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Foto: MR

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 pomáhají-

cích profesí, jako jsou  zdravotníci, zaměstnanci ústavů, sociální pracovníci, 

rehabilitační sestry, hasiči apod., u kterých je statisticky zjištěn zvýšený výskyt 

syndromu vyhoření či posttraumatických stresových poruch (PTSD).

Pro tyto osoby je vypracován speciální pětihodinový program o duševní hygieně 

a prevenci syndromu vyhoření, kterého se účastní ZDARMA.

Blíže k našim projektům
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O SPOLKU

Foto: MR
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ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

V rámci patronace Čimického háje v Praze 8 pořádáme dvakrát do 

roka (v březnu a září) úklid této pražské zeleně.  Akce jsou 

pořádány ve spolupráci s dobrovolníky, se správou Čimického 

háje - Lesy hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 8.

Foto: MR

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
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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.

Pořádáme akce na vyčištění tůní a opravu kamenných přezimo-

vacích zídek u tohoto potoka ve spolupráci s Magistrátem hlavního 

města Prahy, Úřadem městské části Praha - Troja a hlavně dobro-

volníky z řad veřejnosti.

Co se nám  povedlo v poslední době

Foto: Ludmila Kasalová

Během úklidu, kterého se zúčastnilo 16 osob z řad dobrovolníků bylo 

vyčištěno a upraveno 60 tůní. Spolek akci pořádal ve spolupráci s 

Městskou částí Praha Troja a Magistrátem hl. m. Prahy pod dohledem 

odborníků na životní prostředí.

5.3.2015

Všichni účastníci získali (kromě dobrého pocitu z pomoci zákonem 

chráněnému živočichovi), jako poděkování, knižní publikaci "Rostliny 

přírodního parku Drahaň - Troja" (autor Daniel Hrčka) a vyslechli 

odbornou přednášku o mlokovi skvrnitém (Ing. Jiří Rom - specialista 

péče o chráněná území). 

Pomozme mlokovi přežít v Praze 

(Dobrovolný úklid okolí Podhořského potoka 

v Praze 7 a úprava tůní)

Foto: MR

Foto: MR

Při jedné z pravidelných kontrol Podhořského potoka jsme však 

zjistili,že někdo záměrně poškodil tůně (tím by mohlo dojít k úhynu 

larev mloka skvrnitého), a proto jsme 10.5.2015 vyhlásili další akci 

„Pomozme mlokovi přežít v Praze” a tůně jsme za pomoci 14-ti 

dobrovolníků opravili. Čištění a úprava studánek

Zpevňování tůněk 
dobrovolníky
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Více k pořádaným akcím spolku je uvedeno na  www.vedomy-dotek.cz,
kde se lze na akce také přihlásit. Pokud máte nějaké podnětné nápady, dejte nám, 

prosím, vědět na email: . info@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

5.6.2015     Den vědomého doteku 

(Pomáháme pomáhajícím - přednáška o duševní hygieně pro 

 zaměstnance z pomáhajících profesí ZDARMA)

Nejbližší akce spolku a co připravujeme

Foto: MRZanesené jezírko v Čimickém háji

Foto: MRI takto by mohlo vypadat jedno 
ze stanovišť dětské naučné stezky

Obnova jezírka v Čimickém háji

Dětská naučná stezka v Čimickém háji

Dne 21.3.2015 jsme pořádali akci "Dobrovolný úklid Čimického háje". 

Sešlo se kolem 50-ti dobrovolníků, kteří za 2 hodiny odstranili z 

prostoru Čimického háje v Praze 8 celkem 7 kubíků (m3) odpadků. 

Ty byly odvezeny do připraveného kontejneru. Akce byla pořádána 

ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Úřadem městské části Praha 8.

21.3.2015 Dobrovolný úklid Čimického háje

Spolek se rozhodl připravit projekt dětské naučné stezky v Čimickém 

háji v Praze 8, kde by se občané zábavnou formou dozvěděli více o 

tom, jaká zvěř, ptáci, obojživelníci a rostliny se v Čimickém háji vyskytují 

(popř. jiné zajímavosti). Jednotlivá stanoviště na stezce budou osazeny 

informačními cedulemi, na kterých budou zadány vědomostní či doved-

nostní úkoly.

V severovýchodní části Čimického háje v Praze 8 se nachází jezírko,

jež je unikátní svou  polohou, neboť se v této lokalitě žádný jiný vodní 

zdroj   nevyskytuje. Jezírko je napájeno z vlastního pramene. Stav 

jezírka je však velmi  dezolátní. Je zabahněné a nemá dostatečnou 

hloubku pro to, aby v letním období nevysychalo.

Rozhodli jsme se tedy připravit projekt na vyčištění a úpravu tohoto 
jezírka.

Foto: MR

Všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají, hlavně dobrovolníkům, moc děkujeme.

Porada před úklidem
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TÉMA ČÍSLA: SLUNCE

Slunce - lampa života
Slunce, hvězda, která svítí lidskému rodu na jeho 

dlouhé cestě po Zemi už od jeho vzniku (a byla 

tady dokonce o miliardy let dříve, než se objevily 

vůbec první zárodky života na této planetě), nás 

zásobuje nepřetržitě světlem i teplem, a na jeho 

záření je závislé podnebí, změny počasí a 

teploty i příliv a odliv. Udržuje na zemském 

povrchu vodu v kapalném skupenství, podporuje 

fotosyntézu rostlin a v neposlední řadě, což se 

pro nás stalo takovou samozřejmostí, že si to 

ani neuvědomujeme, nám svými jasnými paprsky 

umožňuje vidět.   

„Životopis”  Slunce 

Slunce bylo vždy (již od starověku) ve všech 

prastarých kulturách považováno za symbol 

života a znovuzrození, pro jeho pravidelné 

objevení se na obloze každého rána. 

Proto bylo již od nepaměti prohlašováno za 

božstvo a uctíváno pod mnoha jmény. 

V antickém Řecku jako Hélios, ve starém Římě 

Sol, v Egyptě Ra, Réa Amon. Aztékové 

Slunce nazývali Huitzilopochtlia a přinášeli mu 

krvavé oběti v podobě vyrvaných srdcí zaja-

tých nepřátel. U Inků to byl Inti, od něhož začí-

nala Incká dynastie, takže všichni její budoucí 

panovníci byli uznáváni za bohy slunce. 

Mayové se klaněli  Kinich Amauovi, a i staří 

Slované měli svého boha slunce a pozemské-

ho ohně, kterým byl Svarožič (Dažbog).

Teď se ale odkloňme od historie a řekněme si 

pár praktických údajů ze života naší hvězdy. 

Známe jméno, různé “přezdívky”, tak se podí-

vejme na další zajímavosti z jejího životopisu. 

Narození: před 4,6 miliardami let

Předpokládaná délka života:

           bude zářit ještě nejméně 5 - 6 miliard let

Hmotnost: 20 kvadriliónů tun

             (330.000x větší než hmotnost Země)

     Slunce je nejtěžší těleso sluneční soustavy 

                         a tvoří 99% celé její hmotnosti.

Velikost: průměr 1.384.640 km
                        (109 x větší než průměr Země)

oTeplota: na povrchu 5.700 kelvinů (5.426,8 C)
o

v jádru 15.000.000 kelvinů (14.999.726,8 C)
3Hustota: v centru 130g/cm

                      (desetinásobek hustoty olova)
3

               na povrchu 0,001g/cm

Složení: 70% vodík, 28% hélium,              2% ostatní

Výskyt: Obíhá okolo středu Mléčné dráhy ve

vzdálenosti 25000 až 28000 světelných let.
15

               (1 světelný rok = 9,460 x 10  metrů)

Jeden oběh kolem centra Mléčné dráhy mu

                                        trvá 226 miliónů let.
Vzdálenost od Země:

                150 000 000 km

Světelný paprsek ze Slunce k nám dorazí za 

8 minut 19 vteřin. Z druhé nejbližší hvězdy 

                AlfaCentauri je to celých 4,35 roku!

Každou vteřinu Slunce spálí 4 miliony tun H 

(vodíku).

Člověk, který váží na Zemi 70 kg, 

by na Slunci vážil 1.960 kg.

Víte, že ...
Gravitace na Slunci je 

28 x větší než na Zemi?

- 5 -
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Teorie zániku Slunce

Zajímavá aktivita
Slunce  

Sluneční korona: Je vrchní a nejrozsáhlejší 

oblast sluneční atmosféry. Jedná se o žhavé  

plyny, unikající z fotosféry. Je dobře viditelná  

při úplném zatmění Slunce.

Sluneční protuberance: Veliký jasný oblak 

chladného plazmatu, vystřelující z povrchu 

Slunce. Jsou dlouhé mnoho tisíc kilometrů a 

hmotnost materiálu v nich obsaženého může 

dosahovat až stovky miliard tun.

Zatmění Slunce
Jde o astronomický jev, kdy Měsíc vstoupí na 

své dráze mezi Zemi a Slunce a z části nebo  

celé ho zakryje. V minulosti byla tato situace 

vykládána náboženskými nebo mystickými pří-

činami, ale dnes je již považována pouze za 

zajímavý přírodní úkaz, který si nechá ujít jen 

málokdo.

Úplné zatmění Slunce je totiž velice vzácnou 

podívanou, které se pro jednotlivé místo na 

Zemi opakuje průměrně jen jednou za 360 let. 

Navíc má velmi malý časový rozsah. Trvá jen 

7 minut 30 vteřin a oblast, podél které je úplné  

zatmění možno pozorovat, má šířku zhruba  

270 km, což je jen jedna setina zemského 

povrchu.

První zmínky o zatmění Slunce jsou z Číny, v 

knize dokumentů dynastie Sú-king, a mělo k 

němu dojít  22. října 2137 př.n.l.

U nás byla zaznamenána tato úplná zatmění: 

29. října 878 - za vlády knížete Svatopluka

7. června 1415 - spojováno s upálením 

                             Jana Husa

Na další toto úžasné představení, které bude 

možno sledovat na našem území si musíme  

počkat až do 7. října 2135.

Částečné zatmění slunce jsme mohli u nás 

pozorovat nedávno - 20. března 2015.

V minulosti se astronomové domnívali, že 

Slunce postupně vychladne, protože vyčerpá 

veškeré zásoby paliva, a Země se stane 

mrtvou, zmrzlou koulí. 

Dnes už ale víme, že celý proces bude

mít trochu jiný vývoj. Asi za 1,1 miliardu let

začne Slunce růst a vydávat čím dál silnější

teplo. 

