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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

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) ve dvou základních programech
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL a ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - toto jsou naše hlavní projekty:

"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

Blíže k našim projektům
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O SPOLKU

Foto: MR Foto: MR

KLUB ZDRAVÍ VD

"Klub zdraví VD" je projekt  určený 

pro  členy spolku zaměřený na:

Podporu zdravého životního stylu a 

zdraví jednotlivce ve všech jeho 

dimenzích - tedy fyzické, psychické, 

duchovní, sociální.

Na projektu spolupracují  odborníci 

z rozličných oborů zdravého život-

ního stylu (maséři, fyzioterapeuti, 

speciální terapeuti, osobní trenéři,

poradci o zdravé výživě apod.)

Účastníci projektu získávají: 

možnost využívat prověřené služby  

z oboru zdravého životního stylu

v rámci slevového programu (např. 

kosmetika, masáže, s peciální terapie), 

které jsou neustále doplňovány

informace o metodách pro 

udržení zdraví  

Č l e n s t v í  v e  s p o l k u

Za člena spolku se může 

přihlásit každý, kdo má zájem 

o zdravý životní styl, pomoc 

lidem a přírodě.

Individuální ošetření zúčast-
něných osob pomocí metody 
craniosacrální biodynamika 
(uvolňování stresových blokád)

Řízená relaxace spojená s 
poslechem hry na tibetské mísy 

Přednáška na téma Duševní 
hygiena a prevence syndromu 
vyhoření

Informovanost o rozličných meto-

dách udržování zdravého životního 

stylu.

Podporu úsilí o zdravý životní styl 

a přijetí osobní odpovědnosti 

jednotlivce za zdraví.

prezentace metod pro udržení

zdraví - spolkem doporučené 

semináře, na které účastníci 

projektu mohou získat slevu.
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CRANIOSACRÁLNÍ BIODYNAMIKA VD

CSB je založená na akceptování 

přirozených životních sil, které 

organizují, udržují a oživují tělesné 

s t ruk tu ry  a  j e j i ch  funkce . 

Ošetřující do těla klienta „energii 

nevkládá, ani ji nebere”, jen 

pomocí jemného dotyku rukou a 

prací s vědomím podporuje 

samoléčebný proces.

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, menstru-

ační obtíže, poruchy učení, 

poruchy vidění, dyslexie, deprese, 

hormonální poruchy, sinusitida, 

pokřivení páteře…

Naše  tělo  má  úžasnou 

moudrost, a schopnost, aby 

mohlo samo sebe léčit.

Cílem projektu je seznámení 

veřejnosti s touto ojedinělou 

metodou, její prezentace a pro-

pagace.

CSB přispívá k vyloučení 
potíží jako kupř.:

Craniosacrální  biodynamika 

(CSB)  je  jemná neinvazní 

vědecká metoda, která velmi 

respektujícím způsobem podporuje 

moudrost těla a jeho schopnost 

znovunalezení rovnováhy a 

zdraví.

Foto: MR

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

 V rámci patronace Čimického háje v Praze 8 pořádáme dvakrát 

do roka (v období březen a září) úklid této pražské zeleně. 

Akce je ve spolupráci se správou Čimického háje - Lesy 

hlavního města Prahy.

Foto: MR

Zdravé životní prostředí je jedna ze základních potřeb člověka. 

Proto pořádáme akce, při kterých Z D A R M A, za pomoci 

dobrovolníků čistíme a obnovujeme lesy či jinak chráníme 

přírodu. V zimním období například přikrmujeme ptáky 

u Čimického háje .

PODPORA ZOO PRAHA

Vzhledem k výjimečnosti včely medonosné a její nezastupitelnosti 

v přírodě, podporuje spolek (coby sponzor) naučnou expozici 

chovu včel v ZOO Praha.



 Mlok skvrnitý Salamandra salamandra

 Patronace: Vědomý dotek z.s. Praha

 w
w

w
.ve

d
o
m

y-d
o
te

k.cz

PO
M
O
ZM

E

M
LO

K
O
VI

 P
o
d
h
o
řs

ký
 p

o
to

k,
 P

ra
h
a
 7

PR
EŽ

ÍT
 

V 
PR

AZ
E

POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Cílem projektu je zajištění přirozeného životního prostředí 

pro reprodukci a přezimování zákonem chráněného 

mloka skvrnitého v jeho místě výskytu, tedy u Podhořského 

potoka v Praze 7.

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

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.

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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5.3.2015
Pomozme mlokovi přežít v Praze (úprava prostředí výskytu mloka skvrnitého u Podhořského 
                                                          potoka v Praze 7)
21.3.2015
Dobrovolný úklid Čimického háje (úklid Čimického háje v Praze 8 po zimě)

27.3.2015, 24.4.2015, 8.5.2015
Den vědomého doteku (Pomáháme pomáhajícím - přednáška o duševní hygieně pro 
                                         zaměstnance z pomáhajících profesí)

Nejbližší akce spolku - co připravujeme
Časová posloupnost akcí na období březen až květen 2015:

Projekt je ve spolupráci se zástupcem Magistrátu hlavního města Prahy panem Ing. Jiřím Romem 

(specialista péče o chráněná území - oddělení péče o zeleň).

Mlok skvrnitý je, dle Bernské konvence (Úmluva o ochraně planě rostoucích rostlin, volně žijících  a 

přírodních stanovišť), přísně chráněným živočišným  druhem a dle Vyhlášky ministerstva životního 

prostředí ČR č. 395/1992 je dokonce silně ohroženým živočišným druhem.

V projektu je využívána hlavně pomoc dobrovolníků z řad 

veřejnosti (jejichž pomoc je neocenitelná).

K dosažení tohoto cíle pořádáme akce na vyčištění tůní 

a opravu kamenných přezimovacích zídek u tohoto 

potoka. Akce jsou spojeny s odbornou přednáškou o 

mloku skvrnitém (přednášející - Ing. Jiří Rom).



TÉMA ČÍSLA: VČELA MEDONOSNÁ

Včely - fungující společenství
Včela medonosná (latinsky Apis mellifera) patří mezi 

blanokřídlý hmyz a je tzv. společenským hmyzem. 

Vyvinula se cca před 10 000 lety z včely východní a 

postupně se rozšířila po celém světě.

Víte, že ...

Foto: Milan Kasal
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Včelí společenství

Včel je velké množství druhů (např. včela květná, 

včela obrovská, včela skalní, včela trpasličí a další), 

ale včela medonosná je hospodářsky nejvíce 

využívána. Je to dáno hlavně velkou produktivitou 

tohoto druhu. Sama včela medonosná je rozčleněna 

do několika desítek poddruhů – např. ruská, sicilská, 

egyptská a další.

Včely žijí ve společenství, kterému se říká včelstvo. 

Jedno včelstvo čítá až 50 000 jedinců. Ve včelstvu 

funguje dělba práce a každá včela má svou úlohu. 

Jsou zde „královna“ matka (jediná a jedinečná), 

trubci a dělnice. Matka je včelí samička, která má 

jako jediná vyvinuté samičí pohlavní orgány a která, po 

oplodnění trubci, klade vajíčka, ze kterých se vyvíjejí 

včely (vajíčko – larva – předkukla – kukla – dospělec). 

Tím zajišťuje jako jediná obnovu včelstva. Na svém 

žihadle nemá protiháčky a proto když bodne, nehyne, 

jako je tomu u ostatních včel. O matku se stará celé 

včelstvo, krmená je tzv. mateří kašičkou. Dělnice z 

matky olizují feromon „mateří látku“, který si dále 

předávají a tím vědí že nejsou osiřelí, že matku mají. 

Pokud tento feromon vymizí, včelstvo zjistí, že matka 

zemřela a založí mateřskou buňku, kde se z tzv. 

„otevřeného plodu“, který krmí větším množstvím 

mateří kašičky než je tomu u budoucí dělnice, vyvine 

nová matka. Líhne se 16. dne po uložení oplodněného 

vajíčka do buňky.

Dělnice se líhne 21. den od položení oplodněného 

vajíčka do buňky. Její další vývoj je čistička (připra-

vuje matce buňky ke kladení), stavitelka (aktivují se 

voskotvorné žlázy a tímto voskem staví včelí dílo a 

následně i stráží česno, tedy vstup do úlu) a létavka 

(21. dne začnou vylétávat z úlu, shání a dopravují 

potravu a vodu pro včelstvo). Dělnice většinou 

uhyne vysílením do cca 8 týdnů.

Trubec je včelí sameček, který nemá žihadlo a 

jehož úkolem je oplodnit matku. Líhne se z neoplo-

zených vajíček, ve včelstvu žijí v letním období a na 

konci léta jsou z úlu vyhnáni. Důvodem je snížení 

přísunu potravy. Venku pak hynou. Ve včelstvu jich 

je cca 500 až 1000. 

