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O SPOLKU
“Jsme spolek Vědomý dotek, založený jako 
občanské sdružení v roce 2013. Naším cílem 
je podpora zdravého životního stylu a ochrana 
životního prostředí”

Blíže k našim projektům...
V programu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
vede spolek tyto projekty:

KLUB NA DOTEK
Komunitní klub “Na dotek” je projekt určený pro každého, 
kdo má zájem o zdravý životní styl, pomoc lidem a přírodě. 
Je zaměřený na podporu zdravého životního stylu a zdraví 
jednotlivce.
Členové se mohou účastnit akcí podporujících přírodu a jejich 
zdraví, využívají slevy na akce spolku nebo slevový program 
na produkty a služby apod.

TAKTICKO-STRATEGICKÁ SEBEOBRANA
Pořádáme kurzy pro ženy nebo např. seniory, ve kterých se 
účastníci učí identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi, aby 
se mohli nebezpečí vyhnout, či v nich adekvátně reagovat. Jde 
hlavně o tzv. sebeochranné myšlení. Následně se účastníci učí 
jednoduché (ale velmi účinné) sebeobranné techniky.
Lektorem kurzů je odborník s dlouholetou policejní praxí, 
zkušenostmi ze sebeobrany a speciálních ošetřujících 
a relaxačních technik (Shiatsu ...).

      Podporuje: 
Městská část Praha 8

Sebeobrana pro seniory

NEJBLIŽŠÍ AKCEPŘIPRAVUJEME

Přes zimní období nespíme. Spí mloci, 
o které se u Podhořského potoka 
staráme, ale my ne. Stále budujeme 
naučnou zahradu. Díky chladnějšímu 
počasí přes zimu sice ne venku, ale 
připravujeme exponáty pro venkovní 
umístění a dolaďujeme s lektory 
přednášky o přírodě pro děti na další 
sezónu. 

Přes zimu přikrmujeme ptactvo 
v Čimickém háji a jeho okolí v rámci 
projektu „Čimický háj na dotek“ 
a připravujeme další projekty kolem 
přírody na rok 2019.  

Pořádáme autorská čtení knížky 
„Pohádky z Čimického háje“. Knížku 
si můžete zakoupit a tím přispět 
celou částkou do veřejné sbírky PRO 
ČIMIC KÝ HÁJ, ze které se hradí 
náklady spojené s ochranou tohoto 
krásného kousku zeleně.

Stále vedeme, již od roku 2016, 
veřejnou sbírku PRO ČIMICKÝ 
HÁJ na vybudování a údržbu naučné 
stezky, ochranu a podporu místní 
fauny a flóry a propagaci Čimického 
háje. Chcete-li nás podpořit v tomto 
našem úsilí, můžete finančně přispět 
na sbírkový účet 2200993712/2010. 
Za každou pomoc jsme vděčni.

Dále připravujeme:
12. 12. 2018 SHIATSU 
WORKSHOP (více na str. 25)
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Více k akcím na 
www.vedomy-dotek.cz
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Co se nám povedlo

13. 9. 2018  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE 
Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7 a 8, 
kde se mlok vyskytuje) od odpadků. Celkem 20 dobrovolníků 
vyčistilo prostor od odpadků a vytvořilo, pod dohledem 
odborníků na obojživelníky a pracovníků magistrátu hlavního 
města Prahy, tůně, jež pomohou chráněnému mlokovi 
skvrnitému přežít v této oblasti Prahy.

15. 9. 2018  CHARITATIVNÍ BĚH 
ČIMICKÝM HÁJEM - BĚŽTE DO HÁJE 2018
Sobota 15. 9. 2018 od 10:00 hodin start
Čimická zahrada (Praha 8, Spádná 882/9)
Pro dospělé sportovce byly připraveny trasy
■ ženy obuté 5000 m
■ muži obutí 5000 m
■ ženy naboso 5000 m
■ muži naboso 5000 m
Pro děti byla připravená trasa
■ 1000 m se 3 zastávkami s úkoly
Hezký program pro všechny: 
■ dětská dílnička
■ bosá dílna
■ malování na obličej
■ možnost vyzkoušet si hasičskou techniku
■ možnost vyzkoušet si jízdu na velkém historickém kole
■ dětské divadelní představení Divadla Buřt Radka Pokorného
Akci moderovala a patronkou byla paní Vendula Fialová, 
herečka Divadla Pod Palmovkou.
Na 5 km trase v Čimickém háji porovnalo své síly 42 běžců. 
Po hromadném startu běželi ženy i muži, a to obutí i naboso. 
Nejlepší čas v kategorii muži obutí byl 18:50 minut a třeba 
muži naboso byl 19:50 minut. Rozdíl tedy nebyl mezi obutými 
a naboso zas tak velký.