Sluneční protuberance

Sluneční koróna

12. května 1706 - zatím poslední úplné zatmění



text, ilustrace a obrazová příloha: Pavel Karel

Na zemi roztaje polární led a po nějaké době 

se odpaří všechny oceány. Veškerá voda ze 

Země zmizí do vesmíru a planeta zůstane

prázdná a suchá. Za 3,5 miliardy let bude vy-

dávat takové teplo, že povrch Země se stane 

žhavým a zcela neobyvatelným pro jakoukoliv

formu života. O půl miliardy let později se 

Slunce zvětší tak, že pohltí planety Merkur

a Venuši. Za dalších 7 miliard let se hvězda 

změní na rudého obra a jeho okraj bude do-

sahovat až k Zemi. Až spotřebuje veškerý 

vodík, začne spalovat hélium, které mu vydrží 

asi na dalších 100 miliónů roků. Za 12 miliard 

let se stane ze Slunce bílý trpaslík. 

Ano, je to velmi temná prognóza a od tohoto

vývoje nás nezachrání ani Bruce Willis se 

svou posádkou ke všemu odhodlaných 

astronautů.

Poté, co spálí veškeré hélium, nebude stačit 

hmotnost hvězdy na to, aby došlo k fúzi uhlíku. 

Slunce odhodí svoje vnější vrstvy a zbude z 

něj jen neaktivní jádro, tvořené především 

uhlíkem, které nebude větší, než naše dnešní 

Země.

Možná, že jste se teď trochu vylekali, ale 

nebojte se. Ke všemu co jsme tu popsali, má 

dojít nejdříve za víc jak miliardu let.

Vývoj technologií, které lidstvo používá, jde 

velmi rychle kupředu a v té době (bude-li 

lidstvo na Zemi žít) jistě nebude problém se 

včas prostě zvednout a přestěhovat se na 

jinou, k tomuto účelu již vyhlédnutou, planetu.       

Přejeme Vám krásné léto pod jeho životodár-

nými a hřejivými paprsky. 

Takže máme opravdu ještě moře času si užívat 

všech darů Slunce, které nám nyní nabízí.
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Sluneční lázně
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Když se řekne sluneční lázně, mnoho z nás si 

hned vybaví pana radu Vacátka z Hříšných lidí, 

který se pod jejich skleněnou kupolí, při řešení 

případu záhadných vražd, řádně zapotil.

Sluneční lázně v Zátiší

Jiní si představí společnost prvorepublikové 

honorace, noblesních šviháků a blikotajících 

filmových hvězdiček, slunících se v hřejivých 

paprscích někde na široké terase přepychového 

lázeňského domu.

Je pravda, že v těch dobách byly opravdu slu-

neční lázně ve velké oblibě, a vyznavači této 

zdravotní kratochvíle cestovali mnohdy až 

"daleko" za hranice tehdejší Prahy. Do Čimic, 

Chuchle nebo Hodkoviček

Velmi oblíbené byly v té době Rücklovy léčivé 

sluneční lázně v Praze-Zátiší. V dobovém doku-

mentu se o nich píše:

"Léčí se zde s netušeným výsledkem a rychlostí 

veškeré choroby nervů, rheumatismus, ischias, 

neuralgie, dále chudokrevnost, blednička, rha-

chitis, poruchy pohlavní činnosti, záněty ledvin

a cukrovka, chronické katary průdušek, chro-

nická rýma, komplikované choroby, při kterých 

léčení jedné choroby překáží vyléčení ostatních 

atd. atd..."

Šíře záběru těchto blahodárných lázní byla, jak 

je vidět, opravdu veliká, a ceny na tehdejší dobu 

nebyly až tak vysoké. Sprchu slunečními paprsky 

si mohla dovolit i takzvaná střední vrstva. 

Cena jedné lázně - 40 Kč, blok pro deset lázní - 

350 Kč, blok pro 20 lázní - 600 Kč.
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Sezóna začínala za "příznivé pohody" již od po-

loviny března a končilo se v říjnu. Do romantic-

kého údolí na jižní periférii Velké Prahy se zájemci 

dostali po železnici do stanice Braník-Hodkovičky, 

nebo paroplavbou po Vltavě do stanice Malá 

Chuchle, odkud je do Zátiší hezká 20minutová 

procházka. Kdo chtěl sluneční koupel v lázních 

spojit ještě s prohlídkou okolí a výlet si prodloužit, 

mohl si najmout byt v místních třech výletních 

restauracích za “velmi výhodných podmínek”.

O tom, že tehdejší návštěvníci lázní byli nadmí-

ru spokojeni, svědčí podle dobových dokumentů 

mnoho nadšených ohlasů, z nichž vybíráme:

“Po marném usilovném léčení jinými prostředky, 

dosáhli jsme překvapujícího účinku použitím 

vašich léčivých slunečních lázní při našich cho-

robách - zkornatění cév a rheumatismu - začež 

Vám vzdáváme náš srdečný dík, vřele doporu-

čujíce váš ústav podobně trpícím.” 

Plukovník V. V. P..... s chotí   V Řevnicích, 15. září 1923

I když to vše můžeme považovat zčásti jen za 

kratochvíli, zčásti za tehdejší módní trend, je 

pravdou, že sluneční světlo má skutečně na 

naše tělo blahodárné účinky.

Blahodárně působí při zpomalení růstu ná-
dorů, UV paprsky umožňují  v pokožce 
syntézu vitamínu D, který napomáhá proti 
Osteoporóze, sluneční světlo potlačuje stres, 
má prokazatelně léčivý účinek na řadu 
kožních onemocnění, a v neposlední řadě 
kladně působí na rovnováhu hormonů v těle, 
a tím podporuje zdravou sexualitu a 
plodnost. 

Dnes je dokázáno, že působí pozitivně na 

nemoci srdce a cév, na diabetes, infekční 

onemocnění (sluneční paprsky snižují totiž 

obsah bakterií ve vodě i ve vzduchu až o 70% 

a umí zabíjet bakterie i v hlubokých vrstvách 

pokožky). 

Takže se bez obav koupejte v životadárných 
slunečních  paprscích, ale i zde se určitě držte 
moudré rady: “Všeho s mírou....”

text a obrazová příloha: Pavel Karel

UV faktor na opalovacích krémech
Sluneční paprsky jsou sice blahodárné, ale v parných 
letních dnech je přece jenom nutné svou nezakrytou 
kůži chránit před spálením i opalovacím krémem či 
olejem. Na každém opalovacím krému je uveden 
UV faktor. Máme krémy, které mají UV faktor 
číslo 6, 10, 30 nebo také dokonce 50 +. 

Foto: MR

text: PhDr. Martin Rezek

UV faktor, uvedený na opalovacích krémech, je 

označen jako opalovací faktor, tedy OF (nebo také 

SPF – Sun Protection Factor). Tento faktor, tedy toto 

uvedené číslo, označuje násobek doby, po kterou 

můžete pobývat na přímém slunci, než dojde ke spálení 

vaší pokožky. Pro každého člověka, dle jeho tzv. 

fototypu, je tato doba jiná. Znamená to tedy - pokud se 

můžete na daném sluníčku normálně (bez použití opa-

lovacího krému) zdržovat 20 minut než se spálíte, pak 

opalovací krém s OF 6 vám tuto dobu prodlouží na 

120 minut.

Víte, co UV faktor vlastně znamená?

Mezi OF 30 a OF 50 již není velký rozdíl. Opalovací 

krém s OF 50 prodlouží dobu pobytu na slunci oproti 

opalovacímu krému s OF30 pouze o několik minut a 

ne o 20-ti násobek.Opalovací krém používejte nejen k 

vodě, ale i na hory, kde jste slunci přece jenom blíže a 

roste zde intenzita UVB záření. A pozor – děti do 

jednoho roku, by na přímém slunci neměly být vůbec 

(i dle doporučení lékařů).



Krásné nohy do plavek

Celulitida

Blíží se léto a my si můžeme 

aspoň na pár týdnů v roce 

obléct plavky a vystavit svá 

těla na odiv. Jenomže neznám 

kolem sebe ženu, která by 

byla spokojená s tím, jak 

vypadá. Svým nohám spíláme 

a přitom zapomínáme, že 

je zapotřebí o ně pravidelně 

pečovat a to nejen zvenku, 

ale i zevnitř.

Lymfodrenáž

Asi nejčastějším problémem v 

poslední době je celulitida, resp. 

správně odborně celulita.

ZDRAVÍZDRAVÍ

Cena lymfodrenáže se téměř blíží 
běžné ceně za klasickou masáž. 
Levnější variantou je přístrojová 
lymfodrenáž, zde je ale nutné 
nejprve si ověřit, zda je ošetření 
prováděno opravdu školeným 
odborníkem. 

Foto: Jitka Pítrová

Co tedy dělat, abychom si 

promenádu v plavkách 

nejlépe užily? 

Předně je důležité dostat se 

nohám pěkně pod kůži.

Pomerančová kůže trápí ženy v 
každém věku. Příroda nás totiž 
vybavila, na rozdíl od mužů, větší 
elasticitou kůže, abychom byly 
připravené na těhotenství. 

Právě odlišná stavba podkoží 

dává vzniku celulitidě, prostorová 

svoboda tukových buněk si 

přímo říká o problém.

Hormonální nerovnováha, 
nadváha, nevhodný jídel-
níček, sedavé zaměstnání 
či nedostatek tekutin, to vše 
může být příčinou vzniku 
pomerančové kůže. 

Zbytnělá ložiska tuku se derou 

na povrch kůže, kde vytváří ne-

vzhledné hrbolky a ďolíčky, které 

tolik nenávidíme.  

Aktivace
lymfatického

systému
Způsobů, jak získat zpět své 
krásné nohy, je hned několik a 
některé můžeme praktikovat i 
doma. Začít můžeme třeba 
tělovou péčí pomocí krémů či 
gelů, kterých je dnes na trhu 
spousta. Stačí si pár z nich 
vyzkoušet a vybrat ten, který 
vám nejlépe funguje. 

Důležitá je také aktivace lymfa-
tického systému. K tomu, aby 
náš lymfatický systém správně 
fungoval a pomáhal nám odvádět 
tukové buňky z těla, můžeme 
lehce napomoci.