Co je rojení?
Je-li včelstvo příliš početné, rozdělí se na dvě 

včelstva (přibližně stejné části), kde jsou zastoupeny 

dělnice i trubci rozličného „stáří“. Stará matka s 

jednou částí vyletí z úlu a usídlí se na vhodném 

místě (se svým rojem). Matka je uvnitř celého roje. 

V úle zůstane druhá část včelstva, která má u sebe 

v zavíčkovaných mateřských buňkách budoucí 

matky (líhne se 16. dne po uložení oplodněného 

vajíčka do buňky). Ta, která se vylíhne jako první je 

matkou celého tohoto včelstva. Pokud se setká s 

další matkou, která se vylíhla později, tuto svým 

žihadlem zahubí.

Včely mají tzv. otevřený krevní oběh?

Krev včely - hemolymfa, neproudí 

cévami a žilami, ale volně omývá tělní 

orgány, neobsahuje hemoglobin, 

tudíž není červená.

text: PhDr. Martin Rezek



Zázračné včelí produkty
Med

Med je nektar z květů obohacený o enzymy ze slin včel.

Včely vyprodukují kolem 70 kg medu za rok. Včelař 

však včelám odebere od 20 kg do 70 kg tohoto medu 

(jejich zásobu na zimu) a proto je musí před zimou 

zakrmovat cukerným roztokem, aby měly přes zimu 

potravu.

Foto: MR

Použití: zvyšuje přirozenou odolnost organizmu, 

posiluje nervovou soustavu, podporuje dobrý spánek 

a paměť, blahodárně ovlivňuje krevní oběh a srdce 

a další.

Základní druhy medu jsou: květový z nektaru 

rostlin (je snadno stravitelný díky vyššímu obsahu 

hroznového a ovocného cukru; obsahuje pylová zrna, 

 

Použití pro člověka: pozitivně ovlivňuje činnost srdce.

Mateří kašička
Mateří kašička je produkt z hltanových žláz včel 

krmiček, kterým krmí hlavně včelí matky.

Včelí vosk je produkt vznikající ve žlázách včel. Včely 

šupiny vosku nohama „odlupují“ a staví z něj plástve. 

Člověk využívá včelí vosk na výrobu kvalitních svíček.

Propolis je vzácná látka, která vzniká tím, že včela 

sbírá pryskyřici z pupenů stromů (jako jsou bříza, buk, 

topol, borovice apod.), a k této látce přidá výměšky 

svých žláz. V úlu ji včely využívají jako dezinfekční 

látku. 

Propolis

Použití pro člověka: zlepšení obranyschopnosti 

organismu, antibiotické účinky, posílení nervové 

soustavy.

Včelí vosk
jež jsou zdrojem vitamínů), medovicový  z medovice 
(tj. sladké a lepkavé výměšky nejčastěji od mšic; 
tento med obsahuje více minerálních látek a stopo-
vých prvků).

text: PhDr. Martin Rezek

Víte, že ...

na výrobu 1 kg medu musí včely 

„navštívit” až 4 000 000 květů?

Užitečnost včel
Nejdůležitější přínosem včel pro planetu je opylování. 

Užitečnost včely medonosné je na první pohled zřejmá. 

Včely opylují kolem 72 % všech kvetoucích rostlin 

(cca 90 % ovocných stromů). Jejich neodmyslitelná 

úloha je při opylování ovocných stromů, což silně 

ovlivňuje potravinový řetězec celého světa. Při dobrém 

opylení včelami se zvyšují výnosy oproti samosprášení 

o 30-50%. V Kalifornii platí farmáři včelařům za jedno 

přisunuté včelstvo až 150 USD, zatímco v Čechách 

včelaři vydělávají prodejem včelích produktů a včelaření 

mají spíše jako koníček. Snad to byl A. Einstein, 

který řekl že „ Pokud by zmizely včely na zemi, 

zbývají lidem jen čtyři roky života.“ Takže je potřeba 

si jich nejen vážit, ale také o ně pečovat.

text: Ludmila Kasalová 

A jak včely přezimují? V době, kdy většina lidí 

přečkává zimu v teple domů a bytů (díky topení), včely 

přečkávají zimu v chomáči, takzvaném zimním 

hroznu. Vnější včely, které jsou na povrchu chomáče, 

napomáhají udržet teplo roztaženými křídly. Poté se 

jdou ohřát dovnitř hroznu. Energii pro tvorbu tepla 

čerpají včelky z medných zásob.

Dalšími produkty včel, které člověk využívá je pyl a 

včelí jed.
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text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek

Prospěšnost   včelího jedu
Včelařské produkty jako je med, mateří kašička, propolis 

a včelí vosk jsou obecně dobře známé. Známé je i jejich 

využití. Méně známé je však využití včelího jedu.

Výzkumy naznačují, že by včelí jed mohl být využíván 

jako potencionální náhrada antibiotik a dle vědeckých 

výsledků by mohl najít uplatnění i při léčbě Limské 

boreliózy. V současnosti dokonce probíhají výzkumy 

účinků včelího jedu v souvislosti s léčbou rakoviny.

Co však dělat, pokud je včelí bodnutí nežádoucí? 

Po bodnutí zůstává žihadlo v těle člověka a je třeba jej 

odstranit. Hlavní zásadou je odstranit žihadlo odškráb-

nutím (např. nehtem).   

Včelí bodnutí může sice způsobit až anafylaktický šok, 

ale pro některé lidi má naopak léčivé účinky. Léčí 

například zánětlivá onemocnění kloubů a svalů, 

vykazuje antibakteriální a antimikrobiální funkci. Jedna 

ze složek včelího jedu je i Melisin, který brání růstu bak

terie Escherichia coli a kvasinky Candida albicans.

Nesnažte se vytáhnout žihadlo neporušené, neboť 

vytažením žihadla prsty uvolníte jed do kůže. Další 

ošetření závisí na individuální reakci organismu 

člověka. Mně se osvědčilo, kromě potření místa 

rozříznutou cibulí, použít na včelí píchnutí homeo-

patický lék Apis Melifica (jež je ze včely). Pokud jste 

však na včelí bodnutí alergičtí, je nutné ihned vyhledat 

lékařskou pomoc.

Tip!
Pokud vás včela bodne, omyjte si místo 

bodnutí, po odstranění žihadla, vodou. 

Včela vás totiž při bodnutí označí feromonem 

jedové žlázy, jež ostatní včely dešifrují 

jako nebezpečí, začnou být agresivní 

a mohly by na vás tedy začít útočit 

také (hromadný útok).

Pražská ZOO - expozice včel
www.vcelky.cz/expozice-zoo-praha.htm

Muzeum Včelí svět v Hulicích 

(45 km od Prahy) 
www.vcelisvet.cz

Expozice v lesích a parcích Praha

Lesy hlavního města Prahy
www.lhmp.cz/eko/navrat-vcel-do-prazskych-lesu/

Muzeum včelařství Podblanicka

Louňovice pod Blaníkem č. p. 86

Kam na výlet za včelami

text: Ludmila Kasalová 

Víte, že ...
Včela je výborný letec?

Včela dokáže v letu stát prakticky 

na místě, ale také dokáže letět 

rychlostí až 18 km za hodinu.

Chcete vyrazit za včelami a na vlastní oči vidět jak 

žijí? Máme tady několik tipů, kde je to skutečně 

možné. Pokud budete v přímém kontaktu se včelou,

nikdy nezapomínejte na to, že má žihadlo. Buďte 

tedy vždy opatrní a řiďte se pokyny průvodce 

expozice.
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Jak vybíráte lokalitu pro umístění včelstev? Včely jsou neodmyslitelně spojeny s českou přírodou.

V poslední době to však vypadá, že se z našeho

okolí spíše vytrácejí. Každé úsilí, vedoucí ke zvýšení

počtu včelstev, je tedy velmi důležité. Zeptali jsme se 

proto paní Ing. Petry Fišerové (středisko Ekologická

výchova Lesy hlavního města Prahy) na bližší 

informace k velmi zajímavému projektu „Návrat včel 

do pražských lesů”.

Včely v pražských lesích

Naučná expozice včelstva zdroj: Lesy hl. m. Prahy

Kde připravujete založení dalších včelstev? 

V loňském roce jsme se věnovali rozšiřování počtu 

lokalit na území Prahy. V letošním roce plánujeme se 

více věnovat doplňování jednotlivých včelnic o inter-

aktivní prvky a vylepšování jejich zázemí.

V současné době máme celkem 9 včelnic,např. v 

Kunratickém lese, Milíčovském lese, v okrasné školce 

v Ďáblicích, v lesoparku Hostivař, v lesoparku Kamýk, 

v Divoké Šárce a nově také v Prokopském údolí.

Kde jsou již v Praze v rámci projektu včelstva 

založená? 

V čem je projekt ojedinělý/jedinečný? 

Včely a les patří od pradávna k sobě. Dříve bylo 

samozřejmostí mít u každé hájovny také několik 

včelích úlů, ale postupem času tato tradice zanikla.  