18. 9. a 6. 11. 2018 TAKTICKOSTRATEGICKÁ SE-
BEOBRANA PRO SENIORY (5 úterků po sobě) 

20.09.2018 SEBEOBRANA PRO ŽENY 
(10 čtvrtků po sobě)

22. 9. 2018 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE
Úklid prostoru Čimického háje v Praze 8 od odpadků - zúčast-
nilo se celkem 51 dobrovolníků a uklidilo se 4,5 kubíků 
odpadu.

Zároveň byly opraveny prvky z naučné stezky v Čimickém háji 
(doskokové vzdálenosti zvířat), které byly poškozené.

VĚDOMÝ DOTEKCo se nám v poslední 
době povedlo



V programu 
ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
vede spolek tyto projekty:
■ ČIMICKÝ HÁJ NA DOTEK - PATRONACE 
ČIMICKÉHO HÁJE V PRAZE 8
V rámci patronace Čimického háje v Praze 8 pořádáme dvakrát do roka (v březnu 
a v září) úklid této pražské zeleně, vedeme  projekt na obnovu jezírka Dotek v severovýchodní 
části lesa, věnujeme se místnímu ptactvu (čištění budek, zimní přikrmování a přednášky) a vybudovali jsme 
naučnou stezku (10 zastávek, kterými provází dubový skřítek Čimísek) se sochou skřítka Čimíska a jeho 
domečkem v koruně stromu. O Čimískovi byla vydána i pohádková knížka (Pohádky z Čimického háje). 
Vydáváme články o přírodě. Na akcích  spolupracují dobrovolníci, Lesy hlavního města Prahy, Magistrát hl. 
m. Prahy a Úřad MČ Praha 8. 
Projekt grantem podpořili: Hlavní město Praha a Městská část Praha 8.

■ POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE
U Podhořského potoka v Praze 7 a 8 se vyskytuje vzácný a chráněný živočich - Mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra). Spolek pořádá, pro jeho podporu, akce na vyčištění 
Podhořského potoka, úpravu tůní, kde se mlok vyskytuje, a zídek, kde mlok přezimuje. 
Vše ve spolupráci s odborníky na životní prostředí z Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu 
MČ Praha - Troja, Úřadu MČ Praha 8 a hlavně dobrovolníky z řad veřejnosti. 
Projekt grantem podpořil: Městská část Praha - Troja.

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

JAK NÁM MŮŽETE
POMOCI

Napište nám na sebe kontakt na email:
info@vedomy-dotek.cz 
a my vás budeme informovat o možnostech 
dobrovolnické činnosti v našich aktuálních projektech.

Pokud vás naše činnost zaujala a chcete-li nás 
podpořit finančním darem, můžete tak učinit zasláním 
jednorázové platby nebo trvalým příkazem na bankovní 
účet: 2800509664/2010

Do poznámky pro příjemce napište text: finanční dar.
Za každou pomoc jsme rádi a každé pomoci si vážíme.

Pomozte nám jako 
dobrovolník
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HISTORIE
Podle archeologických nálezů lze předpokládat, že sklo bylo 
objeveno někdy v polovině 3. tisíciletí př.n.l. v Mezopotámii, 
v Sýrii nebo ve starověkém Egyptě. Nešlo samozřejmě o čiré 
sklo, jak jej známe ze současnosti, ale o drobnější různě 
zbarvený materiál, který zřejmě vznikal jako vedlejší produkt, 
např. při zpracování kovové rudy, nebo při glazování keramiky. 
Jednalo se o materiál velmi nečistý, nedokonale protavený 
a používal se hlavně na výrobu korálků, šperků a malých nádob. 
Jako nejstarší dnes známý skleněný předmět se uvádí keramický 
pohár Thutmose III. se skleněnou výzdobou z doby kolem roku 
1450 př.n.l. 