Lymfatický systém totiž potře-
buje pohyb. Ideální je tedy 
zařadit pravidelný sport a do naší 
ranní či večerní očisty přidat i 
kartáčování těla. 
Jemný koupelový kartáček najde-
me dnes v každé běžné drogerii. 
Kartáčem pokožku masírujeme 
vždy od nejvzdálenějších částí 
končetin směrem k srdci. 

Profesionální ošetření však zajistí 
šikovný lymfoterapeut, který 
dokáže určit stupeň celulitidy a 
zaměří se při lymfodrenáži na 
problematické partie. 
Kromě nohou jsou postiženými 
místy zpravidla hýždě, břicho, 
bedra a ruce. 

Lehce se pozná třeba i tím, že 

před vlastní lymfodrenáží ručně 

ošetří mízní uzliny na krku.  

Anticelulitidní
masáž

Kromě lymfodrenáží jsou dobrým 

pomocníkem v boji proti tukovým 

buňkám anticelulitidní masáže. 

Jsou bolestivější, neboť mají za 

úkol narušovat tukové podkoží. 

Masáž se provádí ručně nebo 

třeba za pomocí baněk, u kterých 

se využívá podtlaku. 

Ošetření se zpravidla kombinují 
se speciálními anticelulitidními 
zábaly. U lymfodrenáží i u anti-
celulitidních masáží se vždy 
aplikuje série 8-12 ošetření, 
aby byl  v idět kosmetický 
výsledek. Ovšem výsledku 
dosáhneme pouze kombinací 
všech anticelulitidních dopo-
ručení. Pakliže budeme sedět 
na gauči a cpát se chipsy, 
nemůžeme očekávat, že jaká-
koli masáž či krém naše nohy 
zachrání.  
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text: Denisa Fuksová - terapeutka pro zdravé tělo (www.masazealinie.cz)

Freediving, potápění na nádech

To má vliv na potápěčské nehody a vztah k 

vodnímu světu obecně. Od ničení vodních 

atrakcí v potápěčských lokalitách až po pošla-

pání vodních korálů neobratným zanořením. 

Někteří takoví „potápěči“ si chtějí i odnést něco 

na památku, třeba dveře od helikoptéry z vraku, 

aby se mohli pochlubit. Na štěstí začíná nová 

generace potápěčů, vědců, kteří vysazují nové 
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V lékárnách najdeme dnes i 

specializované výživové doplňky 

proti celulitidě a na podporu 

cévního systému. 

Výborný je ananas, který obsa-

huje kyselinu pantotenovou 

důležitou pro pružnost kůže.

Možností, jak zmírnit projevy 

celulitidy je spousta, avšak pouze 

Odměnou jsou krásné nohy, na 

které můžeme být pyšné. Pak už 

jen zbývá zapózovat sluníčku na 

lehátku a dodat nohám šmrnc 

opálením. 

Tak honem ještě dodat tělu nějaké 

betakaroteny z mrkve, meruněk 

či tobolek z lékárny, ať získají 

nohy vysněnou barvu a jsou 

chráněny před ultrafialovými 

paprsky. Než se vydáte opalovat, 

nezapomeňte si také zajít na celo-

tělový peeling. Zbavíte se starých 

šupinek kůže a krásné opálení 

vám vydrží déle.  Promenáda v 

plavkách může začít.

Strava
Ve stravě je nutné snížit 

podíl tuků v celkovém denním 

příjmu a hlídat si jejich kvalitu. 
V případě nadváhy je za-

potřebí poradit se nejprve s 

odborníkem a nastavit vhodný 

redukční režim.  Dobrým 

detoxikačním pomocníkem 

jsou lymfatické bylinné 

směsi, zelený čaj, citrusová 

nebo jablečná šťáva. Denně 

by měla žena vypít minimálně 

dva litry vody, nejlépe s 

citronem, aby se tělo mohlo 

přirozeně čistit. 
Do stravy je vhodné zařadit 

červenou řepu pro odvodnění, 

citrusy, jahody či meruňky 

pro pevnost cév. 

jejich kombinace a naše pevná 

vůle a vytrvalost vedou k efekti-

vnímu výsledku. 

Foto: Jitka Pítrová

Foto: Jan Novák

Určitě většina z vás již někdy byla u moře, nebo 

plavala v krásně čisté průzračné vodě. Pokud vás 

lákalo poznání co je tam dole pod hladinou, tak jste 

si vzali masku a ploutve, abyste se mohli rychleji 

pohybovat pod vodou. Odměnou za to vám bylo 

objevení jiného světa - světa ticha, stavu beztíže, 

království ryb, sumýšů, lastur, řas……, ale pak jste 

se museli vynořit, protože vám nestačil dech, nebo 

jste nedokázali vyrovnat tlak v uších a zanořit se 

hlouběji.

A tak jste si možná udělali kurz potápění s přístro-

jem, nebo jste o tom alespoň přemýšleli. Potápění 

s přístrojem vás zavede do světa ticha, kde může-

te pozorovat krásu podvodní krajiny a vnímat 

rytmus svého dechu. Slyšíte jenom unikající 

vzduch v podobě bublin, které směřují k hladině v 

podobě malých vypouklých zrcátek. Potápění s 

přístrojem má své kouzlo a jsem ráda, že vodní 

svět je díky kompenzátoru vztlaku zpřístupněn i 

vozíčkářům.

 

Jenom mne trošku mrzí, že se v dnešní době 

můžete stát potápěčem kdokoli i za dva dny. 

Freediver a potápěč „bublinkář“ 
(zatopený lom Kosov u Berouna) 
voda měla 4 °C



kolonie různých korálů, lidem se dostává do 

podvědomí jaká je realita moří a vodních toků 

a snad se do budoucna každý z nás svým 

stylem života bude snažit o nápravu.

Freediving
Freediving je potápění na jeden nádech. S potápě-

ním na nádech se stanete alespoň na chvíli součás-

tí vodního světa. Stejně to tak má třeba i velryba, 

nebo tuleň. I ti se musí nejprve nad hladinou 

nadechnout, než se začnou potápět. A jsou to přeci 

také naši „příbuzní“. Při freedivingu nejste závislí na 

potápěčských základnách a nejste obtěžkáni tech-

nikou. Stačí vám maska, šnorchl, neopren a ploutve, 

které jsou delší než klasické. A pak se pod vodou 

se cítíte „jako ryba ve vodě“.

Nádechové potápění není nic nového, potápění na 

nádech používali již naši předci k obživě. Dnes jsou 

známy techniky, kterými lze dosáhnout neuvěřitel-

ných výsledků, například zatajit dech až na 11 minut.

Co přináší freediving
Freediving zlepšuje zdraví (zpevňování sva-

lové části těla rovnoměrnou zátěží svalů ve 

vodě, zvyšování dechové kapacity …) a zpro-

středkovává výjimečné zážitky (pro někoho i 

splněné sny). Při něm se totiž můžete napřímo 

setkat s delfínem, velrybou, dugongem … štikou, 

nebo ochočeným sumcem v lomu (králem našich 

řek). Můžete na chvíli patřit mezi ně.

Při freedivingu nemusíte lámat rekordy a věk zde 

nehraje velkou roli. Jde hlavně o to, že člověk 

získává nové možnosti, poznává sám sebe a 

posouvá své hranice. Jelikož například zdravá 

strava k freedivingu rozhodně patří, začnete se 

přirozeně zajímat o zdravý životní styl a následně 

jej i aplikovat.

Při potápění je důležitá bezpečnost. Pod vodou 

jste sám se sebou a posouváte své hranice  však 

na hoře na vás vždy čeká „buddy“, tedy kamarád 

který vás jistí. Mějte vždy na paměti jednu z nej-

důležitějších zásad: „Nikdy se nepotápěj sám“.

 

Foto: Ludmila KasalováSetkání se sumcem (zatopený 
lom Rumchalpa u Nové Paky)

Kurz freedivingu by měl mít, dle mého názoru, 

každý potápěč s přístrojem. Pro pocit pohody a 

bezpečnosti ve vodě, i poznání sebe sama. 

Jak probíhá kurz freedivingu? Kurzy freedivingu 

jsou ve dvou stupních. První stupeň je sezná-

mením s fyziologickými procesy, praxí na bazéně 

a poté i na volné vodě v nějakém lomu s dobrou 

viditelností nebo u moře. 

Kurzy freedivingu

Pokud už máte zkušenosti s přístrojovým potá-

pěním, můžete začít rovnou druhý stupeň (to byl 

můj případ). Příprava začíná v bazénu, nejméně 

dva měsíce před kurzem, kde se naučíte přepla-

vat několikrát za sebou bazén pod hladinou s 

ploutvemi i bez, získáte fyzičku a naučíte se 

správně dýchat a seznámíte se s teorií a techni-

kami přípravy před ponorem. 

Protože ponor nezačíná zanořením do vody, 

ale přípravou a zklidněním. Adrenalin tu 

nemá své místo. Pomocí dýchání a uvolňo-

vacích cviků se zpomalí tělesné funkce.

Nyní se chystám do Rakouska na zatopenou 

louku na Grüner See. Od Prahy je to asi 500 km 

daleko, ale stojí to za to. Louka je zatopená 

jenom jedenkrát ročně, při tání sněhu. Nejvyšší 

hladina bývá koncem května a začátkem června. 

Tip na freediving
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Pozor na pyly v létě
I v létě kvetou rostliny a těla alergiků mohu mít 

bouřlivé reakce. Přečtěte si, které rostliny to 

jsou.

Buďte na ně připraveni a nenechte si zkazit 

svou dovolenou nebo výlet do přírody.

Foto: MRLouka plná pampelišek

V červnu kvetou:  bojínek, černý bez, jílek, kostřa-

va, lípa, lipnice, medyněk, pajasan, psárka, pýr, 

srha, žito, drnavec, heřmánek, jetel, jitrocel, kopři-

vovité, merlíkovité, pampeliška, šťovík a vojtěška.

V červenci kvetou:  bojínek, černý bez, jílek, ko-

střava, kukuřice, lípa, lipnice, medyněk, psárka, 

pýr, srha, žito, ambrózie, drnavec, heřmánek, 

chmel, jetel, jitrocel, kopřivovité, merlíkovité, pam-

peliška, pelyněk, šťovík a vojtěška.

V srpnu kvetou: bojínek, jílek, kostřava, kukuři-

ce, lipnice, medyněk, pýr, rákos, srha, ambrózie, 

drnavec, heřmánek, chmel, jetel, jitrocel, kopři-

vovité, merlíkovité, pampeliška, pelyněk a šťovík.

text: PhDr. Martin Rezek

Roztátý sníh je filtrován přes tamní vápenec a 

voda je pak tak čistá, že se jí můžete i napít. 