Projekt Návrat včel do pražských lesů vznikl v roce 

2011, kdy byla v Kunratickém lese u hájovny 

umístěna první včelstva. Lesy hl. m. Prahy se starají 

o téměř 2 900 ha pražských lesů a řadu významných 

celoměstských parků, vybírají proto vhodné lokality, 

kde obnovují nebo zakládají nové včelnice a obnovují 

tradici včelaření.

Mohla byste v krátkosti představit váš projekt 

"Návrat včel do pražských lesů"? 

Cílem projektu je nejen samotné založení včelnic, 

ale zároveň představení nenahraditelné úlohy včel, 

resp. hmyzu, pro člověka i představení včelařství 

jako tradičního řemesla našich předků. Včelnice 

doplňujeme různými informačními panely a dalšími 

interaktivními prvky. Na podzim 2014 byl také 

zahájen ve spolupráci s občanským sdružením. 

Mezi stromy krásný projekt Včelaření našich předků, 

kdy studenti Střední školy umělecké a řemeslné z 

Prahy Zlíchova vyrábí tradičními metodami historické 

včelí úly tzv. kláty. 

Včely a včelaření jsou především sladká radost, ale 

samozřejmě jsme ve městě, takže ani včelnicím se 

občas nevyhne vandalismus. Naštěstí to prozatím 

není příliš často.

Jsou nějaké problémy, se kterými se v projektu 

potýkáte? 

Včelaři z Lesů hl. m. Prahy již čtvrtým rokem realizují 

programy pro mateřské i základní školy, které se těší 

velké oblibě. Malí i velcí přicházejí za nimi přímo na 

včelnici, ale často dokonce cestují včelky za dětmi 

přímo do škol v proskleném úlku. Například v 

Prokopském údolí, v Kunratickém lese i v lesoparku

Kamýk jsou včelnice již dovybavené informačními 

tabulemi, takže umožňují i příchozí veřejnosti se 

dozvědět něco blíž o světě včel. Některé úly jsou 

vybavené i prosklenými nástavky, prostřednictvím 

kterých  lze nahlédnout i dovnitř úlu. Přímou návštěvu 

u úlů je třeba si předem domluvit, vzhledem k 

možnému nevhodnému rušení včel např. v období 

zimního klidu. 

Mohou někde Pražané vidět v rámci projektu 

expozici o chovu včel, která je přístupná pro 

veřejnost? 

Výběr zohledňuje jednak vhodnost lokality z pohledu 

pestrosti včelí pastvy. Med z pražských lesů má velmi 

zajímavou chuť, ve které se prolínají vůně a chutě 

rostlin výslunných skalních stanovišť, městských parků 

i smíšených lesů. Důležitým hlediskem je také na 

jedné straně lehká dostupnost, ale zároveň ochrana 

proti vandalům. Proto jsou vybírány  často lokality u 

hájoven.
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Být včelou by asi nemuselo 
být špatné, ale ...
Být včelou asi není špatné. Se včelami se totiž pojí 

samé pozitivní konotace. Od včel pilnosti a svornosti...

včelí úl jako ideál soudržnosti... bezchybně fungující 

společenství s dokonalou organizací.... A ta narýso-

vaná životní dráha! Role rozdané, úkoly jasně 

stanovené, časově přesně ohraničené a k tomu 

dokonalá matka, poslušné dělnice a jednoúčeloví 

trubci. Není divu, že si i my sami bereme často včely 

a jejich způsob života za vzor a že o nich byla napsána 

řada poučných i vtipných bajek. Méně schopní 

manažeři tiše závidí jejich organizaci práce, ti 

schopnější si už vzali příklad a pochopili, že týmová 

práce růže přináší. Hezky se to ukazuje ve sportu, kde 

by bylo jen těžko možné dosáhnout úspěchu, kdyby 

týmově nesmýšleli například členky biatlonové štafety 

nebo svalnatí bobisté ze čtyřbobu.

text: Andrea Štorchová, Ilustrace: PhDr. Martin Rezek

 

Masochisticky se ženeme za lepším já a naše 

přirozené já jsme potlačili do pozadí.

Mohou občané nějak v projektu pomoci? 

A případně kam by se mohli obrátit? 

Přímá pomoc na včelnici při ošetřování včelstev s 

sebou samozřejmě nese určitá rizika, ale nebráníme 

se do zapojení dobrovolníků při údržbě vybavení

včelnic, kdy je potřeba něco natřít, posekat a vyčistit. 

Pokud však by  zrovna nebyla žádná vhodná 

činnost na včelnici, můžeme energii dobrovolníků 

nasměrovat na naši Záchrannou stanici pro volně 

žijící živočichy, kde se každá pomoc hodí.

Zájemci se mohou obrátit přímo na Středisko eko-

logické výchovy Lesů hl.m. Prahy.

text: PhDr. Martin Rezek / Ing. Petra Fišerová

My nejsme včely. My narozdíl od včel máme možnost 

volby. Včelám jejich model evidentně svědčí, ale pro 

nás systém pevných pravidel a norem zas tak 

výhodný není. Ony se spoléhají jedna na druhou, tisícá 

na tisícou první, ale my se musíme spoléhat 

především sami na sebe. Každá včela přesně ví, co 

se od ní očekává, ale pro nás je lepší očekávání 

nevytvářet ani nenaplňovat, a už vůbec ne ty cizí. 

Naučené reakce a všechny další projevy naší nepři-

rozenosti dávají vznikat akorát disharmoniím, které 

bývají počátkem nemocí těla i ducha. Normy dokážou 

jednoho pěkně vyvést z míry – nezapadám do normy, 

asi nejsem normální. A jako nejvyšší normu jsme

stanovili dokonalost. Ta nás ničí zdaleka nejvíc.

Být včelou asi opravdu není špatné, ale každá mince 

má dvě strany, a tak i předem nalinkovaný život může 

být jen zdánlivou výhodou. Pevně stanovená pravidla 

nebo vlastní cesta? Železný denní režim skýtající 

ochranu a bezpečí nebo dobrodružství a riziko? 

Stereotyp bez výjimek nebo sladké životní vzestupy a 

bolestné pády?

Buďme klidně pilní jako včelky, ale když náhodou 

nebudeme, svět se nezboří, stejně jako když je 

soused a nás jako med, nemusíme ho hned zvát na 

oběd. A paralel ze života člověčího a ze života tohoto 

hmyzu by se dalo najít víc. Mohli bychom od nich 

třeba okoukat, jak dynamicky reagovat na okolní 

změny, jak shromažďovat rezervy na horší časy 

nebo jak být citlivou součástí celého ekosystému. 

K tomu by se nám do začátku mohla hodit jedna 

rada včelařů, která mě v množství včelařských 

přísloví a pranostik zaujala nejvíce: 

Situace ale má řešení, je popsané v naší historii, v 

knihách východních učitelů, v toltéckých moudrech. 

Musíme se navrátit k vlastní intuici a k přírodě, k 

bylinkám a k životní filozofii spoléhání se sama na 

sebe. Navrátit se ke svým kořenům do doby, kdy 

nám nešlo, stejně jako včelám, o boj o moc a kdy 

nám, stejně jako včelám, nedělalo problém uctívat 

přirozenou autoritu. Hlavním úkolem každého z nás 

je vsadit na vlastní jedinečnost a neschovávat se za 

anonymitu včelího úlu - včely prominou. Nemůžeme 

stále spoléhat na ostatní a chtít po nich, aby nám 

vytvořili bezpečný prostor pro život, to musíme udělat 

my sami. Jedině pak budeme mít pevnou vládu a 

kontrolu nad vlastní situací a nikdo nám nebude 

moci bezpečí vzít, pokud to nedovolíme my sami. 

Jít vlastní cestou a nenechat se zviklat tím, 

co se od nás očekává. A můžeme třeba začít tím, že 

si dáme do čaje med místo cukru a zapálíme svíčku 

z včelího vosku namísto parfémované svíčky. 

jestliže jste na pochybách, jak řešit včelařský 

problém, nedělejte nic a problém se vyřeší sám. :)
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Detox jako probuzení ze zimního spánku

Zátěž těla

Nemáte na nic náladu, jste 
unavení a cítíte se jako 
medvěd, co by jenom spal?     

Očistná kůra

Čím může být tělo zatížené? 
Především stravou, průměrný 
člověk zkonzumuje za rok podle 
Českého statického úřadu 75 kilo 
masa, přes 50 kilo pšeničného 
pečiva, téměř 27 kilo tuků a olejů 
a vypije dokonce 172 litrů alko-
holu. Jen si vzpomeňte na 
vánoční svátky, kdy jsme bříška 
plnili samými sladkými a tučnými 
dobrotami. Není divu, že spousta 
lidí má dnes problém s překy-
selením organismu. Kromě 
odpadních látek z jídla může být 
tělo zanesené dalšími nebezpeč-
nými látkami. 

 

s olovem nebo antiperspiranty s 

hliníkem. Chemikálie jsou všude 

kolem nás, v barvách či lacích na 

vlasy, v domácích úklidových 

prostředcích, v levných plastech, 

ze kterých se dnes vyrábí leccos.