V Čechách se sklo objevilo zřejmě již ve 2. tisíciletí př.n.l., 
když ho sem jako výměnný obchodní artikl přivezli obchod-
níci ze Sýrie a Egypta. První písemná zmínka o skle na našem 
území je až z roku 1162 a první sklárny se u nás začaly ob-
jevovat až v druhé polovině 13. a první polovině 14. století. 
Vznikaly hlavně v Krušných, Lužických a Jizerských horách 

– Pavel Karel –

Sklo je homogenní, amorfní pevná látka, 
která má široké využití v průmyslu, staveb-
nictví, architektuře i umění. Vyrábí se 
tavením vhodných surovin a následným 
řízeným chlazením skloviny bez krys-
talizace (viz. níže). Vypadá to složitě, ale 
v tomto článku si vše vysvětlíme.

SKLO
v Krkonoších a na Šumavě. Již od poloviny 
14. století tavily naše sklárny téměř čisté, 
jen slabě žluté nebo nazelenalé sklo. Roku 
1370–1371 byla za pomoci specialistů 
z Benátek utavena sklovina pro mozaiku 
kaple Poslední soud ve Svatovítském chrámu 
na Pražském hradě. V době vlády Karla IV. 
(vládl 1346–1378) se začalo používat sklo 
i k zasklívání oken paláců, radnic a domů 
bohatých měšťanů. Zprvu jen formou 
vitráže (mozaiky z menších kousků skla 
spojovaných olověným rámečkem), později 
i větších skleněných tabulí. Za jeho panování 

prosluli naši skláři i vyvinutím technologie 
zvané „procédé de Bohéme“ - český způsob. 
Sklo se foukalo do válců, které se podélně 
rozstřihly, zchlazená sklovina se rozvinula 
do roviny a vyhladila se.

V 16. století se sklo již vyrábělo ve 34 
českých hutích. Na rozdíl od německých 
zemí, kde bylo sklo zelené, se v Čechách 
čistilo a odbarvovalo, takže se svou průsvit-
ností téměř blížilo křišťálu. Do Čech začali 
přicházet huťmistři ze sousedního Saska, 
kteří vyráběné poháry a číše zkrášlovali 
pestrobarevnými smalty. Sklářské řemeslo 
v té době zažívalo velký rozvoj a stoupalo 
na vážnosti. Císař Rudolf II. dokonce dvě 
dynastie sklářských huťmistrů povyšoval 
do šlechtického stavu. Na přelomu 16. a 17. 
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století pozval právě Rudolf II. do Prahy známé světové 
učence a umělce, mezi nimi i řezače drahokamů a přední 
rytce skla (např. Caspara Lehmanna).

K významným úspěchům ve vývoji českého skla té 
doby patří i tavba modrého kobaltového skla v severních 
Čechách v 16. století a hlavně objev výroby českého 
křišťálu v Müllerově sklárně na Šumavě v 17. století.

Na přelomu 17. a 18. století překonali již čeští 
skláři kvalitou svých výrobků i do té doby zcela 
bezkonkurenční benátské sklo. Zásluhu na tom má pře-
devším český křišťál, který byl následně zdoben rytými 
figurálními nebo ornamentálními motivy. Od 20. let 
18. století se u nás začínají vyrábět také honosné lustry 
s broušenými skleněnými ověsky pro královské paláce.
O slávu našeho skla se postarali mimo jiné i obchodníci, 
kteří naše výrobky rozváželi do všech zemí Evropy, 
do Ruska i Anglie. Naši skláři patřili k nejvyhláše  
nějším v celé Evropě a postarali se mnohými vynálezy 

ale hlavně hnědého uhlí, začaly se sklárny stěhovat 
do blízkosti hnědouhelných dolů a železničních 
stanic.

Spolu s vývojem dekorativního a užitkového skla se 
rozvíjela i výroba skla pro optické účely, jako jsou 
čočky, hranoly, zrcadla a vedle toho i masová tovární 
výroba tabulového a obalového skla. I ve 20. století 
postupoval vývoj kupředu a rozvíjely se nové výrobní 
technologie pro použití skla ve vědě a technice. Mimo 
jiné např. výroba skleněné vaty, vakuové techniky, 
obrazovek, optických vláken. Sklo našlo široké uplat-
nění i ve stavebnictví – velkoplošná okna, obklady 
budov, drátosklo, luxfery nebo pěnové sklo. 