Teplota vody je kolem 4 – 7 °C. V křišťálové vodě 

můžete pod hladinou vidět nejenom vyšlapané 

cesty, ale i dřevěný most či lavičku. Viditelnost je 

Jestl i vás freediving zaujal a chystáte se 

na nějaký kurz, tak se budu těšit na 

shledanou.

Víte, že ...
Jsme na světové špičce ve freedivingu?

Ačkoli je náš národ bez moře a jsme 

spíše suchozemci, patříme do světové špičky. 

Na mistrovství světa týmů v Sardinii 

v roce 2014 jsme získali stříbro a bronz. 

text: Ludmila Kasalová (foto archiv LK)
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až 50m. Hloubka není veliká. Když se louka 

zaplní vodou, tak má jezírko hloubku maximál-

ně 11m.

Foto: Jaroslav NejedlýPřekvapená štika



text: PhDr. Martin Rezek

Prosluněné léto autor: Zdenka Jandová
Obrazy mohou být nejen krásné, ale mohou i mluvit (o něčem vypovídat), nebo vyzařovat 
energii. Zadívejte se na tento obraz „Prosluněné léto” a vnímejte tu sílu Slunce a pozitivní 
náladu. Naplňuje vám celé tělo. Cítíte to také?

Obraz plný energie
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Sedmikrásky do salátu
Všude kolem nás nyní kvetou sedmikrásky. 
Plná jich je louka u lesa, ale i trávník mezi panelo-
vými domy. Tuto kytičku můžeme vidět skoro 
všude.  Ale pozor – nejedná se jen o květinu 
„sedmi krás“, ale hlavně o bylinku. 

 Bílé sedmikrásky mezi lučním kvítím Foto: MR

Sedmikráska chudobka (lat. Bellis perennis) 

je léčivka, kterou používali naši předci již od 

středověku pro její schopnost pomáhat při onemoc-

nění dýchacích cest, zánětech, vyrážkách apod.
Obsahuje léčivé látky, jako jsou saponiny, dezin-

fekční silice, třísloviny, hořčiny, inulín, flavonoidy, 

minerální látky a další. Z květů se dělají čajové směsi. 

Mladé l ístky sedmikrásky lze přidávat do 

salátů, nebo dokonce do polévek. Lístky obsahují 

mnoho minerálů, vitamínů, chlorofyl či léčivé látky 

a salát vám příjemně osvěží. Do salátu můžete 

samozřejmě přidat i několik květů sedmikrásky, které 

salát i zkrášlí.

Pokud si sedmikrásku do salátu přidáte, pak vám 
přejeme dobrou chuť a plné zdraví.



ZAJÍMAVOSTIPŘÍRODA

Opuštěné nebo zraněné zvíře
O prázdninách, na výletě v přírodě, se můžeme dostat 

do situace, kdy najdeme opuštěné nebo zraněné zvíře.

Je velmi důležité vědět, jak se v takové situaci zachovat.

Opuštěné zvíře

3) Psím útulku Libeň (Azyl opuštěných zvířat), 

    Jeřábová, Praha 9

Foto: MROpuštěný pes?

Pokud uvidíte někde přivázaného nebo volně běhají-

cího „domácího mazlíčka“, ať už se jedná o psa kočku 

či jiné zvíře, snažte se nejprve zjistit, zda není někde v 

okolí jeho majitel. Až teprve potom, co zjistíte, že je 

zvíře skutečně osamocené či opuštěné, začněte jej 

„zachraňovat“. 
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Zraněné zvíře

Foto: MRDivoká kachna s ohnutou pravou nohou

Jak tedy přitom postupovat? 

Vy zvíře neznáte (nevíte, zda není nemocné či agre-

sivní) a naopak ono zase nezná vás (může se vás bát). 

Je dobré zvíře uklidňovat mluvením, a pokud se pohy-

buje volně, pak sledovat, kde se zrovna vyskytuje, aby 

se mohla Informovat přivolaná odchytová služba. 

Zavolejte na linku 156, tedy na Městskou policii, která 

má ve svých řadách vyškolené pracovníky pro odchyt 

volně pobíhajících a toulavých zvířat, nebo spolupracuje 

s odchytovou službou. Po příjezdu Městské policie 

informujte policisty o tom, kde se zvíře nalézá i o tom, 

kde jste zvíře viděli poprvé (může to pomoci k nalezení 

majitele zvířete). Ti po odchytu zvířete shánějí, ve spolu-

práci s Policií ČR, majitele nalezeného zvířete a 

samotné zvíře odvezou do některého z útulku. Zde si 

jej může majitel opět převzít. Tak například - pokud jste 

„ztratili“ psa nebo kočku v Praze, můžete se po něm 

podívat v:

1) Útulku pro opuštěná zvířata Praha Troja, 

    V Zámcích 56, Praha 8

2) Útulku pro opuštěná zvířata Praha Měcholupy, 

    Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10

4) Psím útulku Praha 9 (Odchytová služba Lary), 

     Vysočanská 546, Praha 9

5) Psím útulku Modřany, U Soutoku 10, Praha 4

Pokud někde objevíte v přírodě zraněné volně žijící 

zvíře (např. kachnu, lišku, labuť, dravce apod.), 

můžete opět zavolat na linku 156 (Městskou policii), 

a zde o tomto informovat, nebo informovat přímo 

některou ze záchranných stanic (Českého svazu 

ochránců přírody), která také disponuje odchytovou 

službou. 

V Praze je zřízena Záchranná stanice hl. m. Prahy 

(Praha 5, Mezi Rolemi) s pohotovostní telefonní 

linkou: 773 772 771, která funguje nonstop a kde 

vám i po telefonu poradí, jak se zachovat při nale-

zení volně žijícího zvířete, a pokud je odchyt sku-

tečně potřeba, zajistí ho.

Mohou vám poradit například, že:

Pokud nejsou nalezená mláďata zvířat (srnky, 

zajíci, jeleni, daňci, mufloni) viditelně zraněná, 

nesmí se na ně sahat. Téměř nikdy se totiž 

nejedná o opuštěná mláďata. Někteří ptáci, kteří 

vypadají jako zranění, jsou pouze mláďata, která 

se učí létat. Pokud jsou nezraněná, nemusíte si 

jich všímat. Pokud jsou na zemi v nebezpečí, stačí 

je jen vysadit na nejbližší strom.



Krasavci našich sídlišť
Začalo být  hezky. Slunce svítí a naše sídliště

se na jaře začala zbarvovat do pestrých barev. To měli 

na svědomí nejen stavebníci, kteří začali rekonstruovat 

fasády, ale i rostliny které konečně rozkvetly. Přímo k 

očím nám své barevné výtvory strkaly keře a stromy, 

abychom je měly co nejblíže.

Keř tavolník pochází ze Severní Ameriky. Indiáni 

používali jeho odvar jako léčivo (bylinný čaj). Jeho 

účinky jsou podobné jako při použití aspirinu. 
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Jaké jsou však nejčastější keře a stromy v našich 

sídlištích, a kteří krasavci nám tedy zkrášlili naše 

okolí?

Foto: MRKvetoucí sídliště

Jirovec maďal (kaštan koňský) Zlatice (zlatý déšť) Tavolník bílý

Nejčastěji můžeme na sídlištích vidět v městské zeleni

tavolník bílý, zlatici, šeřík, ale i jírovec maďal. Jsou to 

velice krásné keře a stromy. Řekněme si o nich ale 

něco bližšího.

Tavolník bílý (lat. Spiraea alba) 

Tento strom, který dorůstá výšky až 30 metrů, není u 

nás původní dřevinou. Pochází z jihovýchodní Evropy.

Barvivo z listí a slupek plodů se používalo na barvení

textilií. Z plodů, které se sbírají od září do října, se 

vyrábějí masti, které mají protizánětlivé  účinky a 

používají se na vstřebávání otoků, křečové žíly, 

hemeroidy či kožní ekzémy. Pozor - nezralé plody jsou 

jedovaté i pro zvířata.

Jírovec maďal, kaštan koňský 
                                     (lat. Aesculus hippocastanum)

Opadavý keř zlatice (nazývaný též zlatý déšť) není 

u nás původní dřevinou. Rod zlatice čítá kolem 

12-ti druhů, které se vyskytují hlavně ve východní 

Asii (jinde pouze na Balkáně zlatice evropská). 

Keř dorůstá výšky až 3 metry. Některé druhy mají 

také léčebné účinky. Zlatice rozkvétá před rozvi-

nutím listů, a to již v dubnu, a je tedy včelařsky 

velmi významná. 

Zlatice (lat. Forsythia) 

Pražský region (včetně území obce Černošice) je 

ojedinělý službou Pražské zvířecí záchranky, 

fungující nonstop. Je tedy skutečně nejlepším 

postupem, při nalezení zraněného volně žijícího 

zvířete, co nejrychleji zavolat tuto záchranku na 

telefonním čísle 774 155 155.

Hlavní pravidlo!
Mějte na paměti hlavně své zdraví.

Opuštěné i zraněné zvíře je vystresované,

mohlo by se vaší pomoci aktivně bránit 

a třeba vás i nechtěně zranit. 

Proto vždy jednejte opatrně 

a zavolejte odborníky.

text: PhDr. Martin Rezek



Šeřík v mnoha barevných variantách (fialová, lila a bílá)

Tip!
Pozorujte chvíli detaily květu na 

keři (či jiné rostlině) ve vašem okolí.

Zjistíte, že jste si dříve ani nevšimli,

jak je krásný a kolik krásy vlastně 

máte kolem sebe.

Použití rostlin jako čaj či léčivo však doporučuje-

me,  pokud nejste odborník, nezkoušet, neboť  

neznáte přesné receptury a nemůžete  vědět, 

zda byste použili například správný druh tavol-

níku.

Keř, či menší strom šeřík také není původní dřevi-

nou u nás. Pochází z jižní či jihovýchodní Asie a 

jihovýchodní Evropy. Existuje kolem 30-ti druhů 

šeříků. Na našem území se nejčastěji pěstuje šeřík 

obecný. 

Šeřík (lat. Syringa) 

Silně vonící květy mají barevnou škálu od bílé přes

lila k silně fialové. Květy šeříku jsou oboupohlavné.