Diagnostikou a terapií se zpravidla 

zabývají centra celostní medicíny, 

kde vás podrobí odbornému 

vyšetření z kapky krve. Detoxikace 

pak probíhá komplexně pod dohle-

dem specialisty, který podle druhu 

a stavu klienta doporučí užívání 

vhodných přírodních doplňků a 

sorbentů zpravidla v kombinaci s 

likvidací patogenů pomocí plazmo-

vého či frekvenčního generátoru.

ZDRAVÍZDRAVÍ

Po pár hodinách se tělo dokonale 
pročistí. Terapeut čínské medicíny 
bude pracovat na uvolnění ener-
getických blokád pomocí aku-
punkturních bodů a doporučí vám
vhodné bylinky a stravu na míru. 
V mnoha kulturách se setkáme s 
držením půstu, ostatně ten znaly 
i naše babičky. V případě půstu je 
nutné upozornit, že by ho rozhod-
ně neměly podstupovat lidé trpící 
diabetem, metabolickou či jinou 
závažnou chorobou. 

Těm, kteří nechtějí držet půst, 
mám tip na lehčí variantu očistné 
kůry.

Pro vaše tělo uděláte nejlépe, když 
alespoň polovinu z doporučení 
budete dodržovat dlouhodobě.

Foto: Jitka Rezková

A jak tedy na domácí očistu 

těla? .

Je načase vylézt z pelíšku a 
probudit se ze zimního spánku, 
nejlépe jarní detoxikační kůrou. 
Jakmile zbavíme tělo všech 
odpadních látek, výrazně se 
nám uleví.

Kromě vzduchu tělo trpí často i 
nedostatkem pohybu, protože 
jsme většinu času v posledních 
měsících prováleli.

Do studeného počasí se nám 
ven moc nechce, a tak se raději 
zazimujeme v obývácích a kan-
celářích bez přístupu čerstvého 
vzduchu.

Tělu dochází energie a křičí o 
pomoc. Aby taky ne, v zimě je 
slunečního svitu nejméně a tolik 
potřebný vitamin D se nám jen 
těžko daří doplňovat běžnou 
stravou. Bez sluníčka si ani 
nevychutnáme čerstvou lokální 
zeleninu či ovoce a mohou nám 
tak chybět potřebné vitamíny a 
minerály.

Toxické kovy najdeme v běžných 
kosmetických produktech, které 
denně používáme – třeba rtěnky

Příznivci ájurvédy dají přednost 

olejovým výplachům, klystýrům a 

masážím. Jogíni čistí svá střeva 

metodou, která se nazývá šank-

prakšalána. Jde o popíjení 

roztoku slané vody v kombinaci 

se sadou speciálních cviků. 

Způsobů je spousta a každý si 

určitě najde nejvhodnější metodu 

pro své tělo.

Doporučuji půst držet pod odbor-
ným dohledem a začínat nejprve 
s kratšími intervaly.

Dodržujte po dobu 10 dní tato 
pravidla:

  1.  Vyřaďte z jídelníčku maso a 
      masné výrobky.
  2.  Rozlučte se s mléčnými pro- 
      dukty.

3.  Vypusťte pečivo a produkty z 
    mouky, odepřete si cukr.

  4.  Nepijte kávu, alkohol či slaze-
      né nápoje.

Nejlepší je pít čistou vodu.
D  5.  opřávejte si čerstvé ovoce, 

      z eleninu a šťávy v biokvalitě. 

  6.  Zařaďte do jídelníčku kvašené 
      zelí a fermentované produkty.
  7.  Pobývejte na čerstvém vzdu-
   chu a vystavte své tělo na 
      chvíli slunci.
  8.  Hýbejte se a naučte se 
      správně dýchat.
  9.  Aspoň hodinku denně věnujte 
      duševní hygieně. 
      Vypněte televizi a internet.
      Odpočívejte, čtěte, meditujte.
10.  Dopřejte si masáž nebo saunu. 
   Podpoříte metabolismus a 
       odplavení toxinů.
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text: Denisa Fuksová - terapeutka pro zdravé tělo (www.masazealinie.cz)

škodlivé látky a podpoří detoxi-

kaci. Obnovuje střevní mikroflóru.

KYSANÉ ZELÍ  dodá tělu 

antioxidanty, vitamin C, B12 a 

kyselinu listovou. Přispívá ke 

zdraví trávicího traktu a střev pro 

své probiotické kultury.

Jednotlivé suroviny rozmixujte, přidejte 

případně kostku ledu a podávejte chladné.

Příprava:

Zelené koktejly pro probuzení těla

Foto: Denisa Fuksová

Ingredience:

4-8 listů římského salátu

půlka limetky

menší svazek koriandru

čtvrtina ananasu

Koriandrový vánek

podpoří  nejen lymfu,  ale 

i přirozenou obnovu pokož-

ky. Jestliže se rozhodnete pro 

jarní očistnou kůru, vaše tělo 

vám jistě poděkuje. Posílíte 

výrazně imunitu a odolnost 

organismu. Načerpáte energii 

a nastartujete samoléčebné 

mechanismy těla. A navíc, kdo 

chce začít hubnout, očistná kůra 

může být dobrým začátkem. 

Ingredience:

8-12 listů špenátu

půlka okurky

stonek řapíkatého celeru

menší svazek petržele

Zelená bohyně

Koktejly Zelená bohyně (vlevo) 
a Koriandrový vánek (vpravo)

Pozor na pyly - co kdy kvete

Podpora 
detoxikace

Jak ještě podpořit detoxikaci:

KOPŘIVOVÝ ČAJ používaly už 

naše babičky. Pročistí cévy, svým 

prokrvujícím účinkem povzbudí 

vnitřní orgány.

Pro pylové alergiky je období měsíců března až 

května velmi zatěžující. V této době musí dávat

velký pozor na to, co zrovna kvete a jestli to zrovna

není to na co jsou alergičtí.

Co tedy v tomto období kvete a s jakými pyly 

můžete přijít do styku?

Alergické reakce pak mohou mít průběh od slzení 

a pálení očí, vyrážky až k dýchacím obtížím.

Jako první kvetou dřeviny (cca od března) a až 

poté byliny (cca od dubna) a traviny (cca od 

května). Nejzatěžujícím měsícem na pyly je 

květen.

OSTROPESTŘEC ochrání játra 

a žlučník. Raději než v tabletkách, 

zkuste jeho čajovou podobu.

CHLORELLA na sebe naváže

LYMFATICKÉ MASÁŽE regulují 

přirozený tok lymfy a pomohou 

vyplavit škodliviny a tuky z těla.

Doma pak můžete zařadit při 

koupeli i kartáčování těla, které 
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V březnu kvetou: bříza, dub, jalovec, jilm, líska, 

olše, tis, topol a vrba.

text: PhDr. Martin Rezek

Foto: Milan KasalŘepkové pole

Probuzení jara autor: Zdenka Jandová

V dubnu kvetou: borovice, bříza, buk, cypriš, dub, 

habr, jalovec, jasan, javor, jilm, jírovec, kaštanovník, 

líska, olše, ořešák, platan, tis, topol, vrba, drnavec,

hořčice, pampeliška a řepka.

V květnu kvetou: borovice, bříza, buk, cypriš, 

černý bez, dub, habr, jalovec, jasan, javor, jírovec, 

kaštanovník, lípa, ořešák, platan, vrba, bojínek, 

lipnice, psárka, srha, žito, drnavec, hořčice, jetel, 

jitrocel, kopřivy, pampeliška, řepka a šťovík a 

vojtěška.

Obrazy mohou být nejen krásné, ale mohou i mluvit (o něčem vypovídat), nebo vyzařovat 

energii. Zadívejte se na tento obraz „Probuzení jara” a vnímejte tu sílu energie. Cítíte ji?

Obraz plný energie
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Mezi první předjarní okřídlené navrátilce patří hlavně 

skřivan, drozd, čejka, špaček a jeřáb. Koncem března 

k nám pak přilétá čáp, kterého rozeznáme od volavky 

tím, že krk má při letu napjatý. Až v  průběhu dubna 

přilétají i vlaštovky a po nich jiřičky. Vlaštovky a jiřičky 

patří mezi ohrožený druh, takže pokud u vás hnízdí, 

hnízdo neničte. Bojíte-li se znečištění fasády, stačí 

hnízdo podložit prkýnkem a bude čisto.

Jarní navrátilci

Na jaře v Čimickém háji můžeme obdivovat kvetoucí 

sasanky, orsej, lechu, plicník, violku a také tam 

najdeme prvosenku jarní – petrklíč. V Šáreckém údolí 

určitě už vystrkuje první lístky česnek medvědí. 

