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DEN VĚDOMÉHO DOTEKU POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM

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

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

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

"Den vědomého doteku" je 

projekt zaměřený na  pracovníky 

z pomáhajících profesí jako jsou  

zdravotníci, zaměstnanci ústavů, 

sociální pracovníci, rehabilitační 

sestry, hasiči apod., u kterých je 

statisticky zjištěn zvýšený výskyt 

syndromu vyhoření či post-

traumatických stresových 

poruch (PTSD.)

Pro tyto osoby je vypracován 
speciální pětihodinový program, 
kterého se účastní ZDARMA.

Během přednášky  na  téma 
duševní hygieny jsou účastníci 
seznámeni s hlavními principy 
o c h r a n y  p r o t i   s y n dromu
vyhoření či PTSD. Dále je pak 
s účastníky individuálně praco-
váno  na  uvolňování  jej ich 
stresových blokád, přičemž jsou 
využívány převážně  techniky 
craniosacrální  biodynamiky.

Projekt je veden lektorkou Michaelou 
Lamanou Mazáčovou, BCST.

Cílem projektu je udržení a obnovení
fyzického  a psychického zdraví 
a kvality lidského života  převážně
vlastním úsilím.

    PROGRAM DNE VĚD. DOTEKU

    Seznámení s projektem Den 

    vědomého doteku

    Přednáška na téma Duševní 

    hygiena a prevence syndromu 

    vyhoření

    Řízená relaxace spojená s 

    poslechem hry na tibetské mísy 

    Individuální ošetření zúčastněných 

    osob pomocí metody cranio-

    sacrální biodynamika (uvolňování 

    stresových blokád)

Blíže k našim projektům
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VĚDOMÝ DOTEK S PŘÍRODOU

OCHRANA A OBNOVA
PŘÍRODY

PODPORA ZOO PRAHA

Zdravé životní prostředí je jedna 

ze základních potřeb člověka. 

Proto pořádáme akce při kterých

Z D A R M A, za pomoci dobro-

volníků čistíme a obnovujeme 

lesy či jinak chráníme přírodu. 

Máme například pod svou patro-

nací Čimický háj v Praze 8, který 

v obdobích březen a září čistíme 

od odpadků.

Vzhledem k výjimečnosti včely 

medonosné a její nezastupitelnosti 

v přírodě, rozhodli jsme se sponzo-

rovat naučnou expozici chovu 

včel v ZOO Praha.

O SPOLKU

Foto: MR Foto: MR

Foto: MR



 

Tématem výzkumného programu

z a m ě ř e n é h o  n a  C S B  j e 

"Souvislost meditačních stavů 

t e r a p e u t a  p ř i  o š e t ř e n í 

craniosacrální biodynamikou 

na léčebné procesy klienta". 

Na výzkumu, který odborně vede

l e k t o r k a M i c h a e l a L a m a n a 

Mazáčová, se podílí odborníci 

z různých oborů i certifikovaní 

praktikanti CSB.

VÝZKUMNÝ PROGRAMŠkola vědomého doteku je 

projekt jehož cílem je udržení 

a obnovení fyzického  a 

psychického zdraví a kvality 

lidského života vlastním úsilím 

jednotlivce pomocí výuky vy-

cházející z principů cranio-

s a c r a l n í  b i o d y n a m i k y.

ŠKOLA VĚDOMÉHO DOTEKU

Členové spolku se učí pod 

vedením lektorky Michaely 

Lamany Mazáčové, BCST, jak 

zlepšit svůj zdravotní stav i 

p ř í p a d n ě  j a k  p o m o c i 

ostatním na intenzivních 

přednáškových blocích i 

s a m o s t u d i e m .

Přednášky jsou jak v učebně 

t a k  i  v  p ř í r o d ě .

Účastníci jsou seznámeni s 

teorií  této metody a učí se tuto 

m e t o d u  p r a k t i k o v a t .

Po splnění studijního plánu a 

složením zkoušek získaj í 

ú č a s t n í c i  c e r t i f i k á t 

pro praktikování metody CSB.

Škola vědomého doteku nabízí:
1.   Osobnostní rozvoj

2.  Zlepšení fyzického i psychického 

     zdraví

3.  Bezplatná výměnná ošetření 

     metodou CSB

4.  Možnost účasti na odborných 

     přednáškách spolku

5.  Teoretické informace i praktické 

     zkušenosti s metodou CSB pro

     pomoc sobě i druhým

6.  Supervize a odborné konzultace

7.  Seznámení a praxe se speciál-

     ním cvičením:

      Qi kung (Či kung), Tai chi, Joga, 

      Ca Lung, relaxační cvičení, 

      meditace ...

8.    Vědomá práce s vlastní energií

9.    Přístup k odborné literatuře

10. Možnost půjčení masážního 

      lehátka pro svou praxi

11.  Slevový program služeb z oblasti 

      zdravého životního stylu

12. Certifikaci pro praktikování 

      metody CSB (po splnění 

      podmínek)
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CRANIOSACRÁLNÍ BIODYNAMIKA

Je založená na akceptování přiro-

zených životních sil, které organizují, 

udržují a oživují tělesné struktury a

jejich funkce. Ošetřující do těla 

klienta nic nevkládá, ani nebere, 

jen pomocí jemného dotyku rukou a 

prací  s  vědomím podporuje 

s a m o l é č e b n ý  p r o c e s .

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

ŠKOLA VĚDOMÉHO DOTEKU

Naše tělo má úžasnou 

moudrost, a schopnost, aby 

mohlo samo sebe léčit.

CSB přispívá k vyloučení potíží 
jako kupř.:

Craniosacrální  biodynamika 

(CSB) je jemná neinvazní vědecká 

metoda, která velmi respektujícím 

způsobem podporuje moudrost 

těla a jeho schopnost znovuna-

lezení rovnováhy a zdraví. 

Foto: MR

Foto: MR



Co se nám povedlo
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 20. září 2014 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

 5. září 2014 

 3. října 2014

 28. listopadu 2014

DEN VĚDOMÉHO DOTEKU

POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM

Po přednášce, řízené relaxaci a hry na tibetské mísy 

bylo s účastníky individuálně pracováno na uvolňo-

vání jejich stresových blokád pomocí techniky 

craniosacrální biodynamika.

V rámci tohoto projektu jsme pořádali přednášky o 

duševní hygieně pro zaměstnance z pomáhajících 

profesí (tedy zaměstnance domova pro seniory, 

zdravotníky, pracovníky ústavů apod.).

Úklid Čimického háje v Praze 8,

jsme v září pořádali opět ve 

spolupráci s jeho správou (Lesy 

hl. m. Prahy - panem Jiříkem).

Sraz byl v Hovorčovické ulici, 

odkud jsme se  přesunuli k

hájovně v Čimickém háji,

kde  by la  k rá tká  porada

jak  bude úklid probíhat.

Přestože nám počasí nepřálo 

(den před akcí byla bouřka a 

ráno nebylo přes mlhu vidět) 

sešlo se postupně celkem 

40 dobrovolníků, kteří nám 

pomohli  vyčistit během 1,5 

hodiny celou plochu Čimického 

Dobrovolníci  sbírali nalezený 

odpad do pytlů a dávali je na

hlavní cesty, odkud byly sváženy

do připraveného kontejneru.

Nakonec byl kontejner naplněn

celkem 5 m odpadu.

známkou, a tak byl tento nález

během dvou dnů vrácen jeho

majitelce jedním z dobrovolných

účastníků úklidu. Šťastná maji-

telka při předávání uvedla, že je 

ráda, že nemusí vyřizovat nové 

registrační známky z obce a od 

veterináře, a že se příštího úklidu

ráda také zúčastní.

háje.
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Předání nalezeného obojku  jeho majitelce 
malým „dobrovolníkem”

Mezi nalezenými věcmi při úklidu

byl i psí obojek s registrační

Foto: MR

Foto: MR

Foto: MRMísto srazu

Porada dobrovolníků před úklidem



Akce na období prosinec 2014 až únor 2015 

jsou opět zaměřené na osobnostní rozvoj 

i na pomoc lidem a  přírodě.

Pokud se budete chtít zúčastnit, jistě si svůj 

"šálek kávy" najdete.

Kdo se může účastnit akcí

Na akce Den vědomého doteku (Pomáháme 

pomáhajícím) se může přihlásit kdokoli z veřej-

nosti, jež je pracovník z pomáhajících profesí, 

ZDARMA.

Na akce Stop migréně  a Úvod do cranio-

sacrální biodynamiky se může přihlásit kdokoli 

z veřejnosti, kdo má o daná témata zájem. 

Seminář je za poplatek na provoz spolku. Na 

všechny akce je nutné přihlásit se předem z 

důvodu omezené kapacity prostor.

Členství ve spolku

Za člena spolku se může přihlásit každý, 

kdo má zájem o zdravý životní styl, 

pomoc lidem a přírodě.

14.1.2015
Stop migréně (seminář pro veřejnost o tom,
jak pracovat s bolestí hlavy a jak ji odstranit)
23.1.2015
Den vědomého doteku (Pomáháme 
pomáhajícím)
23.1.2015 až 25.1.2015
Úvod do craniosacrální biodynamiky
(seminář pro zájemce o danou metodu z řad
veřejnosti)
20.2.2015
Den vědomého doteku (Pomáháme 
pomáhajícím)

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

Jak se můžete také zapojit

Co připravujeme
Časová posloupnost akcí na období 

prosinec 2014 až únor 2015:

září 2014 

SBĚR KAŠTANŮ

V rámci dobrovolného sběru kaštanů, jako potravy pro zvěř v 

zimním období, jsme podpořili Zookoutek  Malá Chuchle, který 

provozují Lesy hlavního města Prahy. Tato malá lesní ZOO se 

nachází u hájovny v Chuchelském lese v Praze 5. 

V září 2015 chceme sběr opakovat.

Všechny uvedené akce pořádal spolek ZDARMA. 
Velkým oceněním pro nás byly pozitivní ohlasy účastníků akcí a spolupracujících organizací.

Výhody pro členy spolku
Členové spolku pak mají ze strany spolku určité 
výhody - např. využívání spolkové knihovny, 
využívání zdarma inzerce ve spolkovém časopise, 
využívání zajímavého slevového programu apod..

Pomozte nám jako dobrovolník. Napište nám 

na sebe kontakt na email 

                 martin@vedomy-dotek.cz 

a my vás budeme informovat o možnostech  

dobrovolnické činnosti v našich aktuálních 

projektech.

Dobrovolnická činnost je nejvíce potřebná např. 

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

bankovní účet:  2800509664/2010

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

Do poznámky pro příjemce napište text: 
                            finanční dar.

