě zemědýmu) spa-
říme 1/4 l vody, necháme 10 minut ustát, scedíme. 
Užíváme ráno a večer.

Výběr, kde si bylinky pořídíte, je samozřejmě na 
vás. Jsem zastánce nakupovat v bylinkářství.
Přeji všem, aby tyto receptury nemuseli nikdy po-
třebovat, a krásné, brzy letní počasí, čerpání ze 
sluníčka v těchto časech, klidné procházky v pučící 
přírodě. Čerpejte energii z přírody. Je to zadarmo  
a funguje to, jen trpělivost. 

Lopuch větší (lat. Arctium lappa)

Pampeliška - smetánka (lat. Taraxacum)
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Rodinné raw food bistro 
Raw for You

  ..čerstvé jídlo plné energie..
   - vše bez lepku, cukru a chemie

  Bubenečská 35, Praha 6 - Bubeneč
www.rawforyou.cz

Borůvkový koláč                    Foto: Dana Brabcová

DOBROU CHUŤ text: Dana Brabcová

Dančiny zdravé recepty
Borůvkový koláč
Ingredience na těsto:
• 1 vejce
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 150g bílého jogurtu
• 120g třtinového cukru
• špetka soli
• 10 lžic oleje 
• 150g hrubé mouky 
• 150g celozrnné mouky
Ingredience na drobenku:
• 9 lžic třtinového cukru 
• 1/3 farmářského másla
• 9 lžic hrubé mouky 
• 6 lžic celozrnné mouky
• mletou skořici podle chuti každého (já dala půl 

lžičky)
Ingredience na náplň:
• vanilkový cukr bio (je s třtinovým cukrem)
• 1 lžička nastrouhané citronové kůry
• 2 měkké tvarohy v pozlátku
• 5 lžic třtinového cukru 
• 3 vejce
Nejdříve si připravíme těsto - smícháme všechny 
sypké ingredience, přidáme tuk a vejce rozšlehané 

v jogurtu. Vypracujeme hladké těsto, které rozválí-
me ideálně na pečícím papíru, a dáme do hlubo-
kého plechu (já si na vytvarování těsta pomohla 
skleničkou). 
Těsto potřeme tvarohem smíchaným s vejci, cuk-
rem (dle vlastní chuti) i vanilkovým a citronovou 
kůrou (tedy všechny ingredience na náplň). Po-
sypeme borůvkami a poté drobenkou (smíchané 
ingredience na drobenku). Pečeme v předehřáté 
troubě na 180 stupňů asi půl hodiny. Po vychladnu-
tí můžeme podávat s oblíbeným čajem či kávičkou.

1+1 ovocné smoothie 
ZDARMA

OBJEDNÁVKY S ROZVOZEM na tel. čísle 733 671 867

 INZERCE
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PŘÍRODA

Zkamenělá příroda
Na začátku naší výpravy časem, milióny let zpět do 
naší minulosti, si řekněme, co to vlastně zkameně-
liny, neboli fosilie jsou. Jde o zbytky a pozůstat-
ky dávných, před mnoha miliony let zaniklých, 
organických světů, které nám zároveň mohou  
poskytovat stopy o jejich životní činnosti.

Co je zkamenělina
Abychom mohli náš nález za zkamenělinu považo-
vat, musí splňovat určité podmínky:

a)  je zřetelným důkazem existence organismu
b)  musí přinášet stopy o tvaru a stavbě 
     organismu
c)  musí být minimálně jednu geologickou dobu 
     stará (tedy starší více než 10 000 let)
d)  nesmí být vytvořena lidskou rukou

Vznik zkameněliny
Dříve lidé považovali zkameněliny za jakési hříčky 
přírody, různými vlivy vytvarované kameny, nebo 
dokonce za kameny spadlé z nebe. 
My dnes však už víme, že vznik zkameněliny je vý-
sledkem mnoha fyzikálních a chemických procesů 
(fosilizační proces), které v podstatě zabrání tomu, 
aby odumřelý organismus rychle nepodlehl rozklad-
ným procesům. Tedy, aby je nerozložilo působení 
atmosféry a vody, mechanické vlivy prostředí 
nebo činnost mikroorganismů a predátorů. 
Pokud některým přírodním pochodem dojde  
k zamezení těchto nepříznivých vlivů, naskýtá se 
organismu nebo jeho části možnost, aby byl zacho-
ván pro budoucnost.

Nejdůležitější podmínkou pro uchování těla uhy-
nulého živočicha je jeho rychlé „pohřbení“. Tato 
podmínka je nejlépe splněna ve vodním prostředí. 
Měkký sediment na dně moří, řek nebo jezer po-
měrně rychle organismus překryje, a tak ho před 
devastačními vlivy ochrání. 