Všechny uvedené rostliny jsou nejen krásné, ale i 

prospěšné. A jak jsme zjistili, některé druhy mají i 

léčivé účinky.

text a foto: PhDr. Martin Rezek

text: PhDr. Martin Rezek

Mraveniště je stavba, kterou staví mravenci jako 

„příbytek“ pro svou královnu a celou svou kolonii. 

Jelikož nemají rádi sucho a chlad, staví mraveniště 

tak, aby jim zajišťovalo teplo a mělo tu správnou 

vlhkost vzduchu – např. v dutinách stromů apod.

Foto: MRMraveniště mravence lesního 

Kolonie mravenců lesních (lat. Formica rufa) staví 

svá hnízda do tvaru kup. Tyto kupy, které v lese 

nelze svou velikostí přehlédnout, je možné s 

čistým svědomím nazvat „chrámy Slunce“.

Hnízdo, tedy jeho tvar a umístění, je totiž mravenci 

stavěno tak, aby na svém povrchu zachytávalo co 

nejdéle velké množství slunečních paprsků a tím 

mraveniště efektivně ohřívalo. Proto je jeho nej-

větší plocha natočena směrem na jih či jihovýchod. 

Mravenci potřebují zajistit uvnitř svého mraveniště, 

pro zdárný vývoj svého potomstva, teplotu 

26 – 30 °C. Pokud by toto nebylo zajištěno, vymřou. 

Díky tvaru mraveniště se jim to daří. Pro regulaci 

vnitřní teploty je mraveniště opatřeno průduchy, 

které mravenci podle potřeby buď zvětšují, nebo 

zmenšují. V zimě, kdy je teplota slunečních paprsků 

nedostačující, shromáždí se všichni mravenci v

nejhlubších místech mraveniště, kde teplota ne-

klesá pod bod mrazu. Na jaře, kdy začne být 

mraveniště opět zahříváno silnějšími slunečními 

paprsky, začnou se mravenci probouzet a vylézat 

na jižní stranu mraveniště, kde se vyhřívají. 

S naakumulovanou teplotou vcházejí zpět do 

útrob mraveniště, kde dochází k uvolňování tepla 

z jejich tělíčka a zahřívání vnitřních prostor. Tím se 

postupně dosáhne až potřebné teploty 26 - 30 °C. 
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Mraveniště, chrám Slunce



Veškerý odpad se v současné době již nehází do 

jedné popelnice, jak tomu bývalo kdysi, ale třídí se. 

Třídění odpadu začalo u nás od roku 1991 na zákla-

d ě  p r v n í h o  z á k o n a  o  ž i v o t n í m  p r o s t ř e d í 

(z.č. 17/1992 Sb.). Odpad odnášíme do různě 

barevných kontejnerů (celobarevné nebo jen s ba-

revnými víky), které jsou rozděleny dle druhu odpadu. 

Jak a proč třídit odpad

Foto: MR
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Ví te a le jak odpad t ř íd i t a co se do konte j -
nerů může opravdu dávat? 

Odpad lze obecně rozdělit na směsný odpad, re-
cyklovatelný odpad (tedy papír, sklo, plast, nápojové 
kartony), bioodpad a nebezpečný odpad. Nebezpeč-
ný odpad, objemný odpad, elektrotechnika, kov či 
stavební suť (cihly a beton z drobných rekonstrukcí v 
bytě) se může odevzdávat do sběrného dvora. 
Ostatní se vhazuje do kontejnerů.

Směsný odpad Co do kontejneru patří: odpadky, které nelze recyklovat ( je z více druhů 

Papír
Co do kontejneru patří: noviny, reklamní letáky, časopisy, papír kancelářský, kartony, krabice, lepenka 

Co do kontejneru nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír (takový papír nelze při následné 

recyklaci vyčistit), voskovaný papír, uhlový papír (tzv. kopírák), použité plenky, obvazy a hygienické 

potřeby

Sklo

Co do kontejneru patří: skleněné lahve od alkoholických (víno apod.) i nealkoholických nápojů, 

sklenice od zavařenin, marmelád, kečupů, skleničky, tabulové sklo od dveří a oken – vše i rozbité

Plast

Co do kontejneru patří: polystyren (nalámaný na menší kusy), zmačkané či sešlapané PET lahve 

(mohou být i s víčkem), plastové tašky, sáčky a fólie, plastové kelímky (od mléčných výrobků, např. 

jogurtů), balící fólie (od spotřebního zboží), plastové obaly od CD (samotné CD se do kontejneru ne-

vyhazuje), plastové obaly od kosmetických, čistících a pracích prostředků (bez obsahu, tedy vymyté)

Co do kontejneru nepatří: PVC (jako např. staré podlahové krytiny a novodurové odpadní trubky či 

trubky na vodu) – to se vyhazuje do směsného odpadu, plasty zamaštěné, silně znečištěné, případně 

obsahující nějaké chemikálie či zbytky potravin

materiálu) a nejsou nebezpečným odpadem či velkým bioodpadem (např. posekaná tráva apod.)

Barva kontejneru: modrá  Označení: PAP 20-39

Barva kontejneru: zelená nebo bílá, Označení: GL 70 (bílé sklo), GL 71 (zelené sklo), 
GL 72 (hnědé sklo)   Směsné sklo - barevné i čiré sklo  Barevné sklo - barva kontejneru: zelená
Čiré sklo (pouze čiré sklo) - barva kontejneru: bílá

Co do kontejneru nepatří: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo, pozlacené či pokovované 

sklo nebo zrcadla, sklo se zbytky chemikálií či potravin

Barva kontejneru: žlutá, Označení: PET 1 (Polyethylentereftalát), HDPE 2 a PE-HD 2 
(Vysokohustotní polyetylén - mikroten), LDPE 4 a PE-LD 4 (Nízkohustotní polyetylén), 
PP 5 (Polypropylén), PS 6 (Polystyren)

Nápojové kartony

Co do kontejneru patří: nápojové krabice (např. od mléka, džusu, vína apod.) složené z papíru, 

plastu a někdy též tenké kovové folie 

Barva kontejneru: oranžová, nebo jen oranžové víko či nálepka
Označení: C/PAP 81 (Kombinace papíru a dalšího materiálu, např. plast), 
C/PAP/ALU 84 (Kombinace papíru a hliníku), C/PE 84 (Kombinace papíru 
a dalšího materiálu)

Co do kontejneru nepatří: kartony se zbytky obsahu (nápoje či potraviny), měkké sáčky (od potra-

vin v prášku – např. kávy)

V některých městech se nápojové kartony dávají i do kontejnerů určených na papír či plast, ale tyto 

kontejnery musí být tak označeny (tj. označení pro nápojové kartony). Karton je potřeba nejprve 

sešlápnout před vyhozením do kontejneru.



U Berouna, 20 km od Prahy, leží Skanzen 

Solvayovy lomy, ve kterém je také Muzeum těžby 

a dopravy vápence v Českém Krasu. Návštěvníci 

si mohou prohlédnout tematickou výstavu, těžební 

štolu a  projet se na úzkokolejném vláčku. 

Foto a tip na výlet: Ludmila Kasalová

Okolní krajina je nádherná a stojí za to zde 

udělat výlet. Doporučujeme trasu ze Srbska, 

přes Bubovické vodopády do Solvayova lomu.

Krajina Českého Krasu z vyhlídky na doporučené trase výletu

Tip na výlet do přírody!

Více na www.solvayovylomy.cz
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text: PhDr. Martin Rezek

Nevíte kam na výlet? Máme tady pro vás dva tipy. 

Na Benešovsku u obce Divišov – Lbosín (cca 

45 km od Prahy), na kopci Březák byla v roce 

2014 postavena dominantní rozhledna. Jmenuje 

se Špulka a má skutečně tvar špulky od nití. Cesta 

k rozhledně, která je schůdná jak pro pěší tak pro 

cyklisty, vede skrz krásné lesy a jsou na ní umís-

těna odpočívadla, cedule naučné Ptačí stezky a 

dřevěné sochy pohádkových postav. 

Vyhlídková plošina rozhledny je ve výšce 30 metrů 
a zajišťuje krásný výhled do celého okolí. U roz-
hledny můžete využít i služeb stánku s občerstve-
ním a přečíst si informační tabule o obcích daného 
regionu.

Více na www.rozhlednaspulka.cz Foto a tip na výlet: PhDr. Martin Rezek
Pohled na rozhlednu Špulka

Nebezpečný odpad                        Nebezpečným odpadem jsou léky (ty lze odevzdat i v lékárnách), 
zářivky, výbojky, pneumatiky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, počítače, elektronika, barvy, 
tonery do tiskáren, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Pokud se tyto materiály vyhodí do 
směsného odpadu, dochází k zatížení životního prostředí, neboť obsahují jedy. Běžné baterie a 
elektroniku lze odevzdat i v prodejnách elektroniky.

Proč třídit odpad
Vytříděný odpad z kontejnerů, jako je papír, sklo, plast a nápojové kartony lze dále recyklovat a 
využít jako surovinu pro výrobu dalších výrobků. Například papír lze recyklovat až sedmkrát, a 
sklo dokonce do nekonečna. A co se z takto získaných surovin vyrábí?

Z papíru například knihy, školní sešity i toaletní papír. Sklo se využívá k výrobě nepřeberného 
množství skleněných výrobků. Z PET lahví se vyrábí polyesterová vlákna a z nich pak výplně 
spacáků, polštářů či zimních bund. Z folií se opět vytvoří folie nebo pytle. Směs plastů se využívá na 
výrobu zahradního nábytku, dlažby či výrobků ve stavebnictví. Nápojové kartony se zbavují zbytků 
hliníku a polyetylenu a zpracovávají se jako starý papír nebo se v celku drtí a zpracují se na desky 
pro stavebnictví nebo nábytkářství. Třídění odpadu (a jeho následná recyklace) pomáhá nezatěžo-
vat životní prostředí a šetří přírodní zdroje. Proto je opravdu důležité.

Biodpad
Co do kontejneru patří: např. zbytky z ovoce či zeleniny, skořápky z vajec a ořechů, zbytky pečiva, 

kávový a čajový odpad, vlasy, zbytky svíček, piliny, nasekaná tráva, listí, dřevní hmota, větve, plevel ...

Co do kontejneru nepatří: recyklovatelný či nebezpečný odpad

Barva kontejneru: hnědá 

Objemný odpad                                           Za objemný odpad je považováno např.: starý nábytek, podlahové krytiny, 
umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky apod.



Letní rozhovor s Janem Hrušínským

ZAJÍMAVOSTISPOLEČNOST

Je tady léto, čas dovolených, výletů a relaxace.  