Za každou pomoc jsme rádi a každé pomoci si vážíme.

Jak nám můžete pomoci
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TÉMA ČÍSLA: SPÁNEK

Spánek zdrojem síly a zdraví
Spánek je stav útlumu, který má ochranou funkci. Během 

něj se celkově utlumí centrální nervová soustava, sníží se 

intenzita tělesných procesů (pomalé dýchání, trávení, atd.) 

a člověk (tedy nejen člověk) regeneruje. Po probuzení je 

odpočatý a opět plný síly. Pokud však dostatečný spánek 

chybí, stává se člověk nesoustředěným a objevují se u 

něj zdravotní problémy jako např. bolest hlavy a kloubů, 

oslabení imunitního systému apod.

V průběhu spánku lze rozlišit několik fází, které se střídají 

asi po 90 minutách:

     REM – rychlé oční pohyby, fáze je odolnější proti 

                 probuzení, tzv. se „srovnávají myšlenky“

     Non – REM (NREM) obnovují se síly

Dříve se mělo za to, že sny se zdají pouze ve fázi 

NREM, ale v současnosti bylo zjištěno, že se zdají v 

obou fázích.

Sny jsou reálné či nereálné události (obrazy, zvuky, vůně, 

chutě i hmatové podněty), jež jsou výsledkem mozkové 

aktivity během spánku (vzpomínky, představy) a vnějších 

(např. zvuky či zima v okolí spící osoby) či vnitřních 

podmínek (např. hlad, podrážděnost, nemoc), které spící 

osoba většinou nemůže ovládat.

Snění

V minulosti se mělo za to, že sny jsou pouze černobílé 

a trvají několik vteřin. Výzkumem bylo zjištěno, že je 

tento názor mylný. Sny v REM fázi (která se dostavuje 

během spaní asi 4x) bývají barevné, velmi živé a spíše 

nelogické. Sny v NREM fázi jsou naopak spíše jedno-

duché a obyčejné. 

Výkladem snů se zabývali lidé od nepaměti. Věřilo se, 

a stále se ještě věří, že sny naznačují budoucnost 

spícího a pro jejich výklad vznikalo mnoho knih tzv. 

snářů. V současnosti se sny zabývá i vědecká 

disciplína – oneirologie. Pravý význam snů však není 

znám. 

V současnosti se má za to, že snění slouží k udržení 

spánku (dění ve snu dle vnějších podnětů jako jsou 

reakce na zvuky apod.) a „neutralizuje“ negativních 

prožitky spící osoby.

Obsah snů je závislý na věku (dětské sny jsou více 

fantazijní), pohlaví, zkušenostech a prožitcích, které 

snící osoba zažila. 

Víte, že ...
každý člověk má za noc 8 až 10 snů?

Kolem 65 % snů je nepříjemných 

(strašidelných, smutných, rozčilujících) 

a pouze 20 % příjemných 

(zábavných, vzrušujících, radostných).

Foto: MR

Příchod snu autor: Zdenka Jandová

Sní lidé i zvířata. Jistě jste viděli i vy např. spícího psa, 

který ve spánku cukal nohama, jakoby běžel a přitom 

kňučel. I jemu se zdál sen. Sny nejsou privilegiem lidí.

Během snění může spící osoba prožívat dokonce i 

emoce - pozitivní jako radost či láska během krásných 

snů i negativní jako je strach během hororových snů 

(noční můry).
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Poruchy spánku
Poruchou spánku se rozumí neschopnost dostatečného 

spánku. Odborná veřejnost dělí poruchy spánku na 

kvalitativní (člověk sice spí, ale spánek není dostatečně 

kvalitní) jako jsou např. neklidný spánek, noční děsy, 

náměsíčnost, mluvení ze spaní a kvantitativní (člověk 

nemá běžnou délku spánku) jako je nespavost, přílišná 

spavost, přerušovaný spánek. To vše jsou poruchy 

spánku. K některým si řekneme něco blíže.

Nespavost
Nespavostí trpí ten, jehož usínání trvá déle než 30 minut, 

nebo se během noci minimálně 4x probudí. Nespavost 

může vést k trvalému pocitu únavy, poruše nálady či 

paměti.

Nespavost je nejčastější poruchou spánku. Trpí jí asi 

20 – 30% lidí, převážně ženy.  

Příčina: stres, povzbuzující prostředky (alkohol, káva, 

léky) fyzická či psychická aktivita před spaním, nevyho-

vující prostředí (dusno, málo vzduchu, rušivé vlivy).

Náměsíčnost
Náměsíčnost je stav porušeného vědomí ve fázi spánku 

NREM, při kterém člověk vykonává nějakou činnost bez 

vlastní kontroly. Většinou jde o chůzi, oblékání, otevírání 

dveří apod.

Člověk opakovaně vstává z postele během spánku

– většinou v jeho první třetině. Chodí bezcílně po 

místnosti, ale může i jen sedět na posteli. Při tom není 

v plném vědomí. Jeho výraz v obličeji je strnulý, oči má 

při chůzi otevřené. Pokud na něj v takové chvíli někdo 

mluví, on nereaguje - nekomunikuje. Tento náměsíčný 

stav, během kterého jej lze jen velmi těžko probudit, 

může trvat až několik desítek minut. Po probuzení si 

nic nepamatuje, může však být zmatený.

Vyskytuje se přibližně u 1 – 5% dětí a 1 – 7% dospě-

lých. Častěji u chlapců.

Náměsíčnost se dá snížit opakovanými krátkými 

denními spánky atd.

Dříve se věřilo, že náměsíčná osoba je přivolávána 

úplňkem měsíce.

Hypersomnie
Hypersomnie nebo-li nadměrná spavost má mnoho 

stupňů - od spánku v klidových situací (např. při sledo-

vání televize), přes spánek při mírné fyzické námaze 

(např. na koncertě, řízení motorového vozidla apod.), 

až k spánku při fyzické aktivitě (např. při jídle, komuni-

kaci apod.). 

Délka spánku může být 5 – 10 minut a může k němu 

docházet i denně. Tato porucha spánku je velmi nepří-

jemná, neboť jedince ve společnosti znevýhodňuje. 

Lucidní snění
Lucidní snění je naučený typ snění, při kterém spící 

osoba může dění během snu ovládat a měnit. Spící 

osoba si uvědomuje, že spí a po probuzení si sen 

pamatuje. Tento typ snění se lze naučit pomocí mentál-

ních technik, jejichž počátek je ve staré tibetské nauce. 

Pokud byste se chtěli o dané téma více zajímat, dopo-

ručuji knihu „Tibetská jóga snů a spánku“ (autor:

Tenzin Wangyal Rinpočhe). Lucidní snění bylo vědecky 

potvrzeno v 80. letech 20. století.

Narkolepsie
Narkolepsie je porucha, kdy osoba během dne upadá 

do spánku. Například usne během komunikace v půli 

věty. Spánkový stav však nemá hodnotu spánku, 

neboť se osoba neprobouzí odpočinutá. Jde o chronic-

kou neurologickou poruchu, kdy mozek není schopen 

regulovat cyklus spánku a bdění. Touto poruchou trpí 

v České republice 0,2 % osob.  

Dříve se mělo za to, že narkolepsie je součástí 

epilepsie. V současnosti se tento názor změnil.

Pokud jste dle projevů těchto několika spánkových 

poruch našli příznaky u sebe, raději navštivte svého 

lékaře a s problémem se mu svěřte. Poruchy spánku 

nelze přehlížet a je třeba vyhledat odbornou pomoc. 

Někdy ale stačí se jen pořádně se vyspat.

Noční můra autor: Martin Rezek
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Spánek - běžná součást života nebo
luxusní záležitost?

Prospíme třetinu života. Přestože existují místa, kde se 

usnout nedá, např. takové zubařské křeslo nebo 

horská dráha, spíme téměř všude. Kromě postelí ve 

vlastních (a někdy i cizích) ložnicích spíme v tramvajích 

a letadlech, na nudných přednáškách či divadelních 

představeních nebo třeba pod širákem. Spíme v leže i v

sedě, ve stoje jako slon a dokonce i hlavou dolů se dá 

spát, což praktikují netopýři. Spíme, protože bez spánku 

by nebylo bdění. Spánek je zkrátka, pohádkovou řečí 

opsáno, nejsladší věcí na světě, která je nám třeba jako 

sůl. 

V naší moderní době jsme si zvykli všechno hodnotit 
a hned přehodnocovat. A tak se jednou dočteme, 
že pít mléko je zdravé a vzápětí nato se objeví studie, 
že mléko škodí. Nebo že běhání je zdraví prospěšné, 
načež druhým dechem jiný dodává, že není účinnější 
cesty k poškozování kloubů. Porody do vody, čištění 
uší, metody výuky cizích jazyků...a tak dále. Ovšem se 
spánkem je to jinak. Ten nepodléhá žádným módním 
trendům a na jeho výhodách a blahodárných účincích 
pro  lidské zdraví panuje názorová shoda napříč 
staletími i kontinenty.

Sny se zdají dětem i dospělým. Děti rády ve snech 
fantazírují, dospělí si zase ve snech údajně dovolují 
prožít to, co je v reálném životě pro ně zapovězeno. 
Tak třeba vznikají cestovatelské nebo erotické sny. 
Dokonce i nevidomým se prý zdají sny, i když třeba 
jen v barvách a zvucích. 

Spánek je po všech stránkách výhodná veličina, jejíž 
hodnota s věkem člověka postupně nabývá a roste. 
Určitě by stálo za to navrátit se ke kořenům a nebrat 
spaní jen jako nezbytnou nutnost, nýbrž jako dar a lék, 
o jehož významu není pochyb. Odpověď na úvodní 
otázku je tedy na snadě: spánek je luxusní záležitost 
a naštěstí je v moci každého z nás dopřávat si jej 
podle libosti!

text: Andrea Štorchová

A ještě nepřišla řeč na třešničku na dortu. Ve spánku 
totiž sníme. A pokud se zrovna nejedná o noční můru 
či děs, je to záležitost příjemná. Skrze sny dáváme 
průchod našim tužbám i frustracím, takže nám nasta-
vují emoční zrcadlo. Některé sny jsou symbolické a 
pojednávají o našich skutečných životních příbězích, 
jiné jsou čistě funkční, kdy mozek pomocí snu napří-
klad o neustálém pití vyrobí sen, který nás upozorní 
na velkou žízeň našeho organismu.

text: PhDr. Martin Rezek

zdroj: www.wikipedia.cz

Hibernace
Hibernace je velmi specifické „umění“ některých 
živočichů (netopýři, ježci, syslové apod.), kteří dokáží 
utlumit nejen svoji fyzickou aktivitu, ale i své fyzio-
logické procesy a v tzv. zimním spánku přečkat zimu.
Tito živočichové přitom sníží svou tělesnou teplotu, 
sníží srdeční tep a omezí metabolismus proto, aby 
šetřili svou energii a přečkali nepříznivé období.
Typickou přípravou na zimní spánek je hromadění 
tuku ve svém těle.