To nám však samo o sobě nezaručuje fosilizaci. 
Na organismus působí dále složení sedimentu  
– chemizmus okolí. Ten určuje, jakým způsobem 
se živočich v hornině zachová. 

Chemické složení sedimentu může být tak agre-

sivní, že rozpustí měkkou schránku organismu tak 

rychle, že po sobě nezanechá jakoukoliv stopu.  

Je tak zřejmé, že největší šanci stát se zkameněli-

nou mají živočichové s pevnými vnějšími schránka-

mi - jako jsou ulity, lastury, krunýře nebo vnitřní 

kostry. Proto se nám měkká těla medúz, sasanek 

Zkamenělé amonity
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nebo červů zachovala jen velmi zřídka, a to vět-
šinou jen v otiscích. K nejrozšířenějším zkameně-
linám patří pozůstatky těch nejmenších živočichů  
– prvoků, kteří měli kolem svých drobných a měk-
kých tělíček vápnité nebo křemité schránky.  
Po jejich uhynutí se miniaturní schránky hromadi-
ly v obrovském množství na dně moří a staly se 
tak doslova hornotvorným materiálem (vápencová 
pohoří).

Vraťme se však zpět k našemu, sedimentem za-
chovanému, organismu. Kalu a usazenin, v nichž 
je uvězněn, přibývá a organický zbytek klesá stále 
níž za zvětšujícího se tlaku okolí. Mění se che-
mizmus prostředí a sediment začíná postup-
ně tuhnout – kamenět. Tento proces se nazývá  
diageneze. V této etapě přeměny již můžeme po-
zůstatek organismu pevně uvězněný v sedimentu 
nazývat fosilií. 

Vzácnost zkamenělin
Než se však zkamenělina stane součástí sbírky 
některého přírodovědeckého muzea, čekají ji ještě 
miliony let v hornině, která postupem času podléhá 
různým okolním vlivům, jež však mohou náš vzorek 
nenávratně zničit. Nejnebezpečnějším je metamor-
fóza roztavením nebo utavením pevného sedimen-
tu vysokou teplotou, vznikající obrovským tlakem 

nebo průtokem magmatu. Velký tlak může způso-
bit i různé deformace sedimentu, a tak i rozdrcení  
a znehodnocení zkameněliny uvnitř. Jak je jen  
z těchto možností zřejmé, je šance na zachování 
fosilie až do dnešních dob velmi malá a odhaduje 
se zhruba na 1:1 000 000 (až 1: 10 000 000).

Prostředí vzniku 
zkamenělin

Fosilizační proces neprobíhá však jen ve vodním 
prostředí. Příhodným prostředím pro vznik zkame-
nělin jsou i jeskyně. Do nich různými prasklinami  
a komíny napadala zvířata z povrchu a uhynula 

zde. Vtékající voda spolu s částicemi jílu vytvořila 
na dně sediment, který pohřbil pozůstatky orga-
nismů, a došlo k následné fosilizaci. 
Velmi dobře zachované zkameněliny vznikaly  
i v přírodních asfaltových jezírkách. Mnohdy se 
jedná o celé shluky fosilií, protože lapené zvíře v as-
faltu se jevilo ostatním predátorům jako lehká kořist  
a jezírko se tak stalo pastí i pro ně. 
I sopky produkující ohromné množství popela 
(proměněného vodou na kašovitou hmotu) se nám 
zasloužily o zachování velkého množství kvalitních 
zkamenělin. 
Jako fosilizační látka se uplatnila i pryskyřice, zná-
má pod označením jantar, produkovaná borovicí, 
smrky, sekvojemi, ale i duby, buky a magnólie-Trilobit (Ellipsocephalus hoffi) . stáří 530 milionů let

Fosilie ryby



- 19 -

mi. Fosilie hmyzu lapeného ve vytékající pryskyřici 
jsou velmi kvalitní, protože byly okamžitě chráněny 
před škodlivými vlivy okolí.

Kamenná jádra 
Pro úplnost se musíme ještě podívat na situaci, kdy 
se odumřelé zbytky organismu při diagenetických 
pochodech nezachovaly a zcela vymizely. Utvo-
řila se tzv. kamenná jádra, vznikající tak, že se-
diment rozpustil měkké části živočicha a vtekl 
do vnitřních prostor a dutin pevných schránek.  
Vytvořil se tak přesný otisk původního tvaru, jeho 
vnitřní struktury, nebo když se rozpustila i schránka, 
jeho vnější podoby.