Všichni se co nejvíce snažíme užít si  krásné letní dny.

Navštívili jsme herce, spisovatele, dabéra a ředitele 

Divadla Na Jezerce, pana Jana Hrušínského, abychom

se ho zeptali, jak toto období tráví on.

Léto je obdobím slunce a tepla. Jaké roční období 

máte nejraději?

„Byl bych nejšťastnější, kdyby u nás bylo po celý rok 

teplé jaro, tak 20 – 25 stupňů. Miluji tohle období, kdy se 

v přírodě všechno znovu rodí a všechno znovu začíná. 

Jaro totiž vždy znovu a znovu  dává naději, že tentokrát 

bude svět opravdu lepší. A když ne, tak prostě počkáme 

do příštího jara. Jednou to určitě vyjde.”

Blíží se čas prázdnin a dovolených, které se 

nevyhýbají ani divadlu. Jak nejraději trávíte léto 

a dovolenou?

„Tady bych mohl říct, že stejně jako jaro, miluji i léto. 

A to právě z důvodu divadelních prázdnin. Nehraje se! 

Kdybyste věděli, jak já se na prázdniny letos těším! 

Vykonáváte mnoho činností, které jsou náročné 

na čas, sílu a energii. Jak odpočíváte a co je 

pro Vás zdrojem síly a energie?

„Slunce. Potřeboval bych, aby svítilo po celý rok. 

Všimněte si, že lidé, žijící v jižních zemích mají větší 

nadhled, jsou usměvavější a hned tak je něco nevyvede 

z rovnováhy. Jsem si jist, že je to tím, jak na ně svítí 

sluníčko a dává jim sílu k úsměvu.“ 

Štěstí je nutnou součástí života každého z nás. 

Kdy se cítíte být šťastným?

„Myslím, že ke štěstí potřebuji právě ty zdánlivě 

obyčejné věci, jako je ranní rosa, na kterou právě 

začalo svítit sluníčko, hvízdání kosa, kafe s mlíkem a 

k tomu trochu zdraví a lásky. A humoru. S úsměvem 

se totiž všechno, co nás denně obklopuje, dá lépe 

přežít.“ 

Foto: Archiv Divadlo Na JezerceDivadlo Na Jezerce při 
jednom jarním představení
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Ale herec má asi říkat, že bez divadla nemůže žít a že 

by nejraději hrál i o letních prázdninách, že? No, nevím. 

Od doby, kdy jsem založil Divadlo Na Jezerce, trávím 

prázdniny nejraději tím, že se snažím na divadlo vůbec 

nemyslet a nic neřešit. Že se mi to ještě ani jednou 

nepovedlo, je jiná věc. Ale snaha tu je a bude tu i letos. 

Zřejmě na chalupě v Jižních Čechách a chvilku možná 

někde u moře, ale ne moc dlouho, nejsem plážový typ.“  

Foto: Archiv Divadlo Na Jezerce



Divadlo Na Jezerce má za sebou mnoho 

premiér. Co připravujete nového v další 

sezóně a na co byste pozval naše čtenáře?

„Jsme právě ve 13. sezóně a víte, jak jsou herci 

pověrčiví. Jenže ono na tom něco asi bude. Jan 

Tříska se nám vyboural v LA a nemohl proto v 

dubnu začít zkoušet hru, kterou jsme od loňského 

podzimu připravovali. Už několik let bojuji, abychom 

v Divadle Na Jezerce mohli platit v Praze 4 za plyn 

cenu obvyklou (jak to máme ve smlouvě) a nikoliv 

desetkrát dražší, než je v ČR obvyklé. Jenže jedna 

podivná bohatá akciová společnost nás nutí, aby-

chom ji živili z nedotovaného divadelního rozpočtu a 

ubírá nám čas na divadelní tvorbu, a tak bych mohl 

pokračovat dál a dál.

text: PhDr. Martin Rezek / Jan Hrušínský

Foto: Archiv Divadlo Na JezerceJiří Macháček a Klára Issová 
ve hře „Na dotek”

Ale abychom nekončili tak negativně, rád bych 

čtenáře Doteku pozval na Jezerku na hru 

„Na dotek“ v režii Jana Hřebejka. Anebo na cokoliv 

jiného z našeho repertoáru. Informace najdete na 

www.divadlonajezerce.cz.  Mějte se hezky.“

Významné dny, události a výročí
Víte, co se děje, nebo jaká výročí se také slaví v měsíci červnu, červenci a srpnu 2015? Podívejte se níže.

ČERVEN 2015

1.6.    Mezinárodní den dětí (slaví se od roku 1950)

5.6.    Světový den životního prostředí v rámci programu OSN pro životní prostředí (od roku 1972)

7.6.    Výročí bitvy u Malešova (roku 1424), kde Husité pod vedením Jana Žižky porazili 1200 vojáků 

          a donutili tak snížit tlak Prahy proti Husitům

8.6.    Světový den oceánů – vyhlásilo OSN (od roku 1992)

9.6.    Výročí vyhlazení obce Lidice německými okupanty (roku 1942). Celkem přišlo o život 340 lidických 

          obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).

9.6.    Výročí narození Jana Hrušínského (roku 1955), herce, spisovatele, dabéra a ředitele Divadla 

          Na Jezerce 

15.6.  Mezinárodní den pro připomenutí násilí na seniorech – vyhlásilo INPEA (od roku 2006)

17.6.  Výročí úmrtí Boleslava Chrabrého (roku 1025), 10. českého panovníka

19.6.  Výročí narození Jiřího Voskovce (roku 1905), českého herce, režiséra a spisovatele (vlastním 

          jménem Jiří Wachsmann), kolegy a přítele Jana Wericha a Jaroslava Ježka

21.6.  Den otců (poprvé slaven roku 1908 ve Fairmontu)

21.6.  Letní slunovrat - Slunce vstoupí v 18:38 hod. do znamení Raka a v tu dobu začíná léto

29.6.  Výročí narození Rafaela Kubelíka (roku 1914), významného českého dirigenta
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ČERVENEC 2015
Výročí úmrtí Jiřího Voskovce 19811.7.      (roku ), českého herce, režiséra a spisovatele (vlastním 

           jménem Jiří Wachsmann), kolegy a přítele Jana Wericha a Jaroslava Ježka 

2.7.  (roku ), drtivá výhra Československých legií nad rakouským vojskem      Výročí bitvy u Zborova 1917

           (1. světová válka – východní fronta)

2.7. (od roku ) ufologické organizace k výročí údajné havárie UFO     Světový den UFO vyhlásily 2001

           v Roswellu (roku 1947) 

5.7. výročí příchodu křesťanství a vzdělanosti na      Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 

           Velkou Moravu (slaví se od roku ) 1951

5.7.  (roku ), významného českého houslisty a skladatele     Výročí narození Jana Kubelíka 1880

6.7. výročí upálení Jana Husa, kazatele, teologa, náboženského     Den upálení mistra Jana Husa - 

           reformátora v Kostnici roku  (slaví se od roku 1951), jehož smrt vedla k husitské revoluci1415

6.7.      (roku ), českého spisovatele, publicisty a skauta Výročí narození Jaroslava Foglara 1907

11.7. vyhlášeno OSN roku 1989 na připomenutí problémů spojených se   Světový den populace - 

           zvyšováním lidské populace. Dle informací OSN dosáhla lidská populace na Zemi v roce 1985 

           počtu 5 miliard a do roku 2011 vzrostla na počet 7 miliard. 

14.7.  (roku ), husité drtivě porazili křižácké vojsko (první křížová výprava)   Výročí bitvy na Vítkově 1420

14.7.    (roku ), českého malíře, ilustrátora a grafika Výročí úmrtí Alfonse Muchy 1860

18.7.  (roku ), 47. českého panovníka, který si za    Výročí narození Rudolfa II. Habsburského 1552

           hlavní město říše vybral Prahu

21.7.  (roku ), generála francouzské armády, člena  Výročí narození Milana Rastislava Štefánika 1880

          Československé národní rady a československého ministra války

24.7.   (roku v Ivančicích), českého malíře, ilustrátora a grafika Výročí narození Alfonse Muchy 1860 

24.7.    (roku ), českého malíře a grafika       Výročí narození Karla Myslbeka 1874
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SRPEN 2015
6.8.     Světový den za zákaz jaderných zbraní - výročí svržení jaderné bomby na Hirošimu v roce 1945

10.8.   Výročí narození Jana Lucemburského (roku 1296), českého krále, 35. českého panovníka, 

           otce Karla IV.

15.8.   Mezinárodní den zvířat bez domova – vyhlásila Mezinárodní společnost za práva zvířat 

           (od roku 1992)

16.8.   Výročí úmrtí Václava IV. (roku 1419), českého krále a 37. českého panovníka

20.8.   Výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR (roku 1968), v noci (kolem 23:00 hod.) 

           překročila hranice ČSSR vojska Varšavské smlouvy a ukončila demokratizační proces v našich 

           zemích (tzv. Pražské jaro)

21.8.   Výročí úmrtí Karla Myslbeka (roku 1915), českého malíře a grafika 

26.8.   Výročí úmrtí Přemysla Otakara II. (roku 1278), 30. českého panovníka a 5. českého krále

26.8.   Výročí úmrtí Jana Lucemburského (roku 1346), českého krále, 35. českého panovníka a 

           otce Karla IV.

přelom měsíce srpna a září Mezinárodní noc pro netopýry – osvětová akce zaměřená na ochranu 

netopýrů, konající se pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských 

text: PhDr. Martin Rezek



Co vás čeká v dalších měsících

červen až srpen 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). 

ČERVEN 2015
O  Velké rozpoznání skutečnosti, jak se věci mají vás trochu zlobí, ale konečně jste si jisti, a zbaveni 

pochybností.      Objevíte nové partnery a společníky. Celé léto si je budete moci prohlížet a zpytovat. O

Budou vás rozptylovat a budete dělat chyby.    Vaše tělo potřebuje formovat. Uvolnit svalstvo a vyčistit O

střeva. Choďte na krátké pochody. Sami, s někým, ale po rovině a koukejte kolem sebe. Potřebujete sebe 

sama vidět novýma očima.  V zaměstnání, doma, ve společnosti se usmívejte. Nikomu nic už  O 

nevysvětlujte. Tvařte se, že máte na půdě truhlu zlata a nevíte kam s ní, ale přeci ji nerozdáte.