Energie snu autor: Zdenka Jandová
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Víte, že ...
medvěd nespí zimním spánkem?

Medvěd je sice neaktivní, ale při svém 
přezimování si svou tělesnou teplotu nesnižuje. 

Jeho přezimování je nazýváno „nepravým 
zimním spánkem”, stejně jako např. u jezevce

Ve stavu spánku, kdy ztrácíme vědomí, dobíjíme 
energii a regenerujeme. Je to velmi účinný nástroj k 
boji proti všelikým neduhům, počínaje únavou, stresem 
či běžnými onemocněními. Kolikrát by v těchto přípa-
dech postačilo dopřát si několik sladkých hodin spánku 
navíc než se naučeně spoléhat na lékárny plné zaru-
čeně fungujících farmaceutických výrobků. Kam se 
se svým účinkem hrabe jakkoliv drahý kosmetický 
přípravek na kruhy pod očima či energetický drink na 
pár hodin vydatného klidného spánku.



Zima přináší sušší pleť

ZDRAVÍZDRAVÍ

Také trpíte v zimě šupinatě-
ním pleti? A to nejen v obliče-
ji, ale také na rukách a jinde 
na těle?  
Je to v chladném počasí napro-
sto běžný jev, kterým nám kůže 
dává najevo, že naše tělo se v 
tomto období necítí komfortně. 
Pojďme se podívat, co za tím 
vězí.

Proto je v zimě dostatečný pitný 
režim stejně důležitý jako při 
třicetistupňových vedrech v létě. 
I v zimě platí to samé, co jsme 
si říkali v minulém čísle časopisu 
k tématu hydratace – správný 
pitný režim výrazně pomůže 
předcházet suchosti kůže.
Hlavní příčinou šupinaté kůže
v zimě je nedostatečné prokr- 
vení vnějších tkání důsledkem

 

Víte také, že množství vody v 
organismu ovlivňuje i tělesnou 
teplotu? Ano, jak jsme si již řekli, 
dostatek tekutin zlepšuje proudění 
krve a mízy a s tím související 
prokrvení končetin a periferních 
tkání, což s sebou nese i větší 
pocit tepla. Stejně jako jste zvyklí 
oblékat si v zimě více oblečení, 
naučte se podobně „oblékat i 
zevnitř“ vhodnou stravou.

lipidů. Právě tuky jsou nejlepší 
ochranou před povětrnostními vlivy. 
Na zimu se tedy doporučují spíše 
hutnější krémy s větším obsahem 
tuku.
Nechcete-li se vzdát svého oblí-
beného lehkého krému, nemusíte. 
Můžete použít dvojitou ochranu 
– nejprve si naneste váš běžný 
krém a přes něj naneste ještě 
vrstvu nějakého oleje nebo jiného 
mastnějšího krému. Uvidíte, že je 
to velmi příjemná kombinace. 
Které přípravky spolu budete kom-
binovat, to je na vaší fantazii a 
pocitu, co vám udělá dobře. 
Samozřejmě je ideální, budou-li 
krémy vzájemně něčím kompati-
bilní a s co nejmenším obsahem
 syntetických látek. 
Určitě se vyhýbejte přípravkům s 
obsahem vazelíny a minerálního 
oleje (paraffinum liquidum), přes 
ně nemůže pleť dostatečně dýchat 
a vylučovat a provádět další 
potřebné funkce.

V zimě pleť více vysychá vlivem 
studeného počasí, ale také po-
bytem ve vytopených, čili su-
chých místnostech. Navíc v 
zimě nepociťujeme tolik žízeň, 
jako v parných letních dnech. 
Když už pijeme, máme zvýšenou 
potřebu pít teplé nápoje jako 
kávu, čaj, svařené víno apod. 
Právě tyto nápoje mají však na 
organismus odvodňující efekt. 
Sečteno a podtrženo, všechny 
dané faktory mají na svědomí 
náš vysušený organismus a 
tedy i pleť. Máte-li spíše mastné projevy pleti, 

nebojte se rostlinných olejů. 
Existuje množství olejů, které svým 
přirozeným složením pomáhají 
vyrovnat nadbytečnou tvorbu kož-
ního mazu a jsou tedy vhodné také 
pro mastnější pleť. Navíc i mastná 
nebo aknózní pleť může být 
dehydratovaná a potřebuje zevnitř 
zásobovat vodou a z venku chránit 
před chladem.

KOSMETIKA

chladu. Kůže tak není dosta-
tečně zásobena kyslíkem a 
potřebnými živinami. Lepšího 
zásobení dosáhneme právě 
zvýšeným příjmem tekutin. 
Má-li tělo dostatek vody, se 
kterou může pracovat, lépe 
fungují tekutinové toky v těle 
(krev a lymfa), zodpovědné za 
distribuci potřebných látek do 
všech orgánů a zároveň za 
odplavování škodlivin.

Foto: MR

A jak v zimě pečovat o pleť 
zvenčí? 
Pro ochranu před vlivy studeného 
počasí je potřeba podpořit přiroze-
ný kožní film zvýšeným množstvím 

text: Irena Veselá - kosmetička (www.biostudio.cz)

také řadu prospěšných účinků, 
ale vypít denně 2 litry čaje zase 
tolik dobré není, protože je močo-
pudný a tekutiny z těla spíše 
odvádí, což se na pleti také 
projeví. Čaj si dávejte raději jako 
občasný nápoj na chuť, podobně 
jako kávu.

Foto: MR

Dobře tedy pijte. Hlavně vodu. 
Potřebujete-li teplý nápoj, pijte 
ohřátou vodu. Podle Číňanů a 
Tibeťanů má teplá voda skutečné 
blahodárné účinky. Na její speci-
fickou chuť se dá zvyknout, a 
nebo si jí klidně ochuťte pár 
kapkami citronu apod. Dodáte si 
tím i vitamín C, který je mimo 
jiné také důležitý pro správnou 
funkci cév, krevní oběh a záso-
bení kůže živinami. Čaj má sice 
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Aby nám v zimě nebyla zima

Oblečení

Jistě na prvním místě nás napad-
ne vzít si teplé oblečení, zatopit si 
a dát si horký čaj nebo svařák.
Začněme ale hezky od začátku. 

Oblečení nás nejvíc zahřeje,
když je vyrobeno z přírodních 
materiálů. Nejkvalitnější je vlna 
merino a pravý kožich. Ekolo-
gové prominou, ale pokud je 
člověk oděn do syntetických ma-
teriálů, je to sice levnější, lepší 
na údržbu, ale nastává problém 
v tom, že naše tělo-pokožka v 
nich nemůže dýchat a my se 
začneme potit. Představte si, že 
jste uzavřeni v pet lahvi. Merino 
vlna má úžasnou samočistící 
vlastnost. Nejenom že vás za-
hřeje, ale také se nebudete vůbec 
potit, budete se cítit dobře neje-
nom vy, ale i vaše okolí. Důležité 
je chránit si oblast kříže – ledviny, 
čelo, uši a chodidla. V Japonsku 
a v Číně nosí muži na bedrech 
pod košilí ochranný vlněný pás, 
který má navrch hedvábí. Ženy 
zase nosí na tradičním kimonu 
na bedrech polštářek, který je 
esteticky pojat jako ozdobná
mašle.

Teplá koupel

Tekutiny 
a potraviny

Pokud venku prochladneme, je 
nejlepší dát si po příchodu domů 
nejprve horkou koupel, nebo 
horkou sprchu. Pokud nemáme 
příležitost použít koupelnu, pomů-
že nám dát si alespoň nohy po 
kotníky do horké vody. Můžeme 
přidat hrst mořské soli (minerály).
 A když nemáme ani lavor, může-
me si dát horkou vodu do pet 
lahve a jezdit po ní chodidly. 
Krevní oběh se rozproudí a my 
potom můžeme lépe trávit.

 

puer nebo čaj z čerstvého zázvoru, 
svařené červené víno se skořicí a 
hřebíčkem, horkou čokoládu, nej-
lépe z nepraženého kakaa (k dos-
tání v prodejnách zdravé výživy). 
Vhodné je také popíjet po malých 
doušcích horkou vodu. 
Zelené čaje jsou vhodné pouze v 
létě, protože nás ochlazují.
Podle tradiční čínské medicíny a 
teorie 5 elementů je zima element 
vody, jinové kvality, tedy žena, 
chlad, vlhko, klid, měkkost, noc, 
Luna, stříbro,  barva tmavě modrá 
až černá, světová strana sever, 
emoce strach, zvuk pláč. 
Jídlo připravujeme tedy tak, aby 
nám dodalo teplo-jangovou horkou 
energii, kdy například kořenovou 
zeleninu na polévku nejdříve ores-
tujeme na cibulce na oleji a potom 
asi za 3 min. zalijeme vařící vodou. 
Nakonec můžeme přidat miso 
pastu k dochucení. Miso si nejdřív 
rozpustíme v malém množství 
(lžíci pro 2-3 osoby) s horkou 
vodou v hrnečku, aby nám v hrnci 
nevytvořilo slaný cucek. Miso má 
vysokou výživovou hodnotu, při-
dáváme ho proto až na konec a 
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Současně s „vodním zahříváním“, 
můžeme popíjet horký čaj, nejlépe
sypaný pravý černý, například

Foto: Jitka Rezková

jenom krátce necháme překulit, 
abychom co nejlépe využili jeho 
vlastnosti. Pozor, je hodně slané, 
tedy osolíme méně, případně 
vůbec nesolíme. V zimě jíme 
zahřívací pohanku, kterou také 
můžeme nejdřív krátce orestovat 
na oleji a potom podlévat horkou 
vodou tak, aby příliš neplavala.
V zimě raději omezíme tropické 
ovoce, čerstvou zeleninu (okurky, 
rajčata,) brokolici, z mléčných 
výrobků hlavně jogurty a kefír, 
protože nás ochlazují. Zmrzlině 
je dobře se zcela vyhnout po celý 
rok, protože nám oslabuje slezinu 
a samozřejmě vypustíme z jídel-
níčku studené nápoje, hlavně ty 
sycené.

Během zimy je také důležité, aby 
se nám vazy a šlachy nezkrátily 
a nezatuhly. Energie by pak sta-
gnovala a mohly by přijít nemoci 
z nachlazení. Nezapomeneme 
tedy na vhodné protahovací cviky. 
Tyto si zacvičíme také před tím, 
než skočíme do přezkáčů na 
sjezdovce, abychom předešly 
úrazu. Tanec je jistě další příleži-
tost, jak se rozehřát.