Druhy zkamenělin
Fosilie – zkameněliny jsou podle průběhu samotné 
fosilizace děleny na pravé a nepravé. 
Do pravých patří např. tvrdé části organismů 
- jako jsou kosti, zuby obratlovců, skořápky vajec 

nebo krunýře. Patří sem i případy kdy, byla zacho-
vána měkká část. Buď rychlým vysušením, zmrznu-
tím (např. mamuti na Sibiři), nebo konzervací (např. 
na dně bažin). 

Nepravé fosilie jsou takové, kde došlo k nahra-
zení jejich původních schránek jinou minerální 
látkou (např. zkameněliny trilobitů) a vznikly nám 
tak již zmíněné odlitky nebo otisky.
Nacházení mnohých zkamenělin vzniklých původ-
ně na dně moří nám umožňuje vnitřní geologické 
děje. Při pohybu kontinentů se pevninské bloky 
sráží a dochází k vyzdvižení původně mořského 
dna do velkých výšek k povrchu spolu se zkame-
nělinami.

Věda, která se zabývá zkamenělinami, se nazývá 

paleontologie (z řeckého paleo – starý a logia – 

nauka). Zabývá se nejen jejich vyhledáváním, ale  

i studiem, a tak postupným odhalováním naší vzdá-

lené minulosti a vzniku života na této planetě.

Zkamenělý kmen stromu - Národní park Petrified Forest USA text: Pavel Karel
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Jantar
Jantar je velmi zvláštní „kámen“, který je lehký, 
tvrdý, ale křehký a hořlavý (taje již při teplotě  
287 °C).

Valounky jantaru

Někdy je řazen mezi minerály, ale jedná se  
o mineralizovanou (fosilizovanou) pryskyřici 
jehličnatých stromů z doby třetihor, tedy z doby 
před 50 miliony lety. 

Byl-li strom napaden například hmyzem, produko-
val pryskyřici, která pak ve vlhkých sedimentech  
(jíl a písek) za miliony let ztvrdla na „kámen“ jantar. 
Nezřídka pryskyřice do sebe uvěznila i hmyz, jenž 
pak v nepoškozené podobě zůstal zachován v jan-
taru až do dnešní doby.

Víte, že ...
název elektřina je podle jantaru?

Řecký název pro jantar je totiž elektron. 
Pokud začneme jantar třít vlněnou látkou, 

vzniká statická elektřina. Tento jev byl 
známý již v 6. století př. n. l. a byl popsán 

Thalesem z Milétu. 

text: PhDr. Martin Rezek

Pro ty z vás, kdo byste si chtěli víkendový výlet 
zpestřit pokusem o nalezení nějaké té fosilie z dáv-
ných dob, máme tři tipy nedalekých nalezišť.

Lom Mušlovka
Přímo v Praze je takovým místem lom Mušlovka  
u Řeporyjí (50°01´52,83´´s.š., 14°19´59,410´´v.d.).
Mušlovku tvoří silurské vápence staré asi 420 

Kam za zkamenělinami
milionů let. Je možno zde nalézt zkameněliny moř-
ských živočichů jako jsou ramenonožci, plži, mlži, 
hlavonožci a trilobiti.
Sbírat fosilie je dovoleno pouze ze suti.

Zlatý kůň
Okolí „Zlatého koně“ u Koněprus (49°54´51,62´´s.š., 
14°04´01,28´´v.d.).

Nejběžnější barva jantaru je žlutá, ale existují  
i odrůdy červené (nejcennější), oranžové, hně-
dé, bílé, modrozelené, mechové a černé. Barva  
a přesné chemické složení (nejčastější je 
C10H16O) jantaru se mění dle stromu, ze kterého 
pochází. Je průhledný, ale i úplně neprůhledný.

Jantary v Evropě vznikly převážně z pryskyři-
ce jehličnanu Pinus succinifera, ale například  
v Americe z luštěniny Hymenaea courbaril.
I u nás se nachází naleziště jantaru, kterému se 
říká valchovit. Jde o neprůhlednou odrůdu z loka-
lity Valchov, obce v okrese Blansko (kraj Jihomo-
ravský). 
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Z koněpruských vápenců bylo již popsáno přes 
500 druhů zkamenělin. Ve velkém množství se zde 
nacházejí lilijice a korály, dále ramenonožci, me-
chovky, plži, trilobiti a další. 
I zde je povoleno sbírat zkameněliny pouze ze suti.

Vrch Děd
Vrch „Děd“ severozápadně od Berouna 
(49°57´45´´s.š., 14°01´41´´v.d.).