Dnes je sklo jako takové zastoupeno ve většině 
oborů lidské činnosti a těžko bychom našli okamžik 
v našem životě, kdy nemáme poblíž alespoň jeden 
výrobek z něho zhotovený. Ať už nám slouží jako 
praktický, užitkový nebo umělecký předmět pro 
potěchu oka, musíme si přiznat, že si bez skla už 
neumíme dnes život představit.

o jeho další technologický vývoj. Friedrich Egermann, 
vynálezce opakních (neprůhledných) sklovin – žluté 
a červené lazury a opálu. Dále hrabě Buquoy, který 
objevil výrobu hyalitu, což je sklo v červeném a černém 
odstínu pečetního vosku, které bylo následně ještě 
zušlechťováno výbrusem čínských motivů, v té době 
velmi oblíbených a atraktivních. Mezi rytci skla vynikl 
hlavně portrétista Dominik Bimann. Ve 30. letech 
19. století utavil na Sázavě František Kavalír první 
chemicky odolné sklo na světě.

Až do 70. let 19. století se k vytápění sklářských 
pecí používalo výhradně dřevo z lesů, které hutě 
obklopovaly. Když se ale k vytápění začal používat 
generátorový plyn, který vzniká nejen spalováním dřeva, 

Naši skláři patřili 
k nejvyhlášenějším 

v celé Evropě 
a postarali se 

mnohými vynálezy 
o jeho další 

technologický vývoj.
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DRUHY SKLA A JEHO 
VÝROBA
Různé druhy skla dělíme podle řady hle-
disek. Podle původu, chemismu (složení) 
nebo způsobu výroby a užití.
  
Přírodní skla
Vznikají přírodními procesy. Vulkanickou 
činností - rychlým ochlazením vyvržené lávy 
na zemský povrch. Sem patří např. obsidián, 
pemza, perlit nebo smolek. Obsidián byl 
využíván u starých indiánských kultur jako 
materiál na výrobu nožů, hrotů šípů nebo 
kopí.

Dalším druhem přírodního skla jsou Tektity, vznikající při do-
padu meteoritu na zemský povrch a roztavením hornin v místě 
dopadu. Podle místa dopadu mají i svůj název. Vltavíny, 
astrality, indočínity aj.

Vltavíny byly objeveny v roce 1787 a dostaly svůj název po-
dle řeky Vltavy. Jejich naleziště u nás jsou v jižních Čechách, 
na jižní Moravě a v okolí Chebu. Vznikly zřejmě jako důsle-
dek dopadu obřího meteoritu v dnešním Bavorsku před 14,7 
miliony let. Používají se hlavně ve šperkařství.

Umělá skla
Křemenné sklo – vzniká tavením čistého křišťálu nebo 
žilného křemene při teplotě 2000 oC. Používá se na výrobu 
osvětlovacích výbojek a různých světelných aparatur.

Vodní sklo – vyrábí se tavením křemičitých písků se sodou, 
síranem sodným a dřevěným uhlím. Prodává se ve formě vod-
ního roztoku po rozpuštění skloviny vodou nebo vodní párou. 
Používá se ke konzervaci vajec, plnivo do mýdel, pojivo 
žáruvzdorných materiálů.

Křemičité sklo – nejznámější chemická soustava skla sloužící 
pro výrobu plochého, obalového a užitkového skla. Barevná 
obalová skla (zelené láhve) mají zvýšený obsah barvících 
oxidů.

Křišťálové sklo – nejkvalitnější druh čirého bezbarvého skla 
s vysokým leskem a velkou světelnou propustností. Používá se 

Křemenné sklo  
vzniká tavením 
čistého křišťálu 
nebo žilného 
křemene při 
teplotě 2000 oC
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Víte, že...

.. se u nás ročně zre-

cykluje asi 120 000 

tun skla, což je 

zhruba 12 kg na 

osobu. 

Víte že...

... se u nás ročně zrecykluje asi 
120 000 tun skla, což je zhruba 
12 kg na osobu. Tímto množst-
vím se ušetří až
■ 83 000 tun sklářských písků, 
což je váha 415 plejtváků

■ potřebná energie pro provoz 
37 000 domácností (přibližná 
kapacita města Zlín)

■ 1 zrecyklovaná půllitrová 
skleněné láhev ušetří energii 
na pohon vašeho počítače 
po dobu 25 minut nebo umožní 
20 hodin svícení 11 Wattové 
žárovky.