Pohyb

Spánek
Zima je období vegetačního klidu. 
Většina savců se ukládá k zimní-
mu spánku a občas se jenom 
najedí. I pro nás je důležité v zimě 
dostatečně spát a odpočívat. 
Před spánkem se vyhýbáme ne-
gativním, agresivním podnětům. 
Pečlivě si vybíráme, co na sebe 
necháme působit. Mozek neumí 
při sledování akčního filmu rozlišit, 
že je to jenom fikce. Naše nervo-
vá soustava reaguje jako při 
skutečném ohrožení, kdy ale ve 
skutečnosti pohodlně ležíme na 
gauči. Četba oblíbené knihy, která 
nám dává pro nás tu pravou vý-
živu, je tedy vhodněji strávený 
čas před spánkem.



text: Michaela Mazáčová

Zklidnění před spánkem je zá-

kladem pro naší duševní 

hygienu. 

Můžeme udělat krátkou rekapi-

tulaci celého dne, poděkujeme 

za vše a všem co jsme prožili. 

Pokud se cítíme nějakým způ-

sobem ublíženi, můžeme se 

pokusit odpustit druhým a také 

odpustíme i sobě. Můžeme 

také to, co považujeme za své 

nedostatky, pojmout jako pona-

učení-výzvu, jak to příště udělat 

lépe. Modlitba či meditace je to 

pravé, co nás může navodit na 

klidný a kvalitní spánek. 

Udělejme cokoliv, co nám 

pomůže vytvořit tu správnou 

Doba adventu je doba pro naše 

usebrání, rozjímání. Jdeme do 

svého nitra, ke své duši. Síla 

ticha a klidu nám v tomto období 

umožňuje ztišit mysl a spočívat 

ve svém Bytí. Jsme sami se 

sebou, se svou přirozenou 

božskou podstatou.

Udělejme vše pro to, aby doba 

adventní a vánoční čas byl pro 

nás časem klidu a míru a mohli 

jsme dát svým blízkým i všem 

ostatním to nejlepší co je v nás 

– láskyplnou pozornost. 

Vytvořme z každého dne velký 

svátek a radujme se od srdce.

atmosféru, abychom se cítili ve 

svém domově  pohodlně a v 

bezpečí. Útulno, teplo domova, 

pocit pelíšku pro naše útočiště: 

teplé barvy, oblíbené polštářky a 

měkké deky, svíčky, vůně, 

bačkory...

Pokud se nemůžeme v posteli 

zahřát, vezmeme si  teplé 

ponožky a zahřívací láhev.

Naše srdce se potřebuje radovat,

 aby duše měla výživu. Nejvíc 

nás zahřeje láskyplná pozornost, 

laskavost, pocit sounáležitosti, 

upřímný pohled, vlídný úsměv, 

schopnost naslouchat, povzbu-

zení, něžné pohlazení.

Ingredience:

Dužinu dýně nakrájejte na kousky i se slupkou. 

Vložte do hrnce, zalijte horkou vodou a vařte do 

změknutí v nesolené vodě.

Po změknutí dýně slijte vodu a dýni rozmixujte. 

Přidejte ricottu (nebo lučinu), česnek, kurkumu, 

sůl a citrónovou šťávu (dle vlastní chuti) a vše 

opět rozmixujte.

Po namazání pomazánky na chleba lze tuto 

ozdobit např. dýňovými semínky.

Příprava:

dýně hokaido

česnek dle chuti

kurkuma

sůl

ricotta nebo lučina (dle velikosti dýně)

citron (šťáva)

Dýňová pomazámka

DOBRÝ RECEPT

40
min.

Tip!

Pokud vám zbylo trochu pomazánky
a máte chuť na polévku, 

nakrájejte na kostičky a uvařte jednu 
bramboru, do vody přidejte zbytek 

dýňové pomazánky a dochuťte kořením 
a sojovou omáčkou dle vlastní chuti.

na rychlou polévku

Foto: MR
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Z dopisů čtenářů - recepty paní Věrky Pokorné

Skořicové rohlíčky

Ingredience: Příprava:

vaječné bílky

mandle

skořice mletá

cukr moučkový

citron

Nejprve vyšleháme ze 4 bílků se špetkou soli tuhý sníh. Poté do

něj přidáme 250 g moučkového cukru (bez hrudek - prosetý), šťávu a 

nastrouhanou kůru z jednoho citronu, 400 g umletých mandlí a 

1 kávovou lžičku mleté skořice. Vše řádně promícháme až vznikne těsto. 

Na pečící plech s pečícím papírem vytvarujeme z takto vzniklého těsta

rohlíčky a pečeme cca 20 min. při teplotě 150 °C v předehřáté troubě.

Lze také těsto uválet na válu a tvar rohlíčků (či jiné tvary) z něj vykrajovat.

45
min.

Diabetické

Zdravotní prospěšnost dýně hokaido
Dýně hokaido obsahuje: 
provitamin A
vitamín B
vitamín C
bílkoviny
sacharidy
vlákninu
hořčík
vápník
železo
Semínka dýně hokaido obsahují zinek

Vánoční cukroví jinak

Kokosové hrudky

Ingredience: Příprava:

vaječné bílky

kokos strouhaný

třtinový rum

sušené listy stévie

sůl

Nejprve vyšleháme ze 4  bílků se špetkou soli tuhý sníh. Poté do něj 

přidáme 15 g listů stévii a 3 lžice rumu. Opět vyšleháme. Pak přisypeme 

150 g strouhaného kokosu a zamícháme. Na pečící plech s pečícím 

papírem vytvarujeme z této hmoty hrudky a pečeme cca 5 min. při 

teplotě 180 °C v předehřáté troubě. 

Povrch hrudek musí být „zlatavý” a pevný.

35
min.

text: PhDr. Martin Rezek

Bezlepkové



Víte co je Haltýř?

ZAJÍMAVOSTI

Na území Prahy 8, kousek od Trojského zámku a bota-

nické zahrady, se nachází v chráněném území Havránka

 velká vzácnost. Zde, nad pramenem potoka Haltýř, se 

nachází malá stavba nazvaná stejně - Haltýř. Toto místo 

lze v současnosti označit spíše za studánku, ale v minu-

losti pramen sloužil dokonce i Trojskému zámku jako 

zdroj pitné vody. 

Voda byla údajně vedena do zámku dřevěným vodovo-

dem až do období let 1977-1989, kdy zámek prošel 

velkou rekonstrukcí, při které byl tento vodovod zrušen. 

Později byl pramen také využíván Zoologickou zahradou. 

Velkou zajímavostí je síla pramene. Jeho průtok 3 l/s je 

totiž mezi pražskými studánkami ojedinělý jev. Před 

výstavbou bohnického sídliště byla voda potoka dokonce 

pitná, ale dnes již tomu tak není. Kde tento haltýř najdeme?

Nachází se na hezkém místě v přírodním parku Draháň 

-Trója. Je součástí naučné stezky Botanické zahrady 

Praha. Je postaven v blízkosti mokřadu, kde rostou i 

léčivé rostliny jako je přírodní aspirin bez vedlejších účin-

ků v podobě tužebníku, devětsilu, přesličky aj. Čas na 

tomto místě vykonal svou práci. Dřevěněné ohrazení 

oblasti se rozpadá a schody k lávce jsou uvolněné. Haltýř 

sice kouzelně pokryl mech, ale jeho zdi se pomalu rozpa-

dají. Když jsem toto místo spatřila, vyslovila jsem přání, 

aby se tento krásný kout opravil a zachoval jako památka 

a inspirace. Je to místo, kterým si můžeme připomenout 

život lidí v dobách, kdy neznali vymoženost ledničky. 

Může být také inspirací pro alternativní způsob 

chlazení u domů, kde je pramen a šetřit tak životní 

prostředí. 

Slovo haltýř

 

stínu nad vodní hladinou. V některých haltýřích plaval

na vodě malý prkenný vor. Haltýře se stavěly nejčastěji 

jako malé přístřešky ze dřeva. Výjimečně se stavěly i 

haltýře větší. Byly kamenné nebo zděné jako ten 

Trojský nebo i kombinované ze dřeva a kamene. 

Dřevěná verze byla obvykle postavena tak, aby samotné 

dřevo zasahovalo pod hladinu a stále sálo vodu. 

Odparem pak docházelo k odvádění tepla, což pomá-

halo udržovat chlad uvnitř. Zkrátka, haltýř sloužil našim 

prababičkám jako lednička. Chlazení bez energie a 

freonů.

PŘÍRODA

Co znamená slovo haltýř?

Zapátráme-li v literatuře a slovnících, najdeme, že slovo 

haltýř pochází z německého slova „halter“, odvozeného 

od slova „halten“, jež znamenalo udržet či udržovat. 

Takovéto stavení tedy sloužilo k udržování stálé teploty.

Účel haltýře
K čemu haltýře sloužily?

Haltýře byly většinou drobné stavby nad pramenem či 

potokem. Mohly sloužit jako studny nebo jako rybí sádky, 

kde byly ryby uloženy v klecích jenom na určitou dobu a 

voda jimi protékala. Nejčastěji však byly využívány k 

chlazení potravin (mléka, másla nebo masa). Potraviny 

se ukládaly v hliněných či keramických nádobách buď 

přímo do vody v haltýři nebo se skládaly či věšely do 

Haltýř na Praze 8

Foto: Ludmila Kasalová

Foto: Ludmila Kasalová
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Haltýř na Praze 8

Cedule naučné stezky



Pokud se chcete projít, pak doporučuji celou naučnou 

stezku. Vystoupíte-li na zastávce Zoologická zahrada 

(autobus 112) a půjdete-li do kopce, dojdete k 1. zastá-

vce naučné stezky u křižovatky Nádvorní ulice a úvo-

zové cesty, cca 25 m od vchodu do venkovní expozice 

Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

Přímá cesta k haltýři je ze stanice Kovárna (autobus 

112), přejdete ulici a dáte se do kopce ulicí Pod 

Havránkou až narazíte na potok Haltýř a ten vás 

dovede k mokřadu a samotnému haltýři.

Jak se dostat
k Haltýři na Praze 8

 

byl předán Trojskou Botanickou zahradou městu a 

potok patří Povodí Vltavy. Díky Martinově iniciativě 

byla botanickou zahradou ihned opravena poško-

zená naučná tabule naučné stezky a domluvena 

schůzka se zástupcem města k získání informací. 