Hleďte sami na sebe. Obnovte svá předsevzetí, své představy a nápady a všímejte si, co jste v O  

podstatě za bytost.  Nejde o kritiku, ale objevte své hodnoty.   Celá rodina, smečka, kamarádi, blízcí O 

očekávají vaše návrhy na uspořádání světa. Neprozraďte se. Tohle je úkol jen pro vaši duši. Z vás má 

vycházet jen Pohoda a Milost.

ČERVENEC 2015
O  Doba dovolených, ale pro Vás doba sklizně, vše co se odehrálo okolo vás dorazí k vašim uším a 

budete slyšet podstatu událostí. Budete vědět.   Pozor na spoléhání na své přátelské protějšky. O 

Všechno, co jste si snili bude nerealizovatelné. Ti druzí nechtějí spolupracovat, chtějí vlastnit.  

  Porovnávejte se se svými fotkami před pár lety. Uvědomujte si čas a co všechno jste „neudělali“. O

Teď máte kolem sebe prostor a příležitosti být „dokonalými“.   Vaši partneři, spolupracovníci, O 

všichni i sousedé jsou závistiví zvědavci. Zkuste být milí, ale přesto tajemní. Nenechte se opít 

rohlíkem.  Nebojte se odpoledního spánku. Potřebujete si plno svých „pravidel“ ujasnit. Oživit své  O 

tajné sny. Připravte si program pro své vzdělávání.    Zkuste s jednotlivci vést rozhovor o jejich O

představách a názorech na váš život. Nedávejte najevo rozpaky nad jejich soudy.

SRPEN 2015

O  Trochu podivný čas nastane. Budete vysvětlovat a popisovat a lidé budou nervózní, zranění, příliš 

mnoho pravd se jim nahrne na hlavu. Tak opatrně se svými výroky.   Jste v pasti, sami už nic nezmůžete O 

a s druhými si nevíte rady. Trochu se zastavte v mysli a připravujte se na jiné začátky. Nic se nestane, když 

na pár dní zmizíte do samoty.   Vaše mysl už je naplněná novými sny a představami. Tak je třeba se vrátit O 

mezi ostatní lidi a trochu se zcivilizovat. Poklady léta si prohlížejte už jen sami v tichosti.    Tlak od O

vnějšího světa na vaše poklady zesílí a vy budete muset část svých pokladů ukázat. Tak opatrně 

vyndavejte drahocenosti a podle „zásluh“ rozdávejte. Konečně jste se podívali do svých hlubin a tajností.  O  

Vymezujte se vůči vnějšímu světu. Vaše pravidla a postupy nejsou přenositelné, neházejte perly sviním.

  Bytost uvnitř vás by měla odpočívat, ale zároveň se orientovat v té změti nových partnerů, kamarádů, O

přátel. Tak se nebojte usednout a meditovat o svých představách.

text: Mgr. Ivan Vašin
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Léto bohaté na doteky
Léto je pro většinu z nás opojné roční období. Vzduch 

je teplý, děti mají prázdniny, řeky jsou plné vodáků, 

večerní posezení na zahrádkách jsou obsazené do 

posledního místečka a moře i rybníky jsou v obležení 

těch, kteří se rádi opalují. Léto znamená prostě odpo-

činek a dovolenou. Každý má o své dovolené konkrétní 

představy a k těm se upíná tím víc, čím se to blíží. 

Fantazie pracuje a naše očekávání jsou na nejvyšší 

úrovni. Ale pozor, člověk míní a život mění, a tak se už 

spousta hezkých představ o dovolených rozplynula jako 

pára nad hrncem. Stejně jako v následujícím starším 

příběhu, kdy jsme byly „vězněni na Mallorce“.

Po příletu vypadalo vše slibně a ani fotografie z katalogu 

cestovní kanceláře výjimečně nelhaly. Idylu bohužel 

narušil hned první večer, kdy se u čtyřleté dcerky rozjel 

známý kolotoč příznaků střevních problémů, a to se vším 

všudy. Obtíže se stupňovaly, a tak jsem přivolala odbor-

nou pomoc. Mladý a fešný doktor z místní kliniky vypadal 

slušně a dceru důkladně prohlédl. Konstatoval, že se 

nejedná o nic závažného a doporučil dietu a klid. 

Holčička se v prostoru čtyř stěn léčila celý týden, a tak 

jsme byli rádi, že máme aspoň pokoj s nádherným 

romantickým výhledem na mořský záliv plný kotvících 

lodí a slunících se lidí, i když to zrovna nebyla představa 

ideální dovolené. 

Že by Mallorca nebyla vhodnou destinací pro dámskou 

jízdu? Že by se nedalo týden vydržet na slunné pláži s 

bílým pískem ve čtyřhvězdičkovém hotelu s výbornou 

středomořskou kuchyní ve složení babička, matka a 

dcera? Nic takového. Odpočinek na konci babího léta byl 

ideální představou, jak načerpat síly a připravit se na 

zimu ve znamení krátkých dnů a nevlídného počasí. 

S variantou, že budeme celý týden na pokoji, jsme 

samozřejmě při balení věcí opravdu nepočítaly, a tak 

jsme s sebou měly jen něco na kreslení, knížku a 

pexeso (milovaný nafukovací krokodýl zabírající půlku 

kufru, sada bábovek a objemná síťka na chytání rybiček 

byly na pokoji jaksi k ničemu). Sedm dní jsme pokračo-

valy v našem „oblíbeném“ programu s tím rozdílem, že 

knížku Hledá se Nemo o malé oranžové rybce jsem již 

nemusela číst, jelikož jsem ji znala zpaměti a dcerka taky. 

Ve volných chvílích, když jsem zrovna nehrála po stopa-

desáté pexeso, jsem přemýšlela, co že je na naší situaci 

tak výhodné, když se říká, že všechno zlé je pro něco 

dobré. A nakonec jsem, i když jsem tomu zprvu sama 

nevěřila, na pár věcí přeci jen přišla. 

Tak zaprvé se dítě za týden naučilo z písmenkového 

pexesa bez problémů celou abecedu. Zadruhé jsem se 

přestala obávat zpátečního letu, jelikož pro mě znamenal 

vysvobození z mallorského vězení. Příjemné bylo i 

poznání kvality místní lékařské péče a nakonec i lekce 

z angličtiny, kterou hovořil doktor, jistě neuškodila. 

A protože jsem po návratu neměla potřebnou dovolenou, 

kterou bych si mohla vzít na zotavenou po dovolené na 

Mallorce, mi nezbylo než se těšit na příští léto a vytvářet 

si další jasné představy, jak bude zaručeně vypadat.

Proto přeji všem léto plné hlavně opravdových zážitků. 

Léto plné momentů štěstí, přátelských a rodinných 

setkání, procházek lesem, koupání u vody, úrody 

borůvek a hub, tedy léto plné doteků lidí, zvířat, stromů 

a rostlin, které jsou ohromným zdrojem pozitivní energie. 

Zkrátka léto obecně bohaté na doteky, hlavně ty vědomé!

Foto: Jitka Pítrová

text: Mgr. Andrea Štorchová
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NĚCO NA ZASMÁNÍ

ZÁBAVA
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Policie nedoporučuje stopařkám,

jedoucí do obce Kouřim,

aby používaly informační cedule

s cílem své cesty.

Recepční hotelu vítá hotelového hosta:

„Uděláme vše pro to, 

abyste se u nás cítil jako doma.“

„Proboha“, vyděsí se host,“ já myslel, 

že si tady mám odpočinout!“

Povídají si dva kamarádi:

„Tak jsem byl na 

dvouměsíční dovolené.“

„Tak to sis musel hezky 

odpočinout. 

A jaké jsi měl počasí?“

„Celkem dobré, 

pršelo mi jen dvakrát. 

Jednou 5 a podruhé 3 týdny.“

Dobrá nálada je vždy zapotřebí

Komise Evropské unie porovnávala 

kvalitu silnic členských zemí.

 Zjistila, že ve srovnání s ostatními 

zeměmi jsou naše silnice na jedničku. 

Problémy však nastávají, pokud chceme 

zařadit vyšší rychlostní stupeň.
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Inzerát:

„Rád koupím vilu od 

kteréhokoli poslance.

Značka: Za cenu uvedenou 

v daňovém přiznání.“

Na louce se pasou dvě krávy. 

Jedna z nich zvedne hlavu a … „Bůůů“

Druhá  na to překvapeně:

„No teď jsem to zrovna chtěla říct.“



Cestou na dovolenou 

manželka vykřikne:

„Musíme se ihned vrátit.

Zapomněla jsem 

vypnout žehličku!“

Manžel na to klidně:

„Tak to je vše v pořádku.

Teď jsem si vzpomněl, 

že jsem nezavřel 

kohoutek u umyvadla.“

Zdravý rozum je jako 

deodorant.

Ti co jej potřebují nejvíce, 

jej nikdy nepoužijí.
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Špatně vidím
na dálku,

pane doktore.
Co vidíte,

pane 
Moclacha?

Slunce! No vidíte ...
a kam dál byste

chtěl ještě vidět?!
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Od koho je nejlepší půjčit si peníze?

Od pesimisty, protože on stejně nepočítá s tím, 

že byste mu je vrátili.

V prodejně vrací zákazník mobilní telefon se slovy:

„Na co mi je chytrý telefon, když mi volají 

pořád jenom blbci.“

Rozčiluje se jeden soused:

„Vy jste mi lhal. Říkal jste, že ten váš pes člověku 

neublíží a on mi roztrhal kalhoty!!“

Druhý soused oponuje:

„Nelhal. Copak kalhoty jsou člověk?!“

Inzerát:

„Hledám telepata. Ozvi se.

Značka: Ty už víš kam.“

Optimista je přesvědčen, 

že žije v nejlepším 

možném světě.

Pesimista se bojí, 

že je to pravda.



MOUDROSTI ZNÁMÝCH I
NEZNÁMÝCH

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.      Henry Martin Ford

                  

 

..................................... je nejtěžší práce, jaká existuje.    

To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí .................................... 

LUŠTĚNKA

odpověď ve sloupci 1

- řešení najdete na straně 31

Trempské hrnce

Součást pedálů bicyklu

Pokutový kop

Vnímání snů

Oblek na spaní

1

2 Prací prášek

Balon

Henry Martin Ford (1863 - 1947) - americký průmyslník (automobilový průmysl),

v Detroitu založil firmu na výrobu automobilů Ford Motor Company, kde byla poprvézavedena 

pásová výroba a standardizace automobilových součástek.