Jelikož je jedlý, je možné jej použít do pomazánek, 

nebo do salátů. Pozor – nepleťte si jej s konvalinkou, 

která po česneku určitě nevoní. 

text: Ludmila Kasalová 

ZAJÍMAVOSTIPŘÍRODA

Jaro v přírodě
Tento rok u nás začíná jaro 20. března ve 23:44, 

zima odchází a jaro přichází v okamžiku, kdy Slunce 

stane přesně nad rovníkem a opouští jižní polokouli a 

putuje na severní. To se děje v den jarní rovnodennosti, 

kdy je den stejně dlouhý jako noc. Tepla a světla 

přibývá. 

Ze země vyrážejí nové rostlinky a lístky stromů 

vyhřezávají z nalitých pupenů. Vypadají jako sedící 

motýlci a my se nemůžeme dopátrat, kdo je tam 

poskládal. Zvířata vycházejí z doupat a většina z nich 

Probuzení přírody
v našem okolí

Nejen rostliny, ale i někteří živočichové jež doposud 

spali, začínají se probouzet. Užovky a slepýši vylézají 

z děr, žáby z vody, a tak hlavně cyklisti - pozor! 

Foto: Milan Kasal

Sluneční paprsky mají velkou moc a celou přírodu 

probouzí ze zimního spánku. Je to doba, která 

oznamuje příchod nových začátků, příchod nového 

života. 

Foto: MR

rodí na jaře svá mláďata. Ptáci stavějí hnízda a kladou 

svá vejce, ačkoli někteří museli překonat velké vzdá-

lenosti, aby tu mohli vyvést své mladé.

Tip!
Udělejte si výlet k Haltýři v Praze 7.

Ohrazení mokřadu a lávka u Haltýře jsou již 

opraveny. Z ačínají přípravy na opravu Haltýře 

jako takového. V potoce jsou opravené mlýnky.
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Mlok skvrnitý,   jediný mlok u nás
Mlok skvrnitý je jediným zástupcem mloků, který žije na 

území naší republiky. Svým zbarvením a tvarem těla je 

velmi charakteristický a proto ho pozná většina lidí s 

alespoň elementárním zájmem o přírodu. Přesto ale 

dochází k mnohým překvapením, když se s tímto oboj-

živelníkem lidé více seznámí. Objasnit některá tajemství 

nebo vyvrátit zažité představy se pokusí tento článek.

Na území Prahy se mloci vyskytují ve čtyřech oblastech. 

V povodí Komořanského, Cholupického a Břežanského 

potoka     , dále na Báňském a Záběhlickém potoce      , 

třetí lokalitou je údolí Únětického potoka       a konečně 

oblast Podhoří a Drahaně      .

Mýty a fakta o mlocích

Zasažený živočich bývá následně v křeči a špatně se 

mu dýchá. Pro člověka jed nepředstavuje větší 

nebezpečí. Pokud se mloka dotýkáte (což pro jeho 

bezpečnost nedoporučujeme), musíte si dát pozor,

abyste si pak nesáhli do očí či si neolízli ruku. Oči by 

vás začaly pálit a v ústech by to bylo obdobné.

Kromě období kladení larev mlok vodní prostředí ke 

svému životu nepotřebuje. V zásadě dost striktně se 

ale drží vlhčích oblastí, ať již stinných lesů, roklí, 

vlhkých luk či polí. Nepřítelem je pro něj slunce, a 

proto je aktivní především v noci. Za deštivých nebo 

zatažených a vlahých dnů ho můžeme pozorovat i 

během dne (tím spíše pod korunami stromů). Na 

vrcholu podzimu mloci hledají podzemní úkryty, kde 

je konstantnější a trochu vyšší teplota než na povrchu 

půdy. Samice, oplodněné od pozdního léta, pak začát-

kem jara (v případě teplých zim i dříve) kladou do tůní 

další generaci mloků. V průměru se mloci dožívají 

přibližně 20 let a jelikož kresba na těle každého 

jednoho z nich je originál, dá se zpětným odchytem či 

prostou fotografií zjistit, kolik jedinců se na lokalitě 

nachází a porovnat záznamy i v průběhu let.

Mlok skvrnitý v Praze

Foto: Ing. Jiří RomMlok skvrnitý

Jelikož mlok patří mezi obojživelníky, lidé si ho větši-

nou zařazují po bok čolků nebo dokonce žab. To zna-

mená, že se chvíli zdržuje ve vodě, chvíli na suchu. 

Zde ale narážíme na jeden ze zažitých omylů. 

Dospělý mlok je „neplavec“. Nedokáže se dostat 

na druhý břeh řeky, pokud nemůže použít velmi 

mělký brod nebo přelézt po kamenech, stejně jako 

nepřeplave rybník. Samičku můžeme spatřit ve vodě 

při vypouštění larev. Na rozdíl od jiných obojživelníků, 

jsou mloci živorodí, nekladou tedy vajíčka (resp. 

vejcoživorodí – vajíčka se vyvíjejí v těle samice). 

Samice je při kladení larev zadní polovinou nebo i 

větší částí těla ve vodě, snaží se ale nesklouznout do 

vody celá. Larvy se pak ve vodě vyvíjejí přibližně tři 

měsíce, než opustí vodní prostředí. Jsou dravé a v 

tůních a pomalu tekoucích potocích, které jim nejvíce 

svědčí, loví drobné vodní bezobratlé ale i rybí potěr. 

Trvá jim pak cca tři roky, než pohlavně dospějí. 

I mimo vodní prostředí se živí bezobratlými živočichy, 

od žížal a slimáků až po pavouky a hmyz.

A jak je to s jedovatostí mloka? Je pravda, že mloci 

užívají jed, avšak spíše pro svou obranu či pro lov.  

 text a foto: Ing. Jiří Rom (specialista péče o chráněná území)

POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE - projekt na ochranu mloka skvrnitého v oblasti Podhoří 

v Praze  7, které pořádá spolek Vědomý dotek - nejbližší akce 5.3.2015 - více na www.vedomy-dotek/mlok

Mapa výskytu mloka 
skvrnitého v Praze

2
1

3
4

1 2

3
4

Závěrem je třeba upozornit, že mlok je v České re-

publice  zákonem chráněný, neboť jeho populace 

slábnou a z mnohých historických lokalit již vymizel. 

Je to dáno zejména ztrátou vhodných biotopů pro 

vývoj larev. Studánky se nečistí, tůně zanikají, potoky 

regulují…  Buďme rádi, že se mu na území Prahy 

zatím daří, ba dokonce rozšiřuje areál svého výskytu.
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V zahraničí už trend rovných trávníků postupně 

ustupuje a naopak se začínají prosazovat systémy 

neposekaných ostrůvků rostlin plné květů či koncepce 

perma-zahrad.

Trávník nejen pro včely

text: Ludmila Kasalová / PhDr. Martin Rezek

V současné době je, patrně z důvodu estetického, 

hojně preferován trávník bez jakéhokoli květu – tzv. 

golfový. Takový „doplněk“ domu lze vidět jak v 

nových a moderních zástavbách, tak i v okolí 

starých budov, jež byly nově zrekonstruované. 

Všude, kde se upravuje okolí, rozsívají se hlavně 

jednopruhové traviny. Tím sice vznikají krásně 

jednolité zelené plochy jak z propagačního katalogu 

developerské firmy, ale chybí jim pestrost opravdo-

vého života.

Tip!
Založte ve svém okolí kvetoucí ostrůvky 

(medonosných rostlin) vysetím semínek 

lučních květin, které si můžete zakoupit, 

nebo jen nasbírat na louce v okolí.

Golfový trávník nebo rozkvetlá louka

Každý trávník by měl mít určitou pestrost, aby lahodil 

oku člověka a zároveň byl zdrojem potravy živo-

čichům, žijícím kolem člověka. Bez této pestrosti 

vzniká pouze sterilní prostředí, ve kterém se bude 

špatně žít i samotnému člověku.

Květy v trávníku jsou přece tak krásné. Už jenom 

třeba malá sedmikráska, která kvete skoro celý rok. 

Ta nám může po dlouhou dobu dát nejen krásu, ale 

může být i vítanou ozdobou do salátů či polévek (je 

však i výborným homeopatikem). Nebo taková pam-

peliška, která není v trávnících vítána. Pampeliška, 

tedy smetanka lékařská, začíná kvést dříve než 

ovocné stromy a je velmi velkým zdrojem nektaru 

pro včely. Mladé lístky této bylinky se dají využít také 

do salátů a jejími kořeny si můžeme poléčit svá játra. 

a skloubit místní podmínky s fantazií i kuchyní a udělat 

tak radost druhým i sobě. Ve svém okolí pak můžeme 

sami vysadit (nebo vysazení na svém úřadu prosadit) 

medonosné stromy a keře, jako jsou vrba (jíva, 

košařská) a líska. Právě ony jsou prvním zdrojem 

potravy pro včely. Medonosnou rostlinou je i jeřáb, 

hloh bílý, olše, svída, dřín, trnka, javor (klen, mléč, 

babyka - které poskytují pro včely navíc i medovici), 

nebo lípa (krásně vonící, léčivá a řezbářsky využitelná). 