Protože naprostá většina skla 
nemá krystalickou mřížku, je 
možné ho považovat i za teku-
tinu (dodnes se mezi vědci 
vedou na toto téma polemiky). 
V podstatě je možné říci, že sklo 
nepřestává téct. Museli bychom 
ale žít nejméně 10 miliónů let, 
než bychom na okenní tabuli 
zpozorovali náznak, že díky této 
tekutosti mění svůj vzhled.

pro výrobu uměleckých, dekoračních, ale i užitkových předmětů. 
Každý známe krásné křišťálové lustry z tohoto skla. Reprezen-
tantem této chemické soustavy je český draselnovápenatý 
křišťál.

Tepelně odolná skla – představiteli této skupiny jsou například 
Jenské sklo nebo sklo Simax. Používá se k výrobě laboratorního 
nádobí nebo varného nádobí pro domácnost.

Nízkoalkalické sklo – využívá se hlavně v chemickém a farma-
ceutickém průmyslu, kde je nežádoucí přítomnost alkálií.

Druhy podle způsobu výroby 
Ploché sklo tažené, válcované, tvarované, foukané, pěnové sklo 
a skleněná vlákna.

Vyjmenovali jsme si tedy různé druhy skel a nakonec se 
ve čtyřech dílčích technologických procesech seznámíme s jeho 
výrobou.

1 Příprava vsázky - upravené, pomleté a vysušené suroviny 
(sklářský kmen a přísady) se mísí v požadovaném poměru 

v mísících zařízeních.

2 Tavení – provádí se ve sklářských pecích postupně 
ve třech fázích: tavení, čeření a nakonec chlazení pro 

tvarování. Při tomto procesu se používají teploty od 1400 oC 
do 1600 oC. Palivem v pecích je generátorový nebo zemní plyn.

3 Tvarování – v žádném případě nesmí dojít ke krystalizaci 
skloviny. Tvarování se provádí buď ručně, nebo plně 

automatizovanými procesy, a to foukáním, tažením, válcováním, 
litím nebo lisováním skloviny.

4 Chlazení – provádí se v chladící peci v teplotním intervalu 
700 oC – 400 oC. Chlazením se může zvyšovat i pevnost 

skla. Po ochlazení se sklo upravuje broušením, leštěním, pískuje 
se nebo leptá.

9



Skleněné děti 
Nemoc skleněných 
kostí – Michaela Komorousová –

Osteogenesis imperfecta je latinský název užívaný pro syndrom vrozené lomivosti kostí. Ačkoliv pro toto 
onemocnění existuje asi 40 pojmenování, odborná veřejnost ho zná především pod názvem Lobsteinův 
syndrom nebo Vrolikova choroba. Častěji se ale o ní mluví jako o nemoci křehkých či skleněných kostí. 
První zmínky o existence této choroby pocházejí již ze starověku (asi 1000 let př. n. l.), kdy byla objevena 
u egyptské mumie. Roku 1678 byla poprvé diagnostikována u dospělého člověka. S přesnou definicí přišli 
až o několik desítek let později Ekman (1788) a Lobstein (1833). V ČR bylo v roce 2001 evidováno 400 
jedinců postižených touto nemocí. 
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zlomeninám. Co se týče vyšetření, kromě rentgenu se přistupuje 
i k tzv. genetickému vyšetření. Ačkoliv neexistuje žádný lék, 
který by tuto nemoc zcela vymýtil, můžeme zmírnit alespoň její 
dopady. Léčba však musí probíhat komplexně. Pacienti zpravidla 
užívají kalciotropní léky na posílení svalů a kostí (ty se u nás po-
prvé podávaly koncem 80. let minulého století) a musí pravidelně 
docházet na fyzioterapii. Komplexní cvičební program zpravidla 
zahrnuje protahovací cviky, posilování nebo plavání. Cílem je 
zachovat pohyblivost pacientů. Nutná je však i prevence, pacienti 
by měli nosit ochranné pomůcky, které brání vzniku zlomenin 
a v neposlední řadě se vyvarovat nebezpečným situacím, při 
nichž by mohlo dojít ke zlomeninám.

Osvěta

Ačkoliv je toto onemocnění vzácné, je mu věnována značná 
pozornost, a to nejen u nás, ale i ve světě. V USA, Velké Británii, 
Dánsku, Německu či Austrálii bychom mohli najít charitativní 
organizace a nadace, které se věnují osvětě a pomáhají lidem 
s touto nemocí. V ČR byla roku 1998 založena Společnost lidí 
malého vzrůstu (Paleček), která se snaží aktivně pomoci všem 
lidem s touto vadou. 