Na tomto vrchu je mnoho starých sběratelských 
jam odkrývajících křemence a pískovce ze svrchní-
ho ordoviku – stáří asi 460 milionů let. Můžete zde 
nalézt trilobity nebo ramenonožce. Většinou jsou 
rozpadlí na jednotlivé části v důsledku činnosti vln 
a mořských proudů. 

text a ilustrace: Pavel Karel

Velká skála – ostrov v moři
Při jarní akci „Dobrovolný úklid Čimického háje“, 
kterou pořádal spolek Vědomý dotek, mohli účast-
níci obdivovat zajímavé černé skalní útvary, které 
v  jižní části Čimického háje vystupují na povrch. 
Jsou to silicity neboli buližníky. 

Jen kousek od Čimického háje se nachází přírod-
ní památka Velká skála, chráněné území, které je 
tvořeno také silicity. Stejné složení má vrchol Ládví. 
Tyto silicity vznikly na dně proterozoického 

Velká skála s černými silicity (buližníky)    Foto: VB

moře, které ustoupilo z našeho území přibližně 
před 580 miliony lety. Po jeho ústupu se stalo toto 
území nejméně na 70 milionů let souší. Ale hned 
poté bylo území zalito mořem ordovickým, a to na 
plných 140 milionů let. Z tohoto moře vyčnívala Vel-
ká skála pravděpodobně jako malý ostrov. Podnebí 
bylo zpočátku chladné. Ale tehdejší kontinent se 
pomalu posouval k rovníku a ve spodním devonu 
již byla Praha na rovníku.

Prvohorní moře ustoupilo zhruba před 390 miliony 
lety. Po jeho ústupu a vyvrásnění hercynského po-
hoří následuje zhruba 290 milionů let dlouhé ob-
dobí, kdy byly Čechy souší. 

Hornatý terén byl postupně zarovnáván erozí, kte-
rou způsobovaly řeky ústící do mělkých bažinatých 
jezer obklopených tropickou vegetací. Později hu-
midní období (doba, kdy se objevil člověk) na konci 
prvohor vystřídalo suché aridní (suché) klima. 

Na začátku období zvaného svrchní křída bylo 
území kolem Prahy pokryto mělkými subtropic-
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kými jezery a pak, asi před 100 miliony lety, bylo 
toto území zalito mořem naposledy. Kolem buliž-
níkových suků, tedy i kolem Velké skály, burácel 
příboj, který je opracovával. Když se budete ko-
lem Velké skály nebo Čimickým hájem procházet, 
zkuste zavřít oči a představit si, jak zde mořské vlny 
omývají černá skaliska. 

Ústup druhohorního moře způsobilo vyzdvižení 
Českého masívu. Na konci druhohor a na začátku 
třetihor se území Prahy stále zvedalo, do sedimen-
tů druhohorního moře se zařezávaly toky řek a po-
stupně je odnášely. 

Z konce třetihor se na území Prahy dochovaly usa-
zeniny, které umožňují představit si, jak si tehdejší 
řeky tekly. Říční síť byla totiž odlišná od té dnešní. 
Hlavní řekou, která Prahou protékala, byla  
Berounka. Do ní se přibližně na stejném místě 
jako dnes vlévala mnohem menší Vltava. Do Be-
rounky, která tekla k severu přibližně mezi Ládvím  
a Čimickým hájem, se jižně od Ládví vlévala další 
řeka. 

Fotomapa Velké skály

text: Mgr. Věra BidlováTakto mohly vypadat útesy Velké skály před 100 miliony lety

Dokladem pro to jsou štěrkové terasy u ďáblické-
ho hřbitova, v nichž se nachází acháty z Podkr-
konoší. 

Až příště vystoupáte na Velkou skálu nebo se bu-
dete proplétat mezi buližníky Čimického háje, zkus-
te si představit, jak vznikaly na dně starohorního 
moře, nebo jak byly ostrovem v moři ordovickém 
nebo druhohorním.
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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SPOLEČNOST

Drahé kameny středověku
Středověk byl dobou temnou a v mnoha odvětvích 
byly technologie na nízké úrovni. Byly totiž ve svých 
počátcích, nebo se díky válkám mnohé technolo-
gie zapomněly. Stejně tomu bylo i ve šperkařství 
a používání drahých kamenů. Kupodivu však i ve 
středověku vznikaly takové „šperkařské“ skvosty, 
jako je Svatováclavská koruna nebo relikviář svaté-
ho Maura. Více ke středověkým kamenům a jejich 
používání nám sdělil odborník na tuto problematiku 
- pan Vlastimil Sloup (člen dozorčí rady Geotrade 
Bohemia a.s. a firmy Geosvět).