Všechny tyto rostliny jsou nejen krásné, ale i velmi 

potřebné.

Medonosné rostliny

Foto: Milan Kasal

Medonosné rostliny, nebo také včelařské rostliny, jsou 

pěstované nebo planě rostoucí rostliny, posky-

tující včelám velké množství nektaru, pylu či 

medovice. Jejich úloha je nenahraditelná. Tam kde je 

hustá zástavba nebo sídliště, je možné zahrádky před 

domy nebo balkony „záměrně“ zkrášlit těmito medo-

nosnými rostlinami. Například můžeme vysadit tařičku, 

plicník lékařský (použití v salátech), huseník, chudinu, 

mateřídoušku, diviznu, svazenku vratičolistou, chrpu, 

slunečnici, mák, třezalku. Také jsou vhodné a 

oblíbené aromatické bylinky, jako je máta, šalvěj, 

rozmarýn, dobromysl, saturejka, meduňka, šanta, 

tymián, yzop, levandule. Každý z nás může být tvůrčí 

Rozhodněte se sami co je lepší – rovná zelená 

travnatá plocha, nebo rozkvetlý pestrobarevný voňavý 

koberec plný života?

Foto: Milan Kasal
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Bubnováním k vlastní svobodě

ZAJÍMAVOSTISPOLEČNOST

Mnoho lidí se může domnívat, že bubnování je velmi 

jednoduchá činnost a nemůže tedy přinášet velké 

uspokojení – jedná se přeci „pouze o takové obyčejné 

bouchání do předmětu“. Opak je ale pravdou. Vždyť 

zvuk bubnu vám může připomenout i samotný tlukot 

srdce. Zda se jedná skutečně o srdeční záležitost, jsme 

se zeptali členky bubenické skupiny Blabuburo, slečny 

Ireny Veselé.

Jak jste se dostala k bubnování?

Bubeníci mě vždycky fascinovali. Už jako malá holka 

jsem snila o tom, že bych chtěla umět bubnovat. Jiné 

mladé slečny většinou chtějí být zpěvačky nebo modelky, 

já chtěla být bubeník :-)

Co Vám bubnování 

přináší?

 

ce uzemňují, rytmus působí blahodárně na tělo i duši, 

také se při hraní vyplavují endorfiny, zkrátka je to relax, 

který zároveň pozitivně nabíjí.

Nicméně jsem tento sen považovala za utopii a nikdy 

jsem se nepokusila jej uskutečnit. V naší rodině nikdo na 

hudební nástroj nehrál, nebyla jsem tedy k něčemu tako-

vému vedená a myslela si, že mi chybí hudební sluch a 

talent a další předpoklady. Až v mých 29 letech se ve 

mně něco pohnulo a já si řekla, že to vlastně není až 

takový nesmysl, že to aspoň zkusím, a vyhledala jsem 

na internetu kurzy bubnování. Našla jsem si kurz, který 

mi vyhovoval časově i místně, přišla jsem na první hodinu 

a bylo rozhodnuto. Už první lekce mě tak bavila, že jsem 

ani na vteřinu nezapochybovala, že to bylo správné roz-

hodnutí. Od té doby navštěvuji kurzy pravidelně každý 

týden již čtvrtým rokem.  

Stejné účinky však přináší hra na jakýkoliv jiný hudební 

nástroj, zpěv, tanec nebo sport. Dalo by se asi říci, že 

každý aktivní koníček. Pro mě je to navíc splnění 

dětského snu, což je samo o sobě velkým přínosem.

Proč bubnujete v kapele a ne sama?

Africké rytmy, které se na kurzech učíme, jsou vlastně 

skladby pro několik nástrojů. Konkrétně pro různé druhy 

bubnů, které se svým zvukem vzájemně doplňují. Dále 

mají i hráči na stejný druh bubnu různé role, každý hraje 

jiný part, někdo hraje sólo apod. Zkrátka africké rytmy 

nejsou úplně vhodné pro hraní jednotlivcem.

Že budu někdy hrát v kapele, jsem ale nečekala. 

Chodila jsem na kurzy s tím, že mě baví si jednou týdně 

zahrát tam a občas na nějaké akci s přáteli z kurzů. 

Příležitost přidat se k již fungující kapele přišla tak nějak 

sama a neplánovaně, a protože jsme si vzájemně lidsky 

i hráčsky rozuměli, zkusila jsem to a jsem za to moc 

ráda. Jsme amatérská kapela složená z velmi různých 

lidiček, které spojuje především humor a radost z hraní, 

a tu radost se snažíme předávat i divákům na našich 

vystoupeních. I název leccos vystihuje - Blabuburo 

znamená blázniví bubeníci a bubenice z Roztok. Být 

součástí takové kapely je opravdu zábava a můj koníček 

tím získal ještě další rozměr.

Je možné Vás v nejbližší době někde vidět?

Ano, máme naplánované vystoupení 30. 5. 2015 na 

Festivalu Zámeček, což je každoročně pořádaný malý 

kulturně-hudební festival na zámku (Středočeské 

muzeum) v Roztokách u Prahy. Info o festivalu můžete 

sledovat na  a případné další www.festivalzamecek.cz

akce najdete na našich stránkách . www.blabuburo.cz

Jste srdečně zváni!
text: PhDr. Martin Rezek / Irena Veselá

Foto: Archiv Ireny VeseléSkupina Blabuburo na koncertě

Bubnování je pro mě 

doslova osvobozující. 

O s v o b o z u j e  o d 

myšlení. Během hraní 

se odreagujete od 

každodenních starostí 

a stresů. Mozek se 

musí  soustředi t , 

abyste mohli každou 

rukou a případně ještě 

každou nohou dělat 

jiný pohyb, a proto 

nemá prostor přemýš-

let ještě o něčem  

dalším. Hluboké vibra-
Foto: Archiv Ireny Veselé

Irena Veselá při bubnování (vlevo)
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Co vás čeká v dalších měsících

březen až květen 2015

Jste zvědaví co vás čeká v nadcházejícím období? Podívejte se tedy co říkají hvězdy a na co se v který 
měsíc, bez rozdílů znamení, můžete připravit  (a popř. jak). 

BŘEZEN 2015
Radost a pokoj v srdci, který souvisí i s poděkováním, že jsme přežili nejistoty na přelomu roku. Dejte na své 

instinkty a podívejte se s jakým majetkem máte právo disponovat. 

Vaše smečka, rodina, bude najednou průhledná a nezajímavá. Ale nemluvte o tom. 

DUBEN 2015
Poznáváme spravedlnost loňského hospodaření a všechny omyly, které už nenapravíme. Uvědomíme si jak 

je lehkovážné věřit institucím. Budeme si muset vybrat společenství, které je pro nás obživující.

KVĚTEN 2015
Nedaří se nám poznat ty správné lidi na správných místech. Budeme se muset trochu rozhýbat a vyrazit i na 

cesty, porozhlédnout se, kde máme investovat svůj čas.

text: Mgr. Ivan Vašin

Dodržujte pravidla a dobré zvyky pěstujte. A je jedno, kdo se na vás dívá. Musíte být jednoznační i pro 

sebe sama.

Vaše instinkty jsou plné informací a nápadů. Nesnažte se je vysvětlovat, ani obhajovat. Jste podstatní jen 

pro vlastní cestu.

Nic se nebude dít správně, nikdo nebude bez chyby. Ale v rozhovorech se vám bude objevovat vaše 

osobní cesta.

Trochu práce a trochu pochůzek a trochu času se naučíte věnovat těm blízkým. A Oni budou spokojeně 

přinášet poklady ke společnému ohništi.

Budete se muset nejen naučit domlouvat, ale i fyzicky vykonávat práce pro někoho a něco, kde nebudete 

mít jistoty, že vám patří.

Vaše domácnost je vaše soukromí. Pracujte na zvelebení svých prostor.

S kolegy se nebojte chodit na pivo. Prostě se držte smečky.

Také v práci se budou dít přesuny a kotrmelce. Ale poslouchat drby je důležité.

Plnost smečky, rodiny, je dána vaším sebeobětováním. Kolik přinesete k ohništi tolik budete moct vidět na 

těch druhých.

Tento majetek není váš, ale patří někomu blízkému, a tak vám nezbývá, než se domluvit a najít společnou 

řeč.

Naslouchat státním institucím je nuda. Ale mezi řádky jsou v tom balastu i perly. Neprobírejte tato témata 

doma u stolu. 

Vytvořte si pohledné oblečení, pohodlný rozvrh činností, a vydržíte od rána do večera být akční.  

Potřebujete partnerské pochválení, vzdávání úcty i důstojnosti. Proto nemluvte hlouposti. 
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Významné dny, události a výročí
Víte, co se děje, nebo jaká výročí se také slaví v měsíci březnu, dubnu a květnu 2015? Podívejte se níže.