Vznik a projevy 

Tato vzácná choroba je způsobena vro-
zenou vadou, nejčastěji kolagenu (stará se 
o pružnost kostí). Kolagenu je tvořeno buď 
malé množství, nebo je tvořen ve špatné kva-
litě. Podle typu choroby je nemoc přenášena 
buď od rodičů, kteří jsou touto nemocí také 
postiženi, nebo ji mít nemusí a stávají se 
„pouze“ přenašeči. 

Onemocnění dělíme do osmi tříd (I-VIII). 
Nejčastěji se však vyskytují první tři typy. Pro 
všechny pacienty je typická velmi vysoká lo-
mivost kostí – i po vykonání běžné činnosti, 
jako je např. zakopnutí. U některých typů 
onemocnění mohou vznikat zlomeniny už při 
porodu. 

Protože výskyt zlomenin u těchto dětí 
či dospělých jedinců je poměrně častý, při 
hojení se jejich kosti deformují. To může 
působit na centrální nervovou soustavu, 
kdy se ozve bolest hlavy nebo zad (např. 
při zlomeninách obratlů a žeber). Dalším 
příznakem je částečná či úplná hluchota 
a svalová ochablost. Pacienti typu I a III 
mají zpravidla modro-šedou barvu očí a trpí 
tzv. hypermobilitou, zvětšeným rozsahem 
kloubních pohybů. Kvůli těžkým zlomeni-
nám a poruchám ve vývoji i dalších orgánů 
(například plic) se pacienti s typem II nedoží-
vají ani prvního roku života, u typů I a III se 
pak předpokládá kratší délka života.

Metody léčby a prevence

Často se na tuto vadu přichází velmi brzy – 
již v dětském věku – a to kvůli mnohočetným 
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Muškát voňavý

Síla bylin
Dnes bych chtěl čtenáře seznámit s nenápadnou, domácí okrasnou 
rostlinou. Tou je muškát voňavý, pelargonium graveolens. Tuto květinu 
jsem získal teprve nedávno. Od svého známého lékaře, který je mým 
učitelem, rádcem a dárcem různých méně známých léčivých rostlin. 

– Jan Kadeřábek –
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Čaj z muškátu je dobrý 
na zažívání, čistí krev 
i játra a celkově harmo-
nizuje tělo. Čistí cévy 
od sklerotických usa-
zenin, chrání sliznice 
a má silnější účinky než 
ostropestřec. 

Muškát sice pochází z Jižní Afriky, ale za oknem ho 
pěstovaly již naše babičky. A to nejen jako okras-

nou rost linu. Svou vůní bránil náletu různého hmyzu 
do obydlí. 

Hlavním produktem, který se z muškátu vyrábí, je 
éterický olej - Geránium. Barva esenciálního oleje by 
měla být průhledná, jasně zelená. Vůně silná, kořeněná. 
Olej je nedráždivý, protiplísňový, zacelující rány a není 
toxický. Působí antidepresivně, léčí akné, ekzémy, 
popáleniny a parazity. Odpuzuje hmyz a dá se využít 
i do dnešních rozstřikovačů vůní. Často se používá
v kosmetickém průmyslu nebo i jako přísada do alko-
holu a potravin. Domácí výroba oleje je však velmi 
nákladná a složitá. Pokud vím, spíše se k nám dováží 
z Ruska nebo Egypta.

Tak se koukneme, jak se dá muškát používat vnitřně. 
Čaj z muškátu je dobrý na zažívání, čistí krev i játra 
a celkově harmonizuje tělo. Čistí cévy od sklerotických 
usazenin, chrání sliznice a má silnější účinky než 
ostropestřec. Je výborné sedativum. Jako obklad se 
používá při revmatismu. A z hlediska magického, je 
silnou energetickou ochranou pro naše obydlí. Takže, 

když by jej nikdo nechtěl používat jako léčivku, dopo-
ručuji ho jen jako okrasnou, krásně voňavou rostlinu 
na okna příbytků. Život bez komárů a otravných 
much není také k zahození. 



Dančiny 
recepty

– Dana Brabcová –
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Tentokrát vám uvedu dva recepty od mé kamarádky 
Moniky, u které jsem byla na návštěvě. Monika sice 

není vegetariánka, ale velmi si vybírá, co jí, a záleží jí 
na kvalitě potravin, proto si mnoho potravin vyrábí sama. 