Zástupce magistrátu hlavního města Prahy z odboru 

péče o zeleň, pan Ing. Jiří Rom, nám na schůzce 

sdělil, že projekt na opravu Haltýře je již ve stádiu 

příprav, oprava mostku včetně jeho hrazení má být 

dokončena do konce roku 2014 a haltýř jako takový 

má být opravován již v roce 2015. 

Mé přání se tedy plní - a to jsem ho jen vyslovila. 

Tímto tedy vyslovuji další přání „Ať se nám daří 

měnit okolí k lepšímu.“ A očekávám, že se začne 

plnit.

Chcete-li nám pomoci, ozvěte se na redakční email 

www.redakce@vedomy-dotek.cz. Všichni kdo máte 

zájem o své okolí a chcete přiložit ruku k dílu, nebo 

přispět dobrým nápadem, jste vítáni. Kdo jiný by se 

měl zajímat o okolí, než lidé, kteří v něm žijí. 

Splnění 
„Haltýřského” přání

text: Ludmila Kasalová 

V srpnu se konala akce zaměřená na úklid Čimic-

kého háje na Praze 8. Potkala jsem zde Martina 

Rezka ze spolku Vědomý dotek, který akci pořádal. 

V ten den jsme odpomohli přírodě od 5000 litrů 

odpadků, s kterými se již nemusí trápit. Ke konci 

akce se nás Martin zeptal, co dalšího bychom chtěli 

změnit v našem okolí. Zmínila jsem se o Haltýři. 

Pár dní po tom jsme se šli na Haltýř podívat a vše 

jsme zdokumentovali. Martin pak zjistil podrobnosti 

z katastru. Kontaktoval další lidi a zjistil, že pozemek

Tip!
Z vyhlídky naučné stezky je vidět 

na „celou“ Prahu – zde si můžete 

užít ojedinělý pohled třeba na 

novoroční ohňostroj.

zdroj:http://zdarskevrchy.cz/region/historie-a-tradice/2369-387, http://envis.praha-mesto.cz/(2ve1rannbkun12ah3ob4ud45)/zdroj.aspx?typ=2&Id=68208&sh=1176513207
http://plajzka.blog.cz/1005/co-je-to-haltyr, http://www.jedtesdetmi.cz/naucna-stezka-botanicke-zahrady-troja-5072/, foto: autorka

Přikrmování ptáků v zimě 
Je-li v zimě extrémní počasí (velký mráz po dlouhou dobu) s nedostatkem přirozené potravy, mohou mít 

ptáci, jež se na našem území v tomto období vyskytují (např. sýkorky, kosi, kvíčaly apod.), velké problémy 

vedoucí až k jejich úhynu. Tomuto můžeme zabránit přikrmováním vhodný krmivem.

Vhodné krmivo

Vhodným krmivem pro ptáky jsou semena rostlin jako 

např. mák, slunečnice, proso, len, řepka, lískové nebo

vlašské ořechy (drcené), ovesné vločky, nedochuco-

vané a neškvařené sádlo, lůj, plody břečťanu, jeřabin, 

či hlohu, popř. nakrájené maso, mrkev a jablka.

Nevhodné krmivo

Nevhodné krmivo může ptákům uškodit či přímo je 

usmrtit. Takovým krmivem jsou např. kořeněné, zka-

žené či plesnivé potraviny, těstoviny nebo tvrdé běžné 

pečivo, jež je dochucované kořením a solí.

Krmivo

- 14 -



Ukázky jednoduchých a levných krmítek

1 53 42

Kůže s lojem na provázku - lze zavěsit přímo na strom bez dalších úprav

1

3

4

5

2

Krmítko ze slupky z pomeranče - vhodné na sypké krmivo či vylití směsí loje a rostlinných semen

Krmítko z jednoho květináče, či provrtaného kelímku zavěšeného na provaz - vhodné na 
vylití směsí loje a rostlinných semen, zastřešení krmiva lze využít i jako stříšku pro kůži s lojem 
(viz obrázek 2)

Krmítko ze dvou květináčů mezi kterými je roura a skrz vše je protažený provaz či lano - vhodné na 
sypké krmivo či vylití směsí loje a rostlinných semen, výhodou je zastřešení krmiva

Krmítko z PET lahve s vyříznutým oknem pro možnost umístění krmiva - lze zavěsit  na strom 
pomocí provazu nebo jej přitlouci hřebíky na dvou místech přímo ke stromu tak, aby nedošlo k 
protočení krmítka (pokud by bylo přitlučeno pouze na jednom místě, bylo by nestabilní)

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek

Jednoduchá krmítka

Krmítko by mělo být prostorné tak, aby se v něm mohl 

pták pohybovat při krmení, popř. aby v něm mohlo být 

i více ptáků. Krmítko by mělo mít střechu, aby bylo 

krmivo chráněno před počasím.

Krmítka
Umístění krmítka

Krmítko by mělo být umístěno na 

bezpečném místě bez rušivých 

elementů proto, aby měli ptáci klid. 

V rušném prostředí ptáci krmítko 

nenavštíví.

Výška umístění krmítka by měla 

být minimálně 1,5 m od země a na 

takovou větev, která sice krmítko udrží, 

ale zároveň bude nedostupné pro predátory 

(např. na tenkých větvích, které kunu či kočku

neunesou). Lůj nebo směs s lojem umístěte spíše 

do stínu. Na slunném místě by se lůj rozpouštěl.

Návod na výrobu krmítka se směsí semínek:

Rozehřejte lůj a nasypte do něj směs 

semínek dle uvedeného seznamu. Poté 

tuto směs nalijte do květináče, misky, 

nebo do slupky z poloviny kokosového 

ořechu či pomeranče a zavěste na 

vhodné místo.
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Proč měnit na zimu pneumatiky

ZAJÍMAVOSTI

Každý rok mnoho řidičů přemýšlí nad tím, zda 

před zimou vyměnit letní pneumatiky na svém 

automobilu za zimní, zda ty staré zimní pneu-

matiky jsou ještě dostačující, či zda dojet ty letní, 

když mají ještě tak „pěkný vzorek“. Je to mnoho 

otázek které se honí hlavou řidičům osobních 

vozidel, tedy motorových vozidel s maximální pří-

pustnou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a proto 

jsme se zeptali na některé tyto otázky odborníka, 

majitele pneuservisu, pana Ivana Rezka.

Provozujete pneuservis již mnoho let a máte 

v této oblasti mnoho zkušeností. Kdy byste 

doporučoval měnit pneumatiky u vozidla?

Jsou dva hlavní důvody proč měnit pneumatiky u 

vozidla. Za prvé je to nevyhovující stav pneumatiky 

a za druhé jsou to odlišné vnější podmínky, pro 

které je pneumatika vyrobena. Tedy, pokud je 

pneumatika opotřebovaná či materiál, ze kterého 

je vyrobená je zestárlý a pokud máme na vozidle 

dle počasí pneumatiku nevhodnou (tedy za zimní-

ho počasí na pneumatiky letní nebo naopak). 

Taková pneumatika k povrchu silnice nedosta-

tečně přiléhá, neodvádí zpod sebe vodu či se 

nezařezává do sněhu a tím prodlužuje délku 

brzdění či zapříčiňuje smyk.

Vhodná pneumatika naopak zajistí zastavení 

vozidla při brzdění na mnohem kratší vzdálenosti 

a pomůže při ovládání vozidla ve smyku.

SPOLEČNOST

Kdy se tedy má pneumatika vyhodnotit jako 

opotřebená?

Obecně se má za to, že pokud má letní pneuma-

tika vzorek nižší jak 1,6 mm a zimní pneumatika 

pod 4 mm, pak je tento vzorek nedostačující a 

pneumatika by se měla vyměnit za novou. Já 

osobně však u letní pneumatiky doporučuji výšku 

vzorku alespoň 3 mm. Je-li vzorek u pneumatiky 

nedostačující, může vozidlo lehce přejít při jízdě 

za extrémních podmínek, jako je déšť či sníh, 

do smyku a vozidlo se stává hůře ovladatelné až 

neovladatelné.

Kdy měnit letní pneumatiky za zimní?

Výměna pneumatiky je ovlivněna legislativou a 

stavem počasí. 

Legislativa toto zakotvuje v zákoně č. 361/2000 Sb. 

(zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů) kde je v § 40a ve 

zkratce uvedeno, že se mají zimní pneumatiky 

používat v období od 1. listopadu do 31. března, 

pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá 

vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

Pan Rezek v recepci pneuservisu Foto: MR

Foto: MR
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b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám 

předpokládat, že se na pozemní komunikaci 

během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva 

sněhu, led nebo námraza.

Dále je ve vyhlášce 30/2001 Sb. uvedena značka 

„Zimní výbava“ a tam, kde je tato značka platná, 

je v období od 1.11. do 30.4. (popř. upřesněno 

období dodatkovou tabulkou) zimní pneumatika 

povinná bez ohledu na aktuální počasí, tedy vždy.

Klesne-li průměrná venkovní teplota pod 8 °C, je 

dle technických vlastností pneumatik třeba použít 

pneumatiky zimní.

Důležité je také to, že zimní pneumatiky musí být 

na všech čtyřech kolech vozidla, aby byly 

opravdu účinné.

Jaký máte názor na dojíždění letních pneu-

matik s dostatečným vzorkem na zimu?

Zimní pneumatiky jsou konstruované jinak než 

letní pneumatiky. Je to dáno jak konstrukcí 

výrobní formy, tak materiálem, ze kterého jsou 

vyráběny. Zimní pneumatiky mají tzv. lamely, 

které letní nemají a které pomáhají při jízdě ve 

sněhu a zároveň materiál, ze kterého jsou 

pneumatiky, je měkčí a při nízkých teplotách 

tolik netvrdne. Tvrdý materiál totiž na silnici 

nepřilne a více klouže.

Letní pneumatika nemá lamely, je vyrobena z 

tvrdšího materiálu a proto na silnici v zimě, i 

když by měla vzorek větší jak 4 mm, nepatří.

Je pravdou, že jsou zimní pneumatiky dražší 

než letní?

Ano. Zimní pneumatiky jsou dražší než letní, což 

je dáno jejich složitější výrobou. Cenový rozdíl 

mezi letní a zimní pneumatikou je však 

malý - pouze kolem 10-ti %. Zimní pneumatika, 

na rozdíl od letní, zajistí v zimě větší bezpečnost, 

a ta je k nezaplacení.

Jaký máte názor na tzv. univerzální pneumatiky?

Univerzální pneumatiky, tedy hybrid mezi pneu-

matikou letní a zimní, vůbec nedoporučuji. Nejsou 

funkční v létě ani v zimě. Používané pneumatiky by 

měly mít rozdílné vlastnosti pro rozdílná teplotní 

období. Neexistují přece univerzální podmínky 

ježdění. V létě by měly být používány letní pneuma-

tiky a v zimě zimní. A to hlavně z důvodu 

bezpečnosti.