Středověká naleziště
Při hledání rud, jako je cín, měď a olovo, byly ve 
středověku na našem území nalézány i „líbivé“ 
drahé kameny. Nalezišť bylo mnoho. V době vlá-
dy krále Karla IV. se jednalo hlavně o naleziště  
v Krušných horách, kde byly nalezeny povrchové 
žíly. Největším povrchovým dolem zde otevřeným 
byl již dávno zapomenutý důl v lokalitě Ciboušov. 
Zde se těžil červený jaspis a ametyst. Ametyst se 
těžil například v oblasti Horní Halže (Černá Halže).
Drahé kameny, které se u nás nevyskytovaly, jako 
jsou safíry, smaragdy, spinely nebo almandin, 
byly v rámci obchodování s cizinou dováženy  
z Barmy, Indie, Cejlonu či Siamu. Krásné karne-
oly byly původem z Egypta.

Používané kameny
Drahé kameny se ve středověku používaly nejen 
do šperků (nebo jiných předmětů), ale také na vý-
zdobu kaplí.

Výzkumem výzdoby kaple sv. Kateřiny na hradě 
Karlštejn doktorem Skřivánkem bylo potvrzeno, 
že kameny, jimiž je kaple vyzdobena, jsou jaspisy  
a ametysty z Ciboušova z Krušných hor.
V té době byly kameny používány a oblíbeny pro 
svou zajímavou barvu a neřešilo se jejich druho-
vé určení. Oblíbená byla barva červená a fialová. 
Červená symbolizovala krev (boží krev) a fialová či 
modrá nebe. Proto byly u nás oblíbenými a často 
používanými kameny ametyst (fialový) a české 
granáty nebo jaspisy (červené).

Přes naše území vedla i tzv. jantarová stezka  
a jantar byl také hojně používaným kamenem. 
Jeho výhodou bylo jednoduché opracování. Nevý-
hodou však byla jeho hořlavost a lehkost, což ho 
nezačlenilo mezi vzácné kameny.

Vltavíny, tak krásné a výjimečné kameny nacháze-
jící se pouze na našem území, se ve středověkém 
šperkařství vůbec nepoužívaly. Bylo to díky jejich 
struktuře, neboť je středověcí řemeslníci neuměli 
brousit.

Ametyst z lokality Horní Halže Jaspis z lokality Ciboušov



text: PhDr. Martin Rezek/Vlastimil Sloup, 
foto: MR + archiv Vlastimil Sloup
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Opracování kamenů
„Šperkaři“ středověku u nás uměli opracovat drahé 
kameny a minerály pouze do tzv. mugle, tedy ová-
lu, který následně vyleštili. Snažili se o to, aby byl 
kámen co největší (tedy bez zbytečného odpadu  
a ztrát), a aby měl po opracování co největší lesk.
Běžnou praxí pak také bylo, vyjímání obzvlášť ce-
něných kamenů ze starých šperků a jejich použí-
vání do šperků nových. Nejednalo se jen o šperky, 
ale třeba o relikviáře (např. relikviář svatého Mau-
ra) či dokonce korunovační klenoty. Svatovác-
lavská koruna, kterou nechal vyrobit a několikrát 
upravovat Karel IV., je také částečně sestavená 
z drahých kamenů vyjmutých ze starších šper-
ků. Většinou šperků z doby antické, kdy bylo opra-
covávání drahých kamenů na vyšší úrovni než ve 
středověku. Například modrý kříž z akvamarínu na 
vrcholu Svatováclavské koruny je vybaven rytinou 
ukřižování Krista, kterou by řemeslníci středověku 
nebyli schopni udělat.

Drahé kameny  
v architektuře

Interiéry architektur, např. kaplí, byly ve středověku 
zdobeny drahými kameny. Používány byly ametysty, 
jaspisy, chryzoprasy, heliotropy nebo chalcedony.

Vlastimil Sloup u repliky výzdoby kaple

Detail výzdoby kaple Sv. Václava s drahými kameny

Soukromou kapli na hradě Karlštejn (kaple sv. Ka-
teřiny) si nechal Karel IV. vyzdobit jaspisy a ame-
tysty právě z Ciboušova. Byly však opracované 
jen minimálně a vsazovaly se dle nalezeného tvaru.
Později se začala výzdoba v kaplích sestavovat  
z křížů a využívala se kombinace barev fialová a 
červená. Kříž fialový a pozadí červené či naopak. 
Takto byly vyzdobeny například kaple sv. Kříže na 
Karlštejně, kaple sv. Václava na Pražském hradě  
a kaple Tangermunde v Německu.