- řešení najdete na straně 31

1

HÁDANKY

Přemístěte 3 zápalky na obrázku tak, 
aby vznikly 3 čtverce.

                                 Henry Martin Fordodpověď ve sloupci 2
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2
Co je to?
Má to vpředu dvě oči 
a vzadu spoustu dalších?

3
Co je to?
Má to 4 rohy,
nemá žádné nohy,
ale chaloupkou to pohne?



HRA O VITAMÍNY NA 4 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 10.8.2015 a při 

slosování  správných luštitelů dne 11.08.2015 můžete vyhrát VITAMÍNY na 4 měsíce

(multivitamín 120 tbl, Koenzym Q10 120 tbl, Hořčík 120 tbl). Barvy číslic jsou: 

modrá, červená, zelená a fialová.
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LEHKÉ TĚŽKÉ
1 2

- řešení najdete na straně 31SUDOKU
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2 5

Výhru z předcházejícího čísla časopisu, tedy krabičku multivitamínů na 2 měsíce vyhrál pan Josef 

Pokorný z Prahy 6.  Správné řešení bylo: , , modrá 1 červená 2, zelená 4 fialová 6.

Výherce hry z předcházejícího čísla
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PRO RODIČE A DĚTI

Naučte třídit odpadděti 
Naučte své děti třídit odpad pomocí této jednoduché omalovánky. 

text, foto a ilustrace: PhDr. Martin Rezek
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Zadání: Vymalujte předmět takovou barvou, jakou barvou je označen kontejner, do kterého se má daný 
předmět vyhodit.

Je to snadné. Dítě to určitě zvládne a učí se tím odpad třídit.

papír plast sklo nápojové
kartony
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Straka a žvýkačka
Straka pozorovala skupinku dětí už od té chvíle, co po osmé hodině ranní vstoupily do 

lesa cestičkou od místních luk. Byla to skupinka deseti štěbetajících dětí s batohy na 

zádech, a nebyla sama. S dětmi byl i jeden dospělý. Všechny děti mu říkaly „pane 

učiteli“ a kam šel on, šly i ony. Byla to třída z místní základní školy, a byla na sobotním 

výletě s panem učitelem Nápravou.

POHÁDKA KRÁTKÁ S POUČENÍM

Straka tuto skupinku sledovala už dobré dvě hodiny a stále nevěděla, co si o tom má myslet. 

Přemýšlela, co tu tahle zajímavá skupinka dělá, a kam má asi namířeno. 

Všechny děti chodily za panem učitelem po lese a poslouchaly, co vypráví. Někdy si udělaly 

přestávku, zastavily se na nějaké rovince a tam si hrály. Po chvíli se zase zvedly a popošly o 

kousek dál, na jiný plácek v lese. Takto se to stále střídalo. A straka? Ta stále za nimi. Vždy 

popoletěla na další strom, aby byla u nich blízko, aby dobře viděla, a aby jí nic neuniklo. A ze 

stromu je zvědavě sledovala.

Při každé zastávce v lese si několik dětí vyndalo z batohu své svačiny a najedlo se. Při tom, 

ale i později, když z místa odcházely, je pan učitel napomínal: „Všechny své věci si berte 

s sebou a nic v lese nenechávejte. Ne, že tady po vás něco zbyde. Les není smetiště.“ 

A dodával: „Pokud zapomenete v lese například plastovou láhev, bude tady strašit 100 let, 

protože není schopna se sama dříve rozložit.“ 

„A žvejkačku? Tu tady můžu klidně vyplivnout, ta je tak malinká, že to ani nikdo nepozná. 

Ne?!“ vykřikoval jeden z žáčků.  

„Kdepak. Nic takového. Žvýkačka je na tom podobně. Ta se sama rozkládá 50 let. Když už ji 

nechcete, zabalte ji do papírku a dejte do pytlíku od svačiny,“ pokračoval pan učitel.

„A kam mám dát ohryzek z jablka? Myslím, že je součástí přírody. Můžu ho tu tedy nechat?“ 

ptala se zase jiná holčička. „Ohryzek z jablka se rozkládá 16 dní. Když by tady vyhodil 

ohryzek každý, vypadalo by to v lese jako na smetišti. A ne každé zvířátko by ho snědlo. 

Ten si dáš také do pytlíčku od svačiny a vyhodíš ho, stejně jako tu žvýkačku, do nejbližšího 

odpadkového koše,“ řekl pan učitel. 
„A co když žádný koš neuvidím?“ 

pokračoval zase jiný žáček. 

„Tak si ho odneseš až domů. 

Doma jistě koš máte,“ radil trpělivě

dál pan učitel Náprava.

Vše si dávaly do svých tašek a 

kontrolovaly, zda po nich nikde nic 

nezůstalo.

Jen jeden neposeda, který nedával pozor, co pan učitel vypráví a poslouchal jen tak na jedno 

ucho, odhodil do borůvkového keře žvýkačku, jakoby se zrovna o ní vůbec nemluvilo. 

Na to už se nedalo nic říci, proto 

se děti již nehádaly a rady pana 

učitele poslechly. 

Vždy si po sobě všechny své věci 

uklízely. 
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A jaké je poučení z této pohádky?

„Uklízejte po sobě a nevyhazujte odpadky v přírodě, protože tím můžete i zmařit něčí život.”

Chtěla křičet o pomoc, ale to jí taky nešlo. Zalepený zobák jí to prostě neumožnil.

„Určitě to je k jídlu, vždyť to ten kluk přece cumlal v puse,” pomyslela si. A klov … klov … 

už měla žvýkačku v zobáku. Jak se ale straka divila, když se jí žvýkačka začala v zobáku 

lepit. Během chvilky jí zalepila celý zobák tak, že nemohla už ani pípnout. Snažila se 

žvýkačku vyplivnout, ale nešlo to. Snažila se žvýkačku otřít o strom, ale to jí taky nepo-

mohlo. Vše bylo marné. Zobák měla úplně zalepený. 

text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek

„Takhle přece nemůžu zůstat. Vždyť nemůžu mluvit a nebudu se moci ani napít, ani 

najíst. Vždyť takhle umřu hlady...,“ přemýšlela dál straka a tak ji to rozesmutnělo, že 

se rozplakala. A plakala tak nahlas, že to uslyšel i místní dubový skřítek, který 

dohlížel nad celým lesem, a ihned přiběhl zjistit, co se stalo.

Skřítek se podíval na straku, na zobák a hned vymyslel řešení. Byl to totiž chytrý 

skřítek, a ne žádný hloupý hejkal. Vzal do ruky velký dubový list a řekl strace: „Pořádně 

se nadechni a z plných plic foukni zobákem do žvýkačky.“

Straka si zhluboka oddychla. „Zobák mám prázdný,“ vykřikla a začala radostí skákat … 

a pískat … a krákat … a vydávat i jiné podivné zvuky. „Ty jsi mi, ty můj zlatej skřítku, 

zachránil život,“ křičela za skřítkem. 

Ale to už byl skřítek pryč a v dubovém lese bylo opět klidné ticho. Jen skalní ozvěna 

vracela strace její poslední slova: „...život … život … život“.  

Straka, která byla stále opodál a vše sledovala, to postřehla. Nikdo jiný to neviděl. „Tak a 

jdeme domů,“ zvolal pan učitel Náprava, ukazujíc svou rukou směrem, kde předpokládal 

výstup z lesa. Jak děti poodešly stranou, hned se straka zvědavě přiletěla podívat, co to ten 

neposeda odhodil do borůvčí. 

Pohádky z Čimického háje

Straka se tedy pořádně nadechla a foukala zobákem tak silně, až jí z toho mále 

vypadly obě oči z důlků. A najednou … ze zobáku začala vylejzat žvýkačka jako 

bublina. Byla větší a větší, až byla veliká, jako hlava straky. Vypadalo to, jakoby měla 

straka hlavy dvě. Skřítek vzal dubový list, co měl v ruce připravený, a žvýkačku do listu 

opatrně zabalil. „Tak a je to. A žvýkačku odnesu do koše,“ řekl skřítek a pomalu, 

rozvážným krokem, odcházel zpět k vysokým dubům.
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text: PhDr. Martin Rezek

Tip na rodinné odpoledne
U Základní školy Glowackého v Praze 8 (ul. Glowackého 

č. 555/6, Praha 8 Troja) je zdarma veřejnosti přístupné 

dopravní hřiště, které vám můžeme opravdu doporučit. 

Děti si na něm mohou bezpečně vyzkoušet (bez silniční-

ho provozu) své znalosti dopravního značení a schop-

nosti jízdy na kole, koloběžce či elektrickém vozítku. 

Rodiče si přitom mohou zacvičit na přilehlém stadionu 

(zdarma přístupném), odpočinout na lavičkách u provo-

zovny občerstvení (tedy kavárny, kde lze zakoupit kávu, 

čaj, zmrzlinu, sušenky apod.), zahrát petanque nebo 

minigolf. K dispozici jsou i čisté toalety. Děti mohou 

dále využít pískoviště, trampolínu, houpačky či půjčovnu 

elektrických vozítek. Petanque, minigolf a půjčovna 

elektrických vozítek jsou placené služby.

Celá rodina zde tedy může strávit krásné odpoledne,
nebo i celý den.

Foto: MRPískoviště v areálu Foto: MRKavárna u dopravního hřiště 

Foto: MRProvoz na dopravním hřišti
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA ČASOPISU

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

Brno: Broli cosmetic studio, Litoměřice: Pneuservis Rezek

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

ZASÍLÁNÍ PAPÍROVÉ VERZE ČASOPISU

STAŇTE SE NAŠÍM SPONZOREM A ZA MINIMÁLNÍ FINANČNÍ DAR 200,- Kč VÁM POSTUPNĚ
ZAŠLEME 4 ZA SEBOU JDOUCÍ ČÍSLA ČASOPISU DO VAŠÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.

Více na www.vedomy-dotek.cz/casopis-na-dotek

Západ slunce pokaždé jinak
Západ slunce vypadá pokaždé jinak, ale vždy nádherně. Důkazem jsou fotografie západu slunce 
od našich čtenářů a korespondentů. Je to krása co? To přece musí uznat každý.

Foto: Iva DankováStonehenge (komplex  menhirů
a kamenných kruhů), Jižní Anglie 

Foto: Jitka PítrováPaříž, FrancieFoto: Jitka PítrováOstrov Djerba, Tunisko

Foto: Iva DankováPankrác, Praha
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