Jak je to se stářím pneumatik. Mohou se 

používat na vozidle například deset let staré 

pneumatiky, i když mají vyhovující hloubku 

vzorku?

Vlivem UV záření materiál, ze kterého jsou pneu-

matiky vyrobeny, stárne a nemá vlastnosti, které 

měl při jeho výrobě. Deset let staré pneumatiky 

tedy nelze používat, i kdyby měly vzorek v pořádku. 

U zimních pneumatik lze pro zapamatování použít 

pravidlo 3x4. Tedy vzorek 4 mm, stáří do 4 let, a 

použití na všech 4 kolech vozidla najednou.

text: PhDr. Martin Rezek

PNEUSERVIS REZEK
Litoměřice

T: 777 585 142
PNEU POHOTOVOST

T: 728 086 385 

- prodej a výměna pneumatik
- čištění, plnění a dezinfekce klimatizace
- výměna brzdových destiček a kotoučů
- výměna výfuků, tlumičů, oleje
- ostatní servisemail: colore@seznam.cz

Značka „Zimní výbava”  a „Zimní výbava - konec”

Foto: MR
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Rychlá škola smyku
Silnice jsou v zimním období díky počasí často 

nebezpečné. Pokusíme se vás alespoň trochu 

teoreticky připravit na situaci, kdybyste dostali při 

jízdě smyk. Ne že bychom chtěli něco přivolávat, 

ale přece jenom, štěstí přeje připraveným.

Jaké jsou druhy smyků a jak se při nich zachovat? 

Ke smyku dochází převážně v zatáčkách a při 

větší rychlosti než by byla v dané situaci vhodná.

Smyk může být tzv. nedotáčivý či naopak přetáčivý.

Nedotáčivý smyk

Nedotáčivý smyk je situace, kdy chcete zatočit, 

otočíte tedy volantem, ale vozidlo nezatáčí a jede 

stále rovně (smyk je na přední nápravě).

Jak se zachovat při takovém smyku? Ihned 

sundejte nohu z plynu, nešlapejte na spojku, ale 

narovnejte volantem kola do roviny (pokud jsou 

kola auta v rovině, nesmekají se). Přitom můžete 

velmi lehce šlapat na brzdu. Ve chvíli kdy se kola 

opět chytí (nekloužou se, ale začínají převádět 

pohyb) natáčejte je plynule volantem do směru 

jízdy.

To znamená – začne-li se při levotočivé zatáčce 

vozidlo přetáčet o 20 stupňů vlevo, otočte volantem 

o 20 stupňů doprava. Přitom se dívejte na místo, 

kam chcete jet. To vám pomůže udržet správný 

směr jízdy. Rychlost reakce s točením volantu do 

kontra musí být stejná jako rychlost smyku. Poté 

srovnejte kola a případně s citem přišlápněte brzdu.

Vždy záleží na plynulé práci rukou na volantu a 

jemné práci nohou. A hlavně na rychlosti, při které 

vjíždíte do zatáček. Důležité je znát i pravidlo, že 

kola brzdí nejlépe, jsou-li v přímém směru.

Přetáčivý smyk

Přetáčivý smyk je situace, kdy zatáčíte, ale vozidlo 

zatáčí více (smyk je tedy na zadní nápravě).

Jak se zachovat při přetáčivém smyku? Opět dejte 

nohu z plynu, šlápněte plně na spojku a s volantem 

udělejte tzv. kontra manévr. 

Kontra je otočení volantu o stejný úhel, o který se 

přetáčí vozidlo, ale na druhou stranu. 

Těchto několik odstavců o smycích, s teoretickými 

informacemi jak se při nich zachovat, vás samo-

zřejmě stoprocentně nepřipraví na zvládání tak 

nebezpečné situace jako smyk je. Od toho jsou tzv.

školy smyku, které vás připraví na takové situace i 

prakticky. Na zařízeních, jež simulují různé povrchy 

na silnici (déšť, sníh, led apod.) – zařízení 

SKID CAR - si můžete vyzkoušet plynulost jízdy i 

správnou práci s volantem při smyku.

Důležitá je hlavně prevence smyku. Vhodné 

pneumatiky a plynulá jízda (přizpůsobení rychlosti 

stavu vozovky a schopnostem řidiče a nebrzdění v 

zatáčce), jsou hlavní faktory pro tuto prevenci.

Víte, že ...
pojedete-li na suché vozovce rychlostí 

100 km/hod. je brzdná dráha cca 94 m?

Při mokré či namrzlé vozovce se tato 

brzdná dráha mnohonásobně prodlužuje.

Foto: MRVozidlo se zařízením SKID CAR

text: PhDr. Martin Rezek
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Co vás čeká v dalších měsících

prosinec až únor 2014 2015
Jste zvědaví co vás čeká v nadcházejícím období? Podívejte se tedy co říkají hvězdy. Přehledná tabulka vám 
ukáže postavení jednotlivých planet i  to, na co se v který měsíc, bez rozdílů znamení, můžete připravit 
(a popř. jak). 

období

PROSINEC
2014

stupně 
heliocentrické 

siderické 
soustavy

události

Neptun 312 Nastal čas najít svůj skutečný „osud“. Není to o určenostech. 
Ani o krutém osudovém kole, ale o rozhodování. Ano každé 
ráno je třeba se znovu rozhodnout a nastavit statečně svou 
existenci světu. Prohlédněte si staré dopisy, deníčky, fotky, 
to všechno jste tehdá nemohli vědět, že prožijete. A přesto 
jste došli až k těmto Vánocům. Tak třeba se usmějete za pár 
let nad dnešními maily....

Ve společnosti si můžete dovolit hrát role. A ve své práci 
určitě. Nevysvětlujte, jak se Vám daří a co všechno by jste 
měli sehnat na Vánoce a koho z rodiny navštívit. Chovejte
se jako Trosečník, co má tu čest opět po 10ti letech stát 
v civilizované zemi. Jen Vy jste důležití.

Nezdařily se obchody, žádné povýšení, mzda je pořád stejná, 
dluhy nikdo nevrací, ani nesplácí. Pohroma existence. 
Partneři přestali odpovídat, za přepážkou bába jen vrčí, 
chlap dokazuje jak je důležitý.  Nevšímejte si jich. Stačí Vaše 
starosti.

Vypracujte si , co nejelegantnější rituál, příchodů a odchodů 
z domácí smečky. Není třeba vymýšlet fabule a neuvěřitelné 
výmluvy. Jen fakta, a jistoty. Ti , kolem Vás jsou v nejistotách 
a tápou. Rádi by se na Vás „koukli“ a zahojili své rány. 
Nedejte jim příležitost.

Dokonalé tělo, vzhled odpočinuté mysli, střídmost v jídle, 
vkus v oblékání jsou dobrou volbou. Žádné free styly, 
žádné děrované spodní prádlo, žádné vousaté vtipy, žádné 
lehtivé podněty. Prostě dokonalý vzhled, šarm a mluva.

Doma se projevují všechny letité spory, napjetí bude kroužit 
jak netopýři za soumraku. Pokud budete dbát nastavených 
pravidel a nebudete zkoušet novoty, přežijete bez jizev a 
šrámů. Všechno nové a zaručené nehte až po Novém roce.

V každém případě vypadat dobře, spokojeně, a mít vždy ně-
jaké druhé řešení. Nenechat nikoho na pochybách, že jste 
na Vánoce vybavení, připravení, a ještě Vám zbývají síly na 
nějaké tajnosti.

Měsíc vymezování se vůči světu. Skoro je to průchod 
hustým křovinatým lesem. Samý stín, samý zvuk, a cesta 
žádná.

Uran 350

Chiron 321

Saturn 212

Jupiter 108

Ceres 234

Mars 312

Země 57

ZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTI
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období

LEDEN
2015

stupně 
heliocentrické 

siderické 
soustavy

události

Neptun 312

Uran 351

Chiron 322

Saturn 213

Jupiter 111

Ceres 240

Mars 331

Země 88

Ty peníze opravdu vládnou světem. Není jiné cesty, než 
zkontrolovat skutečné vazby do finančních struktur a do 
možností, jak je přesunout k sobě. Chudoba se rozrůstá a 
nezadržitelně vláčí ještě hrající cvrčky z léta. Dole pod 
matrací je určitě místo, kam si uložíte byť i malý kapitál. 
I chleba bude drahý.

Nechte na sobě ulpět zrak tohoto světa. Nikdo Vás nebude 
soudit, ani trestat, jen se chtějí podívat jak vypadáte a jak 
žijete. Jistě, že na povrchu, a raději, aby o Vás mohli kolovat 
drby. Napřímo se zeptají jen ti otrlí, a těm ukážete, lístek na 
koncert, operu, ani nemusí vědět, že není Váš. Bude klid. 
Začněte rok 2015 hezky ze široka.

Nedostatek Vašich osobních financí není vidět. Tak to nevy-
kládejte. Ani ze sebe nedělejte marnotratníky, co v noci jen 
okusují starý chleba. Opustí vás partner právě když budete 
rozbíjet chleba k večeři kladivem. Zkuste si asketický leden. 
Pro sebe málo, na oko dostatek, pro mysl hojnost.

Hry a pravidla jsou náplní každého soužití, ale objevení 
nových „bytostí“ ve vaši blízkosti může nabýt podoby hry na 
Mafiánovy. Jak můžete vědět, že ten „nový“, „nová“ jsou jen 
lidé ? Třeba jsou to jen pseudopodie organizovaného 
zločinu. A to nemluvím o Vašich snahách naopak někoho 
„nevinného“ pěkně oškubat. Zkuste se zamyslet proč a s 
kým chcete hrát o život.

Konečně se objevují finance. Nejsou sice úplně Vaše, ale 
aspoň s nimi můžete pracovat. Naopak to vypadá, že tím 
druhým pomáháte a oni jsou šťastní, že nemusí hospodařit. 
Jenom se nenechte vlákat do nevýhodných „služeb“. Za pár 
měsíců budete muset vydat počet a né všechny transakce 
se podaří. Prostě myslete na své „vysvětlení“.

Pravidla a postupy dostávají promyšlenou podobu a všichni 
kolem si je chtějí zkoušet a zdokonalovat. Tentokrát vidí 
kolkolem jen ty výhody. V těchto dnech se Vám podaří 
vtěsnat do života „zákony“, které nešly prosadit pro 
neúprosný odpor osazenstva smečky, či rodiny.

Všechny rozpory v rodině, smečce, se řeší jednoznačným 
„mocenským“ rozhodnutím. Nikdo už nechce dál předkládat 
své argumenty. Pro klid a pokoj zavládne na chvíli 
monarchie.