BŘEZEN 2015

2.3.    Výročí narození Bedřicha Smetany (roku 1824) - český hudební skladatel světového významu 

          (nejznámější skladba: Vltava z cyklu Má Vlast)

7.3.   Výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka (roku 1850) - první československý prezident

8.3.    Mezinárodní den žen (International Women's Day) - výročí demonstrace newyorských žen (švadlen)

          za volební právo žen v roce 1909 - slaveno od roku 1911

20.3.  Příchod jara (v 23:44 hod.)

21.3.  Jarní rovnodennost (Vernal Equinox)

21.3.  Světový den lesů (World Forest Day) - vyhlášeno Konfederací evropského zemědělství (CEA) již od 

          roku 1971

21.3.  Světový den poezie (World Poetry Day) - vyhlášeno UNESCO od roku 1999

22.3.  Světový den vody (World Water Day) - vyhlášeno OSN od roku 1993

27.3.  Mezinárodní den divadla (World Theatre Day) - výročí otevření Divadla národů v Paříži v roce 1957 

          - slaveno od roku 1962

28.3.  Den učitelů - výročí narození „učitele národů” Jana Amose Komenského (roku 1592) 

29.3.  Začátek letního času - změna na letní čas v 02:00 hod. posuňte ručičku hodinek na 03:00 hod.

DUBEN 2015

1.4.    Mezinárodní den ptactva (International Bird Day) - výročí podepsání Konvence o ochraně 

          užitečného ptactva - slaveno od roku 1906

5.4.    Velikonoční neděle - Boží hod velikonoční

6.4.    Velikoční pondělí - pomlázka 

7.4.    Světový den zdraví (World Health Day) - vyhlášeno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 

          - slaveno od roku 1946

22.4.  Den Země (Earth Day) - od roku 1970 se slaví v USA jako snaha o upozornění na ekologické 

          problémy a potřebu ochrany životního prostředí - od roku 1990 se slaví i v ostatních zemích světa

30.4.  Pálení čarodějnic - scházení se u zapálených ohňů při kterých se slabí příchod jara. 

          Noc z 30.4. na 1.5. se pokládá za magickou (Filipojakubská noc).       

+ 1 hodina
v 02:00 posunout na 03:00 hod.

- 18 -



text: PhDr. Martin Rezek

Foto: Milan Kasal

KVĚTEN 2015
1.5.    Svátek práce - připomínka stávky dělníků v Chicagu (roku 1886 v USA) jež vedla k Haymarket-

          skému masakru.

1.5.    Lásky čas a polibek pod rozkvetlou třešní  - tradice políbení ženy pod rozkvetlou třešní - žena 

          následující rok oplývá krásou a „neuschne”

1.5.    Zdobení májky - zdobení smrkového či březového kmene stromu  a jeho následné hlídání

3.5.    Den Slunce (Sun Day, International Sun Day) - připomínka významu sluneční energie - slaveno od 

          roku 1978

5.5.    Výročí Květnového povstání českého lidu proti německým okupantům (1945)

8.5.    Státní svátek ČR - Den osvobození od fašismu , výročí kapitulace Německa a konce II. světové 

          války (1945)

10.5.  Den matek (Mother's Day) Svátek matek -  na návrh prezidenta Wilsona schválil kongres USA 

          -  slaveno od roku 1914, v Československu slaveno od roku 1923

12.5.  Výročí úmrtí Bedřicha Smetany (1884) - český a světový hudební skladatel

14.5.  Výročí narození Karla IV. (1316) - český král a římský císař, „otec Vlasti“

15.5.  Mezinárodní den rodiny (International Day of the Family) - vyhlášeno OSN - od roku 1994

16.5.  Výročí slavnostního položení základního kamene Národního divadla v Praze (1868)

24.5.  Evropský den národních parků (European Day of Parks) - vyhlášeno Federací evropských parků 

          (EUROPARC Federation) od roku 1999

31.5.  Světový den bez tabáku (World No Tobacco Day) - vyhlášeno Světovou zdravotnickou organizací

          (WHO) od roku 1987

- 19 -



NĚCO NA ZASMÁNÍ

ZÁBAVA
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Pacient u lékaře: 

Pane doktore, poslední dobou 

si vůbec nic nepamatuji.

Například s někým mluvím

a za chvíli nevím o čem to bylo.

A od kdy to pozorujete?

A co?

Stěžuje si mladík svému

kamarádovi:

„Marušce jsem posílal tak 

často milostné dopisy, až 

se zamilovala do pošťáka.“

U doktora:

„Jak se cítíte pane Novák?”

„Ale, vždycky po záchvatu 

mám takové divné svírání

pane doktore.”

„A jak dlouho to svírání

trvá?”

„Než mi sundají kazajku!”

„A ty jsi, Aničko, opravdu přede mnou s nikým 

 jiným  nechodila?" nemůže chlapec 

uvěřit své dívce. 

"Opravdu Honzíku. Věř mi. S nikým jsem 

nechodila. 

Vždycky  jsem si vybírala kluky s autem."

Dobrá nálada je vždy zapotřebí

Osamělý muž se vrací domů 

noční ulicí. 

Ze tmy najednou vyskočí dva 

zloději a křiknou: „Dej nám 

peněženku a hodinky, nebo tě 

zbijeme!“ 

Muž zaujme obratně bojový postoj 

a řekne: „Umím kung-fu, aikido, 

taj či ...“ Zloději na nic nečekají a 

utíkají ihned pryč. 

Muž však pokračuje: 

… a ještě další tři čínská slova.“

- 20 -
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 Rozdíl mezi generacemi:

60 % českých dětí umí používat tablet.

95 % českých důchodců musí požívat tablety.

Poslední výzkumy v otázce 

dobra a zla ukázaly:

Lidé se nerodí dobří ani špatní. 

Rodí se nazí! Tak kdo jste
  tady byl dřív,
      slepice 
      nebo 
     vejce?!

ČEK
ÁRNA

MUDr.

Bolí

To

R
e
ze

k

Nemáte peníze na lékaře?

Jděte na letiště.

Tam vám zdarma udělají rentgen 

a pokud začnete mluvit o terorismu, 

tak i kolonoskopii.

Povídají si dva kamarádi:

„Slyšel jsem, že ses oženil?" 

"Ano, oženil. Už mě nebavilo 

vysedávat sám po hospodách." 

"No a co teď?" 

"Teď už mě to zase baví."
V této době dělají rodičům 

největší starosti dvě věci: 

Co z internetu stahuje jejich syn 

a co na internet nahrává jejich dcera.

Nedávný průzkum ukázal, že žena 

s mírnou obezitou žije déle než muž, 

který se o tom zmíní.

Podřízený chce zalichotit svému  vedoucímu:

„Tedy šéfe, jestli genialita začíná 

někde na IQ 160, tak vy musíte být

určitě polovičním géniem.

- 21 -



MOUDROSTI ZNÁMÝCH I
NEZNÁMÝCH

Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví něco

nového.                                  Aurelius Augustinus - biskup z Hippa a učitel církve 4. století

- řešení najdete na straně 27

1

HÁDANKY

Přemístěte 1 zápalku na obrázku tak, aby se 
změnilo 910 na 100.

2
Co je to?
Má to zuby, ale nic to nejí?

3
Co je to?
Neustále to mění tvar a přesto 
je to kulaté?

2

- řešení najdete na straně 27NAJDI 10 ROZDÍLŮ

1

2

Jaro je obdobím lásky 

nejen u lidí. 

Zamilované páry lze vidět 

téměř všude kolem.

Najděte 10 rozdílů mezi 

obrázkem 1 a obrázkem 2. 

Pokud se vám to zdá 

těžké, napovíme vám : 

„Letící pták v rohu 

obrázku ...”

... a další je už na vás.

- 22 -



HRA O MULTIVITAMÍNOVÉ TABLETY NA 2 MĚSÍCE

Najděte 4 číslice, které se v obrázku vlevo a vpravo neopakují (např. červená 9).

Zašlete tuto informaci na email: redakce@vedomy-dotek.cz do 30.4.2015 a při 

slosování  správných luštitelů dne 01.05.2015 můžete vyhrát krabičku multivitamínů 

v tabletách na 2 měsíce. Barvy číslic jsou: modrá, červená, zelená a fialová.

Výhru z předcházejícího čísla časopisu, tedy 4 vstupy do ZOO Praha v hodnotě 600,- Kč vyhrála paní 

Veronika Saiverová z Prahy. 

Výherce hry z předcházejícího čísla

BLUDIŠTĚ
Pomozte včelce najít nejkratší
cestu ke květinám 
a k úlům.
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LEHKÉ TĚŽKÉ
1 2

- řešení najdete na straně 27

LUŠTĚNKA

SUDOKU

Včela průzkumnice informuje ostatní včely o poloze nového zdroje 

potravin pomocí  ................................................ .odpověď ve sloupci 1 a 2

- řešení najdete na straně 27

Puntičkář

Spletená vlákna

Množné číslo od slova dílec

Rostlina Antirrhinum

Nádoba na vodu

1

2 Méně než tři

„Loď” z kmene stromů
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PRO RODIČE A DĚTI

Upleťte si jednoduchou pomlázku
Dne 6.4.2015 je Velikonoční pondělí. Muži chodí hodovat s pomlázkou a tito koledníci dostávají od žen 
vajíčka. Pomlázka má předávat svěžest, mladost, zdraví a ohebnost (tak typickou u proutků, ze kterých 
je pomlázka upletená). Vejce, které žena dává muži je symbolem znovuzrození, plodnosti a nesmrtelnosti. 
Šupání pomlázkou by mělo být s citem (stačí i pouze symbolicky).