Speciální pila
Při těžbě jaspisů a ametystů v povrchových dolech 
v Krušných horách (Ciboušov - žíla délky 40 me-
trů) byl využíván na řezání rovných desek (pou-
žívaných v architektuře) vynález, jenž byl vyroben 
u nás. Jednalo se o speciální pilu na řezání mi-
nerálů lanky (jakoby harfou). Pilou se řezalo pod 
vodou a na kovová lanka pily bylo sypáno brusi-
vo (granátový prach), jež řezalo kameny na pláty. 
Následným leštěním desek se u nich dosahovalo 
tak vysokého lesku, že v něm byl viděn barevný 
odraz. Bylo spočítáno, že se zde takto vyřezalo na  
20 000 desek. Tento vynález byl sice v dalších do-
bách zapomenut, ale jeho repliku (stejně jako mi-
nerály z lokality Ciboušov) je možno vidět v Galerii 
minerálů Geosvět v Praze 2, Londýnská 55.
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Výročí položení základního 
kamene Karlova mostu
Letos na 9. července připadá 660. výročí polože-
ní základního kamene notoricky známého mostu 
– Karlova mostu v Praze.
Karlův most nahradil most Juditin, jenž byl roku 
1342 stržen ledy při jarním tání. Jeho stavba trva-
la 5 let (od r. 1357 do r. 1402). Most je nejstar-
ším funkčním mostem přes řeku Vltavu v Praze  
a je zároveň druhým nejstarším stojícím mostem  
v České republice. Mostu se nejprve říkalo pražský 
nebo také kamenný most a označení Karlův most 
se začalo používat až po roce 1870. 
Je známá pověst o používání slepičích vajec do 

Víte, že ...
Svatováclavská koruna neobsahuje třetí největší  

známý rubín, jak se myslelo?

V minulosti se mělo za to, že velký červený kámen  
na Svatováclavské koruně je rubín. Dle jeho velikosti by to byl 

třetí největší známý rubín na světě.
Výzkumem Jaroslava Hiršla (odborníka na drahokamy) bylo 

ale zjištěno, že se nejedná o rubín, ale rubelit. 
Na kráse a majestátnosti to však koruně nijak neubralo.

text: PhDr. Martin Rezek, ilustrace: Roman Kliský

Svatováclavská koruna

malty při stavbě mostu, ale víte, že i čas zahájení 
stavby samotné bylo opředeno tajemstvím? Nebylo 
totiž nahodilé, ale určili jej astrologové.
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V Praze 8 působí komorní studiová scéna Divadlo 
Kámen. Abychom ji poznali trochu blíže, popovídali 
jsme si o tomto divadle s jeho uměleckým šéfem  
a režisérem Petrem Odem Macháčkem.

Kdy vzniklo Divadlo Kámen a kdo jej založil?

Divadlo jsem v roce 1999 založil s kolegou Petrem 
Šimečkem v prostoru Karlínského Spektra. 

Chtěli jsme dělat důsledně moderní věci jako al-

ternativu k lidovému či masovému divadlu. Od  
roku 2007 sídlí divadlo na Invalidovně, tedy v Ne-
kvasilově ulici v Praze 8, kapacita hlediště je při-
bližně 55 míst.

Proč bylo pro divadlo vybráno zrovna jméno 
Kámen?

Jmenovala se tak naše první hra. Potom jsme se 

shodli na tom, že název poměrně výstižně vyjadřuje 

směr, který nás zajímá, a to scénický minimalismus. 

Kámen se totiž nehýbe, a přesto nějak na člověka 

působí, nějak vyzařuje. Také máme propracované 

různé scénické struktury, z nichž některé připomí-

nají krystalickou mřížku kamenů.

Co je pro vás moderní umění a jak jej vnímáte?

Pro mě je umění otevírání zásadních otázek a zís-
kávání zásadních poznatků mimo racionální sféru. 

Divadlo kámen a moderní umění

Kámen mudrců
Určitě jste již někdy zaslechly výraz „Kámen mudr-
ců“. Co ale Kámen mudrců vlastně má být? A jedná 
se opravdu o kámen? 
Mělo by se jednat o látku, připomínající svým vzhle-
dem kámen, s jejíž pomocí lze vyrobit elixír živo-
ta, který dokáže člověka oživit, omladit či učinit 
nesmrtelným, nebo přeměnit běžné kovy (jako je 
například olovo) ve zlato. 
Alchymisté, velcí mudrci a předchůdci dneš-
ních chemiků, se tuto látku snažili objevit. Všich-
ni známe alchymistickou éru Rudolfinské Evropy.  
Ale nebylo to jen za vlády Rudolfa II., kdy se hle-
dal Kámen mudrců, nýbrž již mnoho staletí předtím  
- v Řecku, Indii, starém Orientu, či Číně. Pro-
to existuje pro Kámen mudrců název nejen latin-
ský (lapis philosophorum), ale například i arabský  
(El-Iksir). Alchymie měla, na rozdíl od dnešní che-
mie, rovinu jak fyzickou, tak mentální a duchov-
ní. Hledání Kamene mudrců bylo do jisté míry také 
filozofickou cestou.

text: PhDr. Martin Rezek, ilustrace: Zdenka Jandová
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text: PhDr. Martin Rezek/Petr Odo Macháček, foto: archiv  Divadlo Kámen

Petr Odo Macháček

Vstup do Divadla Kámen

Bez těchto poznatků se neumím orientovat ve svě-

tě, v prioritách a podobně, protože racionálno ke 

kvalitní orientaci nestačí. 