Měsíc dokonalého člověka. Akční schopnosti, vytrvalost a 
hlavně ohleduplnost k druhým je náplní tohoto ledna 2015.
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období

ÚNOR
2015

stupně 
heliocentrické 

siderické 
soustavy

události

Neptun 313

Uran 352

Chiron 323

Saturn 215

Jupiter 118

Ceres 257

Mars 25

Země 178

V naši kotlině se konečně oficielně začalo mluvit o ekono-
mice v červených číslech. Rozumní, vládnoucí, piráti, ti 
všichni se shodnou na tom, že takováto smečka se nemůže 
řídit. A tak represivní složky konečně dostanou zelenou. 
Nenápadně, ale s jistotou sametová revoluce dosloužila. To 
není skuhrání, ale skutečná startovací linie, jak si každý z 
nás vybuduje tu „identitu“ Vyššího principu mravního. 
A rozhlédněte se , je kolem plno dobrých lidí, co mají plno 
slušných možností. Vracíme se o 100 let zpět. Je to velmi 
velká výzva, kam si kdo stoupne.

Kdo chce být tvým přítelem, přítelkyní? A kdo už chce 
opustit smečku, rodinu? Rychle si spočítejte, co jsou Vaše 
nabízené přednosti, a které by jste zrovna potřebovali 
doplnit. Nestyďte se domlouvat a vyjednávat. Nikdo nepře-
žije v osamocení. Jen seskupení, jen „bratrstvo“ Kočičí 
pracky je nosné. Není potřeba  bezhlavě nabízet všechny 
své poklady, ale najít srozumitelnou míru, hranici, aby jste 
nebyli vydíratelní.

To zkoušení pravidel a domácích zákonů je již za námi. Teď 
si všichni rvou hlavu, na co se nechali chytit. Domýšlí ty 
nedozírné následky lednových slibů. Bude sice napětí, ale 
protože venku už je hlad, tak to nakonec všichni strpí a 
pokorně si naloží svíčkovou k obědu. Jen dole od sousedů 
bude slyšet kladivo narážející do ztvrdlého chleba. Pravidla 
znamenají omáčku.

Konečně jste se rozhodli přebrat šatník, archiv, pozůstalost. 
Teď je čas nekompromisně opustit všechno minulé a zapálit 
smírčí oběť za nedokonalost starých věcí, spisů, přání, 
předsevzetí.  Nikdo Vám nepomůže, ani to nechtějte, jde jen 
o Váš život, o Vaši identitu.

A je tu Vaše role „rozdávajícího“. Tak se Vaše rodina, 
smečka, na Vás upřeně dívá.... Co to vlastně můžete rozdá-
vat? Co je to, to Vaše bytí? O co stojí soukmenovci, soudru-
zi, bratři, sestry? Připravte si své „druhé“ dárky na hluboký 
únor. Doporučuji vše, co souvisí se světlem....

Jezte. Výjimečné napomenutí, či snad výzva. Nejde o figuru, 
ale o sílu vydržet stávající běh světa. Všichni chtějí zboha-
tnout a nikdo nezná soucit. Takže jen kvalitní věci, málo, ale 
často. Nenechte se vláčet slevovým maratonem.

Nesnažte se přetlačit silou svého partnera, šéfa, domovnici, 
děti. Oni nevědí jak moc jste silní. A pokud jim ublížíte, 
nepůjde to jen tak spravit. Jste mocní, ale dbejte na soucit.

Ohromná chuť na skutečný život, to Vás přepadne a nepustí. 
Tento únorový měsíc je začátkem dvou cest. Úzká a široká.  
Dbejte na Tělo. A jako druhý bod si řekněte, že dobrá parta 
přikryje Vaše neumětelství. Tedy hledejte skutečnou funkční 
smečku.

text: Mgr. Ivan Vašin
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Jestli hledáš to kulový, tak to je letos na stromečku.

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

No ... to zrovna ne,
ale budete myslet 
jen na jednu věc.

Musím stále myslet
na tisíce věcí.

Pane doktore,
trpím nespavostí.

Mám pr o v ás
pane Moclacha řešení. 
Vypijte před spaním

sklenku kyselého 
mléka.

R
e
ze

k

A pak budu
klidně spát

?

Jde býk po zasněžené cestě 

a u krajnice zahlédne 

pletenou rukavici.

Podívá se na ni, zamyslí se, 

otočí se směrem ke stádu 

a  křikne

„Děvčata, která z vás tady 

ztratila podprsenku?

Na dvoře si tři slepice  hrály na 

schovávanou. 

Jedna pikala u krmítka a dvě se 

zatím schovávaly.  

První se schovala do šopy 

a druhá do kurníku. 

Třetí akorát počítá: "... 9,10, už jdu!"

Vyrazí hledat a najednou zakopne 

o klacek na zemi. "Kurník šopa!"

A na to schované slepice:

"To neplatí, ty ses musela dívat!"

ZÁBAVA

R
e
ze

k

K
a
re

l
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Lékař se ptá pacienta:

"Pijete?"

Pacient: "Ne."

Lékař: "Kouříte?"

Pacient: "Ne."

Lékař: "Máte, prosím vás, 

           alespoň nějakou vášeň?"

Pacient: "Nooo - vášnivě hraji šachy."

Lékař: "No vidíte. Tak přestaňte 

             hrát šachy a bude vám líp.”

Dva lední medvědi procházejí Saharou 

a najednou si jeden povzdechne: 

„Tak tady to teda muselo klouzat!“

„Jak to myslíš?“, ptá se druhý.

„No ... že to tady tak důkladně posypali.“

Za ředitelem v ZOO přiběhne ošetřovatel: 

"Pane řediteli, slon nám prochladl, 

strašlivě kašle."

Ředitel na to: "Dejte mu půl vědra 

horkého grogu, to pomůže."

Druhý den se ředitel ptá ošetřovatele: 

"Tak co? Jak se má ten nemocný slon?"

"Ten nemocný se už má dobře, ale teď 

nám strašně kašlou všichni co to viděli!"

Ptá se malá myš svojí maminky:

"Co to vlastně mami je ta 

pastička na myši?"

"Víš, miláčku, to je něco jako 

dřevěná kočka na perko!"

Stojí blondýnka na zastávce a stěžuje si:

„Mně je taková zima na ruce.”

Vedle stojící pán jí poradí:

"Tak si dejte ruce do kapes."

A na to blondýna: "No to právě nemůžu. 

Nevejdou se mi tam. Mám tam rukavice." 

K
a
re

l

K
a
re

l



PARLAMENT

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. 
                                                                                  Artur Schopenhauer - německý filosof 

                                                                                                                              19. století

MOUDROSTI ZNÁMÝCH
NEZNÁMÝCH

Vloni vás to uhlí mělo varovat.

Víte, proč musí 

stávka železničářů 

trvat minimálně 3 dny?

Protože kdyby to bylo míň, 

tak by veřejnost myslela, 

že je to jen obyčejné 

zpoždění vlaků.

S tarý lo rd p ř i jde večer domů.

S luha mu pomáhá z kabátu 

a po loh lasem ř íká :

"Tak co , t y s ta re j vochmelko , 

zase js i by l v tom tvým

pánským k lubu nasávat a 

keca t o b lbos tech - co?"

Lord se na ně j pod ívá jako 

by mu rozuměl a pov ídá :

"N iko l i v, James i . 

Dnes jsem s i už konečně

by l koup i t to nas louchátko . "

„Pane doktore, mám rýmu.”

říká děda v ordinaci.

Lékař se na dědu zděšeně podívá 

a říká: „A proč mi sem lezete,

vždyť to od vás chytnu!”

Člověk je celý a vždy vnitřně svobodný, když chce.
                                                                                 Emmanuel Mounier - francouzský filosof  

                                                                                                                a esejista 20. století

K
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BLUDIŠTĚ

Spojte přímkou body postupně 
od 1 do 33.

2

3

4

5

6

7

1
8

9

10

I význam tak jednoznačné věty jako je „Byla to láska na první pohled.” 

může být chápán různě.

11

12

13 14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30
31

32
33

SPOJOVAČKA

Pomozte lyžaři najít cestu do cíle.

R
e
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k
R

e
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k
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HRA O LÍSTKY DO ZOO PRAHA NAJDI 5 ROZDÍLŮ

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

na email: redakce@vedomy-dotek.cz do 31.1.2015 a při slosování správných luštitelů 

dne 01.02.2015 můžete vyhrát 4 vstupy do ZOO Praha v hodnotě 600,- Kč na termín, 

který se Vám bude hodit.

SILVESTR 2014 SILVESTR 2015
1 2

- řešení je na zadní straně magazínu

1

HÁDANKY

Výhru z předcházejícího čísla časopisu, tedy 4 vstupy do ZOO Praha

v hodnotě 600,- Kč předal výherci, panu Martinovi Štorchovi z 

Prahy (na snímku vlevo) 4.11.2014 šéfredaktor časopisu  pan Martin

Rezek. Panu Štorchovi výhra udělala radost, neboť jak  uvedl nikdy 

nic nevyhrál. Do ZOO půjde se svými dětmi a manželkou.

Pro velký zájem byl vylosován ještě jeden správný luštitel a to pani 

Zdenka Jiráčková z Prahy, které byly 4 volné vstupy do ZOO Praha 

předány také dne 4.11.2014.

Přemístěte 2 zápalky na obrázku vlevo tak, aby se zvíře otočilo z leva doprava (jedna z možností 
je vidět na obrázku vpravo, ale při tomto řešení byly přemístěny 3 zápalky).

Výherce hry z předcházejícího čísla
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LEHKÉ TĚŽKÉ
1 2

- řešení je na zadní straně magazínu

Součást jezdecké boty

Vydávat zvuky při jídle

Terénní vůz hovorově

Fiat 126

Zelenina

LUŠTĚNKA

SUDOKU

Tradice Svatého Mikuláše vznikla v ................................  století v ................................ .

V našich zemích je pak tato tradice až od století čtrnáctého.

odpověď ve sloupci 1 odpověď ve sloupci 2

1 2

2 Jaká část auta je pro chodce nejnebezpečnější?

3 Jaké písmeno je v abecedě po písmenu A?

2
8

2

5

1

4

6 9

3
56

1

3
8

7 6
5 4 7

2 8
7 4

5
9

7

5
9

1

4
8 26
92

5

5 3

5
9

8

1
9

43 1
4 1 5

8 6

2

3
7

7
5
2

62
4

- řešení je na zadní straně magazínu
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PRO RODIČE A DĚTI

Co je  to  za ve sněhu stopy?
V zimě je ve sněhu možné vidět mnoho stop zvířat. Zkuste rozeznat některé základní. Jděte společně 
do lesa nebo na pole a podívejte, se kdo to šel ve sněhu před vámi. Rozeznávejte podle přiložených 
obrázků postupně základní zvířata našich lesů a polí. 
Užijete si společně krásné chvíle v přírodě. Odpočinete si a pobavíte se.