Tip!
 Vrbové proutí si připravte 
tak, aby bylo při  pletení 
ohebné a nelámalo se.
Toho docílíte tím, že si 
proutí nařežete těsně 

před pletením pomlázky, 
nebo již nařezané proutí 

budete skladovat 
namočené ve vodě, v 

tmavé chladné místnosti.

Nepoužívejte proutky vrby
smuteční, neboť praskají.

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek

1

3 4

2

Upleťte si pomlázku sami:

Ustřihněte čtyři vrbové proutky 
stejné délky (např. 1 m) a jeden 
vrbový proutek kratší. 

Při řezání vrby na pomlázku, 

prosím, dbejte na to, aby 

bylo co nejméně odpadu. 

Vrba totiž poskytuje včelám 

nejen lehce stravitelný pyl, 

ale i nektar.

Víte, že ...
Nejstarší zmínka 

o pomlázce je již 

ve 14. století?

Bylo to v sepsaném 

kázání Konráda 

Waldhausera, 

pražského kazatele.

Poznámka:

Proutky si poté rozložte tak, 
abyste je mohli proplétat. Pak 
vezměte vždy krajní proutek a 
přeložte jej přes dva vedlejší
jako je to na obrázku 2. 

Kratší proutek (na obrázku světle 
hnědý) rozpulte po jeho délce
a omotejte jím proutky tak jak 
je zobrazeno na obrázku 1. 

Střídejte při pletení strany (tedy 
např. nejprve pravou a pak zase 
levou stranu - viz obrázek 2 a 3)
do té doby, než vám zbyde asi 
pěticentimetrový konec nepro-
pletené délky proutků. 

Tento konec pomlázky pevně 
svažte provázkem a ozdobte
jej barevnými stuhami (viz 
obrázek 3).

- 25 -



Jak lehce obarvit vajíčka

Jednoduché   české koledy
Hody, hody do provody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Hody, hody do provody,
běží zajíc kolem vody,
běží on si pro vajíčko,
dejte mu jej má matičko.

Obarvěte si velikonoční vajíčka jednoduše a levně přírodními 
barvami.Postup je velmi jednoduchý. Vajíčka pořádně odmastěte octem 
- tedy otřete je hadříkem namočeným v octu. 

Pokud před obarvením

o m o t á t e  v a j í č k o 

provázkem, natáhnete na 

něj gumičky, nebo na jeho 

povrch připevníte listy 

rostl in nití,  vzniknou 

zajímavé vzory. 

Pokud chcete barvu skořápek, vařte vajíčka v odvaru ze zlatavěhnědou 
slupek cibule (nebo vařte přímo se slupkami cibule). 

Po uvaření vajíček (tj. 10 minut) odstavte hrnec s vajíčky mimo vařič a 
nechte vajíčka v odvaru z cibule ještě cca 0,5 až 1 hodinu.

Pokud chcete barvu, vařte vajíčka se špenátem či petrželovou zelenou 
natí. 

Pokud vařte je v odvaru z listů červeného zelí. modrou, 

Růžové barvy skořápek se dosáhne ponořením do šťávy z červené řepy.

Žlutá barva se získá vařením vajíček s kořením kurkuma. 

Fialová barva se docílí šťávou z borůvek. 

Sytost obarvení lze regulovat dobou ponoření v přírodním barvivu. 
Čím delší doba, tím sytější barva. Vždy je lepší obarvovat vajíčka s 
bílou skořápkou. Jedna až dvě lžíce octa do odvaru či barvící lázně 
docílí intenzivnějšího obarvení. Po obarvení vajíček lze získat lesklý 
vzhled vajíček otřením skořápek hadříkem s trochou másla.

Tip!

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek
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Neposlušné kuřátko
Na jednom venkovském dvoře žilo malé kuřátko. Bylo nejmenší z celého kurníku, a když 

pípalo, nebylo skoro ani slyšet.

POHÁDKA KRÁTKÁ S POUČENÍM

Kuřátko bylo sice malé, ale bylo také velmi odvážné. Chodilo po dvoře a každému vyprávělo, 

jak bude objevovat svět, jak je mu dvorek malý a jak bude venku za plotem prožívat velká 

dobrodružství. Hodiny pak prostálo nehnutě, zírajíc směrem k plotu dvora a snilo o tom, co 

vyprávělo.

Jakmile se maminka kvočna nedívala, ihned běželo k díře v plotě, pryč ze dvora, vstříc 

velkému světu. Vždy ho však kvočna dohnala a zpět ho vrátila do hejna ostatních slepic, pod 

bezpečný dohled otce kohouta. Přitom mu vždy domlouvala a vysvětlovala, jaká nebezpečí 

na něj mohou venku číhat. Kuřátko ale neposlouchalo. Zdálo se mu to jako pouhé omezování 

a mělo za to, že jemu se přece nemůže nic stát.
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HÁDANKY

2

3

hřeben

Měsíc
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A jaké je poučení z této pohádky?

„Nechoďte sami do míst, která neznáte a která mohou být nebezpečná.”

„Raději informujte své rodiče, kam hodláte jít.”

Takhle to šlo den za dnem. Ale jednoho odpoledne, když maminka kvočna seděla na 

vajíčkách a na chvilku usnula, neposlušné kuřátko využilo chvilky nepozornosti a velkou 

rychlostí se rozeběhlo směrem k plotu. Šup a hop a už bylo dírou v plotě venku. Venku 

z malého dvorku, přímo ve velkém světě.

Cestou k lesu ale potkalo hladovou lišku, která byla právě na lovu. Kuřátko pro ni bylo 

vítaným obědem. Nebýt toho, že zrovna přiběhl tatínek kohout, který již neposlušné 

kuřátko hledal, nikdy by o svém velkém dobrodružství nevyprávělo. Kohout zahnal lišku 

a odvedl kuřátko zpět na bezpečný dvorek. Kuřátko už se nikdy samo nevydávalo do 

míst, které neznalo a vždy poslouchalo svou maminku.

Dívalo se nalevo, ale nic nebezpečného nevidělo. Dívalo se napravo a také nic. Pořádně 

se tedy nadýchlo čerstvého svobodného vzduchu a vyrazilo s veselým pískotem 

směrem k lesu. Tam určitě zažije spousty příběhů, o kterých pak bude vyprávět tatínkovi 

a mamince až se vrátí, pomyslelo si.

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek
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21.03.2015
od 10:00  do 11:30 

Pořádá spolek Vědomý dotek
v rámci programu Zdravé životní prostředí.
Více informací na kontaktech: 

www.vedomy-dotek.cz          
martin@vedomy-dotek.cz            Tel: 608 339 338
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Sraz dobrovolníků
je 21.03.2015

v 9:50 až 10:00
u Čimického háje,

před budovou 
Hovorčovická 1713/22

v Praze 8.   

Pojd nám pomoc 
i ty.
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05.03.2015
od 16:00  do 19:00 

Pořádá spolek Vědomý dotek ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy. 
Více informací na:            
www.vedomy-dotek.cz/mlok
info@vedomy-dotek.cz
T: 608 339 338 B
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Sraz dobrovolníků:
05.03.2015 od 15:50 do 16:00

u stanice autobusu „Poliklinika Mazurská” 
v Praze 8 (bus 144, 177, 202).

Máte-li, vezměte si s sebou holinky, rukavice, 
hrábě a motyky.   

Pojd nám pomoc i ty.
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JAK?

upravíme prostředí výskytu mloka 
skvrnitého - tedy vyčistíme okolí 
Podhořského potoka v Praze 7 
od odpadků, prohloubíme tůně 

a vyspravíme jejich břehy.
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Na Petynce 70/182, Praha 6  Střešovice 16900
IČO: 02214776

PhDr. Martin Rezek - šéfredaktor
email: redakce@vedomy-dotek.cz
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA ČASOPISU

Nejbližší akce spolku na období březen až květen 2015:

Praha 4: Studio Dobeška,  Praha 6: Harmonizační studio Osm, Biostudio, Praha 8: Spirála - Kobylisy, 

Praha 9: Speed Gym, Brno: Broli cosmetic studio, Litoměřice: Pneuservis Rezek

Vědomý dotek z.s.

POKUD BYSTE SE CHTĚLI PODÍLET NA DISTRIBUCI ČI OBSAHU ČASOPISU, NAPIŠTE NÁM NA 
REDAKČNÍ EMAIL: redakce@vedomy-dotek.cz
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