Umění patří například i k tak základní věci jako je 

zdravý životní styl.

Problém je, že když člověk, který nemá s moderním 

uměním zkušenost, zabloudí do galerie či vyhraně-

ného divadla, často vlastně ani neví, co tam má 

hledat, co je vůbec smyslem jeho i tvůrcovy snahy. 

Bývá to těžko uchopitelné a ve škole nás to napros-

to nenaučili. 

Proto pomáháme návštěvníkům divadla (i sobě) 

hledat k umění aspoň trochu schůdné cesty, v tom 

spočívá velká část naší práce.

Jaký máte repertoár, jaký typ her uvádíte?

Naše divadlo dělá „tvrďácká“ dílka pro diváky, kteří 
si přejí hledat, objevovat, klást si otázky. A zároveň 
se snažíme vše zpřístupňovat, ukazovat lidem sou-
vislosti, přivádět je ke svobodnému vnímání toho, 
co se u nás děje. Téměř po každém představení 
nabízíme debatu na nějaké související téma.
Všechny hry jsou autorské, tj. píšeme je sami.  
Občas na základě jiných děl, například nejnovější 
hra „Přibližně třiadvacet zubů“ je na motivy románu 
Svatá kniha vlkodlaka zajímavého ruského spiso-
vatele Viktora Pelevina.

Jaké akce plánujete ještě před prázdninami?

Už toho mnoho není, například na 15.6.2017  
od 19:30 hod. jsme připravili čtení úseků Homérovy 
Iliady s moderní vážnou hudbou. Program od září 
najdete na www.divadlokamen.cz .
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ZÁBAVA              

NĚCO PRO ZASMÁNÍ            Dobrá nálada je vždy zapotřebí

Přijde hrbatý do krčmy a nemá 
hrb. Ptají se ho, jak se to stalo.
„No šel jsem v noci přes hřbitov 
a potkal jsem smrtku. Ona se 
mne ptá:“
„Máš hrb?“
„Mám.“
„Tak dej.“
„No a byl jsem bez hrbu.“
Slyšel to slepý a říká si, že když 
hrbatému sebrala hrb, tak jemu 
vrátí zrak. Vydal se na hřbitov a 
potkal smrtku. 
Ta se ho zeptala:
„Máš hrb?“
„Nemám.“
„Tak tu máš!!“

Učitelka: „Jak to, že při hodině dějepisu spíš?“
Žák: „Já nespím, já jen tak pomalu mrkám.“

Baví se dva opilci. Jeden říká: 
„Asi začínám vidět dvojmo.“
Druhý vytáhne stokorunu a řek-
ne:
„Tady máš ty dvě stovky, co jsi mi 
kdysi půjčil!“

Sedí indián u vodopádu a kouká 
na svou ženu, jak pere prádlo.
V tom z vodopádu spadne kámen 
jeho ženě na hlavu a zabije ji.
Indián zkušeně: „To už je třetí 
pračka, kterou mi zničil vodní ká-
men.“ 

Jak poznáte hrob hypochondra? 
Je na něm napsáno „Já vám to 
říkal.“ 

Hele, Adame, mně vůbec nezajímá, že tě Eva  
omrzela a že už máš vybraná jména pro ostatní
žebra... Nic se předělávat nebude!!

Pane učiteli, já bych mohla na besedu přivést  
našeho dědu. Táta o něm tuhle říkal, že už je tak sta-
rej, že určitě musel v mládí místo motýlů prohánět tri-
lobity...

Ráno vejde strážce do cely a oznamuje vězňovi: 
„Johne, tvůj soused dnes v noci utekl.“ „No konečně! 
Už bych stejně déle nevydržel to vrzání pilníkem!“

Ka
re

l

Ka
re

l
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MOUDROSTI  známých i
neznámých  

Nikdy nevysvětlujte. 
Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.   Leonardo Da Vinci
                                                                          (italský renesanční umělec, žijící 1452 -1519)

Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.                              Marcus Tullius Cicero
                                                                           (římský filozof a státník, žijící 106 – -43 př. n. l.)