Tip!
 Pro větší zábavu

můžete ve stopování
soutěžit

např. kdo najde 
první stopu, 

nebo kdo rozezná 
správně 

nejvíc stop

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek

Bažant obecný

Zajíc polní

Vrána obecnáVeverka obecnáLiška obecná

Srnec evropský

1

1

6

3

4

52

5

3
4

2

6
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Jak  přišel o svoji mrkevsněhulák

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

    Jednoho zimního podvečera postavily děti z hájovny na kraji lesa velkého sněhuláka. Byl to 

docela obyčejný sněhulák, jakých postavily již spoustu. Byl ze tří základních sněhových koulí, 

oči, pusu a knoflíky měl z uhlí a hlavu mu zdobil starý plechový hrnec. Místo nosu přidělaly 

děti sněhulákovi na obličej mrkev. Ta mu slušela ze všeho nejvíc. Na ni byl sněhulák opravdu 

   

POHÁDKA NA DOBROU NOC
ČI NA ČTENÍ S RODIČI

Osmého dne večer ale sněhulák 

zaslechl nějaké zvuky. Hop … 

hop, hop. To běžel z lesa malý 

zajíc. Proběhl kolem sněhuláka 

a běžel dál směrem k hájovně. 

„Hej! Stůůůůůj!“ zvolal sněhulák. 

Zajíc zabrzdil tak rychle až 

udělal kotrmelec. Oklepal si 

sníh z kožichu, koukl 

překvapeně na sněhuláka 

a řekl: „ To jsi byl ty? 

To jsi křičel ty?“

„Jo.“ odpověděl sněhulák. 

„To mě podrž. Hrouda sněhu 

a mluví,“ podivoval se zajíc. 

„Kam běžíš?“ pokračoval 

sněhulák a byl šťastný, že se 

konečně někdo objevil a že si s ním 

někdo povídá. „Já jdu sehnat něco k 

snědku. Mám totiž hlad ...“ informoval 

sněhuláka zajíc „Tak mě nezdržuj,“ odsekl ještě.

    Děti si kolem sněhuláka hrály a tancovaly, ale jakmile se začalo šeřit, utíkaly rychle domů, 

aby nebyly za tmy venku. Druhý den si na svého sněhuláka už ani nevzpomněly. Sněhulák 

stál a čekal. „Jestlipak se děti vrátí?“ přemýšlel a díval se do místa na obzoru, kde děti viděl 

naposledy. Ale nikoho neviděl. Nikdo se neobjevoval. „Mám tady krásný výhled do krajiny a 

červená mrkvička mi ten pohled krásně zabarvuje do červena. Nic mi tady nechybí.“ Radoval 

se v duchu sněhulák a díval se do krajiny dál. Avšak po třech dnech samoty už byla 

sněhulákovi na kraji lesa dlouhá chvíle. Děti se nevracely a on se víc a víc nudil. Rád by se 

někam prošel. Třeba zrovna za těmi dětmi. Ale jelikož děti sněhulákovi neudělaly nohy 

- sněhulákům se totiž nohy nestaví – musel stát na kraji lesa dál a nemohl se jít podívat ani za 

dětmi ani nikam jinam. Tak tam stál a dál pozoroval krajinu kolem sebe. U lesa se nic nedělo. 

Jen trochu poletoval sníh - a sněhulák se nudil, už ani ten výhled do kraje se mu nezdál tak 

pěkný. Díval se do večerní zasněžené krajiny a potichu si stěžoval: „To je teda divná krajina. 

Taková spící. Nudná. Nic se tu neděje. Kdyby tady alespoň někdo šel. Někdo, s kým bych si 

mohl popovídat. Tak rád bych si s někým alespoň popovídal.“ Ale nikdo se neobjevoval, 

nikdo nepřicházel. Celý týden takhle stál a nikde nikdo, nic se nedělo, prostě nuda.

pyšný, protože ve slunečním svitu zářila na jeho bílém obličeji do dálky.
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Copak nám to tady padá,
nebojte, to není kláda,
je to jenom snížek bílý,
hlásí, že už zima sílí.
Než se člověk naděje,
přijdou také závěje.

text : Bc. Dušan Bouček

Vánoce Dušan Bouček
Pod stromečkem budou dárky,
pro Pepíky, ba i Klárky,
až je všechny rozděláme, 
velké kolo uděláme, 
zapějeme koledy,
už se těšíš na ledy?

A až snížek roztaje,
koukneme se do kraje,
jak je krásná česká zem,
to je dobře, že tu jsem.

BÁSNIČKA PRO CVIČENÍ PAMĚTI

     Sněhuláček plakal, křičel, hrozil, prosil, ale nic mu to nebylo platné. Nos prostě neměl. 
Plakal s hlavou skloněnou k zemi a slzy mu padaly do sněhu na zemi pod něj. Najednou uviděl 
ve sněhu malou ulomenou větvičku, která tam už jistě celý týden ležela, ale které si nikdy 
předtím nevšiml. „Musím zachovat chladnou hlavu. Jsem přece sněhulák,“ řekl si, utřel si slzy, 
zvedl větvičku a dal si ji mezi oči místo mrkve. „No, není to špatné. Takováhle krásná větvička 
je pro mě jak dělaná,“ zaradoval se. Vypadal sice jinak, ale stejně mu to slušelo. Sněhulák byl

zase šťastný a spokojený že má nos a s klidem 
sledoval blikající hvězdy nad sebou. Krajina kolem 
se mu už zase zdála krásná. Sledoval ten kouzelný 
zimní večer a těšil se, až se zase někdy někdo 
objeví – třeba ty lesníkovy děti.

A jaké je poučení z této pohádky?

„Pokud někoho neznáte, nepřipouštějte si ho hned k tělu.“

„Každá situace má nějaké řešení. Je třeba jen zachovat 

chladnou hlavu.“

    „Sice nevím, co je hlad, ale zato vím, co je to nuda. Pojď si se mnou povídat,“ začal žadonit 

sněhulák. „Nemám čas. Sháním jídlo,“ stál si na svém zajíc a poposkočil blíž k sněhulákovi, 

aby v šeru viděl, s kým to vlastně mluví. Podíval se mu do obličeje a očička se mu zastavila 

na jeho nose. Jakmile zahlédl sněhulákovu mrkev, rázem otočil. „Čas sice nemám, ale koukám, 

že mě zajímáš.“

„Pojď si povídat,“ zopakoval zase sněhulák. „Tak já tedy jdu,“ řekl zajíc a sněhulák se zara-
doval. Konečně si s ním někdo bude povídat. Bude zábava a už nebude ta strašná nuda. 
„Popovídám si s tebou…,“ pokračoval zajíc, „ale hroudu sněhu jsem ještě mluvit neslyšel. Ty 
nebudeš obyčejná hrouda sněhu – co? Můžu si tě trochu prohlédnout?“

„No jasně,“ zasmál se sněhulák, „pojď klidně blíž. Sice tě neznám, ale klidně si mě pojď 
prohlédnout.“
      Zajíc pomalu přistupoval ke sněhulákovi a jedním okem stále sledoval jeho červený nos, 
který v tom šeru přímo svítil. Mrkev hladového zajíce úplně přitahovala.
„Tak si mě prohlédni,“ zopakoval zase sněhulák „a pak si budeme povídat – jo?!“
„Jasně … povídat … povídat“ mumlal si zajíc pod vousy a šel stále blíž a blíž. Když byl ale od 
nosu sněhuláka na dosah … hop… skočil a už běžel s mrkví v zubech po poli, pryč od 
sněhuláka.Překvapený sněhulák křičel: „Stůj!!! Vrať mi můj nos!!!“ Ale všechno bylo marné. 
Běžet za zajícem nemohl, neměl přece nohy. A tak jenom stál a křičel. Zajíc dělal, že nic neslyší 
a běžel stále dál. Zmizel v šeru padající noci a sněhulák zůstal bez nosu. Nic mu nepomohlo.  
Byl okraden o jednu z nejcennějších věcí, co měl.

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek
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SLEVOVÝ POUKAZ 
NA SEMINÁŘ POŘÁDANÝ SPOLKEM VĚDOMÝ DOTEK 
např. „ÚVOD DO CRANIOSACRÁLNÍ BIODYNAMIKY“ 

 

10 %  z ceny (tj.finančního příspěvku na provoz) 
VE VÝŠI …………………………..........………………………………………………………………………………… 
 

Vědomý dotek z.s., Praha 6, Na Petynce 182/70. 
Přihlášení na seminář dle vlastního výběru na email: martin@vedomy-dotek.cz 
Platnost poukazu: do 31.12.2015. Slevy se nesčítají 
www.vedomy-dotek.cz www.craniosacralnibiodynamika.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako dárek k VÁNOCŮM 2014 

SLEVOVÝ POUKAZ 
NA UKÁZKOVÉ OŠETŘENÍ (cca 1,5 hodiny jako prezentace metody) 

POMOCÍ METODY CRANIOSACRÁLNÍ BIODYNAMIKA 
 

50 %  z ceny (tj. finančního příspěvku na provoz spolku) 
VE VÝŠI …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Objednání na vhodný termín na telefonu: +420 608 339 338           (pan PhDr. Martin Rezek) 
Cena je místo původních 1.000,- Kč při použití tohoto poukazu pouze 500,- Kč. 
Místo ošetření: Praha 8 či Praha 6 (dle volných termínů). 
Platnost poukazu je do 01.06.2015. 

 
www.vedomy-dotek.cz www.craniosacralnibiodynamika.cz 

DÁRKY PRO VÁS  VE FORMĚ POUKAZŮ
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ŘEŠENÍ HÁDANEK, TAJENEK A SUDOKU

5
2

5

6

2
3

4
3

4
64
7

5
9

1

6

8
9

8

2

51

1
3 9

3 1

4 7
9

31968
48 617 5

782 956
67

92
1

3
8

34
7

4

1
5

2

8
7

8

5
2

9

7
15 3
6 7 9 2

8 3

64

24

2

osmém
Rusku

1

H
Á

D
A

N
K

Y 2

3

L
U

Š
T

Ě
N

K
A

S
U

D
O

K
U

řidič

B, C, D
a další
(prostě 
všechny)

1) 23.1.2015 9:00 až 14:00 hod.
2) 20.2.2014 9:00 až 14:00 hod.

Nejbližší akce spolku na období prosinec 2014 až únor 2015 (pro účast je nutné se nejprve nahlásit):
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