Ptají se tři kluci starého muže: „Dědo, jak 
to děláte, že vypadáte tak mladě?“
„To víte, užíval jsem života, kouřil jsem, pil 
jsem...“
„A dědo, kolik vám je vlastně let?“
„Bude mi třicet, hoši.“

Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho:
„Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?“
„Vím, pojďte, já vám to ukážu.“
Když vyjdou společně až do dvacátého 
patra, chlapeček ukáže na dveře a poví-
dá:
„No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale 
jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na 
lavičce před domem.“

Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, 
dneska jsem se jediný z celé třídy přihlá-
sil!“ „No to je pěkné,“ říká maminka, 
„a na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo 
rozbil okno na chodbě.“

HÁDANKY                              - řešení najdete na straně 35

Co je to kámen úrazu?1 Jak poznáte hrob hypochondra?2

No nakonec, když se to tak vezme, má co 
chtěl. Vždycky byl nadšenej obdivovatel 
piercingu...

Ka
re

l
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1

HRA O KAPESNÍ MP3 PŘEHRÁVAČ

LUŠTĚNKA

SUDOKU                                - řešení najdete na straně 35

2
LEHKÉ TĚŽKÉ
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PRO RODIČE A DĚTI   

Svět skřítka Čimíska
Skřítek Čimísek dostal od moudré sovy Mudry tajnou mapu, podle které je možné najít 
vzácný kámen mudrců. Má být ukryt u mostu přes řeku, ale cesta k němu je složitá.
Najdeš v labyrintu tu správnou cestu?
Obrázek si můžeš vymalovat dle vlastní představy.

Omalovánka a bludiště

rodiče dětem  
pomáhají
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Piráti ukázali skřítkovi 6 kamenů s tím, že pokud pozná ten správný může si jej odnést. 
Každý kámen byl jiný. Ani piráti nevěděli, který z kamenů je kámen mudrců. Čimísek ale 
měl na své mapě popis, jak by měl kámen vypadat. Pomůžeš mu kámen mudrců mezi 
ostatními najít?
Popis kamene mudrců na mapě: 

„Kámen mudrců je hranatý, 
nemá tvary oblé, není barvy žluté, 

je popsaný textem, v textu jsou určitě písmena A E N.“

Čimísek došel podle mapy až k mostu, kde  kámen mudrců hlídali dva zbloudilí piráti. 
Byli to dvojčata. Oba byli sice stejní, ale 7 rozdílů mezi nimi bylo.
Najdeš 7 rozdílů mezi prvním a druhým pirátem?

Poznej správný kámen

Najdi 7 rozdílů

1 2 3 4 5 6



Papírnictví Petruška
OD Ládví, 1.patro

Střelničná 1660, 

Tel.: 284 688 915

www.papirpetruska.cz

Otevírací doba:
Po - Pá:
So:

9.00 - 19.00
9.00 - 12.00

182 00 Praha 8

Školní a kancelářské potřeby,
papírenské zboží,
výtvarné potřeby a dárky

Slevový kupon

5%
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papírenské zboží,
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Slevový kupon

5%

Koněvova 126 

Tel.: 737 783 320

Praha 3 - Ohrada
130 00
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Tel.: 737 783 320

Praha 3 - Ohrada
130 00
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Namaluj skřítka Čimíska jakoukoli technikou dle vlastní fantazie se svým příběhem. 
Obrázek pošli do 10.8.2017 na email: redakce@vedomy-dotek.cz , připiš své jméno a věk. 
Dne 11.8.2017  budou obrázky slosovány a 3 vylosovaní získají jednu z knih: Pohádky z Či-
mického háje, Nejlepší hry do kapsy, nebo Co umí barvy, nůžky, lepidlo.

Knihkupectví Portál 
Kvalitní a bohatá literatura pro děti a rodiče.

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

Namaluj skřítka Čimíska a vyhraj knihu

Klapkova 1867/2
Praha 8

Otevírací doba:
Pracovní dny: 9.00 - 18.00

Poznáš správný obrys?
Čimísek si dal kámen mudrců do krabičky a vyrazil směrem  
k domovu. 
Jelikož se již stmívalo, byl vidět jen obrys jeho postavy, jeho 
silueta.
Poznáš, který z obrysů dole je stejný jako ten vpravo?

1 2 3 4 5

Svět skřítka Čimíska - text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek



ŘEŠENÍ HÁDANEK, TAJENEK, SUDOKU
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Hádanky Sudoku

Kámen, který 
někdo hodil na 
běžecký okruh.

Je na něm  
napsáno  

„Já vám to říkal“

1 2 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

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

Poznej správný 
kámen

4
Poznej správný 

obrys
3

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

 Divadlo Karla Hackera Klapkova 26/3
 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
 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
  Letní klub Stromeček Zámecká
  MŠ Pětikvítek Mílovská 6
  Studio Kytka Mílovská 6

celá Praha závozová síť stravování Raw for You 
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