A já vás teď seznámím s recepty na dva její domácí 
výrobky.



1515

Domácí sýr

• 7 litrů kravského mléka
• 8 cl octa
• koření
• sůl

Domácí kuřecí šunka

• 1 kg kuřecích prsou
• 15 g soli
• 5 g soli Praganda
• 1 dcl vody

Kuřecí prsa z brojlera pěstovaného v domácím chovu 
(1 kg) nakrájíme na kostky velikosti cca 3x3x3 cm. Třeti-
nu těchto kostek nakrájíme na drobné kousky pro lepší 
uvolnění bílkovin, které se v konečném produktu chovají 
jako pojidlo.
Do míchací misky vložíme nakrájené maso, 15 g 
kuchyňské soli, 5 g soli Praganda (pro barvu) a cca 1 dcl 
vody. 
Vše začneme míchat cca ½ hodiny (raději použijte 
na míchání kuchyňského robota, neboť je míchání 
dlouhé). Mícháním se uvolní bílkovina, která je později 
jako pojidlo směsi. 
Poté vložíme do šunkovaru igelitový sáček a maso do něj 
vtlačíme. Snažíme se vytlačit co nejvíce vzduchových 
bublin. Přidáme péro a pokličku šunkovaru a na 24 hodin 
uložíme do lednice. Poté zahřejeme vodní lázeň na 
75-80 °C, vložíme do ní šunkovar (tak aby bylo maso 

v šunkovaru ponořené) a vaříme 1,5 hodiny. Tím je 
domácí šunka hotová. Takto 

lze připravit šunku i z ve-
přového masa nebo králíka.

Kravské mléko, domácí či z mléčného 
automatu, necháme 24 hodin ustát, abychom 
mohli sebrat smetanu na výrobu másla. Pak 
mléko zahříváme do bodu, kdy se začne 
vzdýmat. Následně do horkého mléka vlijeme 
8 cl octa (nepoužívá syřidlo). To se srazí 
a okamžitě oddělíme cezením syrovátku 
od sraženiny. Ke sraženině přidáme koření 
(provensálské koření, bazalku, adžiku, 
česnek…) a sůl. Vše promícháme a dáme 
do plátna, zatáhneme a lisujeme cca 1 hodinu. 
Sýr je pak tvrdý a výborný.

TIP: 
sýr je vynikající politý dýňovým 
olejem.
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Netradiční 
skleník
– Věra Bidlová –
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Eden projekt je unikátní rekultivace ka-
olinového lomu v anglickém Cornwallu 
poblíž městečka st. Austell. Autorem 

unikátního architektonického řešení celého 
komplexu je Nicholas Grimshaw a společnost 
Antony Hunt and Associates (nyní součást 
společnosti Sinclair Knight Merz).

Jednotlivé kupole skleníků neboli biomy - jak 
jsou zde kupole skleníků nazývány - tvoří oce-
lové konstrukce potažené termoplastickým ma-
teriálem ETFE. Jedná se o ethylen-tetrafluore-
thylen, který silně připomíná silnou plastovou 
folii, jeho pevnost je však mnohem silnější 
a pevnější; mezi přednosti materiálu ETFE patří 
vysoká trvanlivost a odolnost vůči špíně - v pod-
statě při každém dešti, kterých není v Anglii 
málo,  se biomy umyjí. 

Jednotlivé biomy představují například 
společenstva tropických pralesů nebo medi-
teránní vegetaci.

Ročně navštíví projekt Eden množství 
návštěvníků, kteří nepřichází pouze obdivovat 

unikátní biomy, ale účastní se i workshopů, kon-
certů nebo netradičních výstav uměleckých děl, 
které zvyšují atraktivitu projektu.

Projekt má nejen nadšené příznivce, ale i kri-
tiky, kterým vadí zejména spolupráce s britskou 
těžební společností, která na Madagaskaru kvůli 
těžbě zdecimovala rozsáhlé plochy původního 
pralesa.



18

Haltýř

Příroda 
za sklem
– Martin Rezek –

Člověk se ve městech, kde chybí přímý styk 
s přírodou, snaží přírodu přinést k sobě domů. 
Ať už je to formou rostlin v květináčích, či zvířat, 
které dělají člověku společnost. 
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Když malé dítě osloví 
svého rodiče s prosbou, 
že by chtělo nějakého 

domácího mazlíčka, většinou 
rodiče uprosí nejprve na nějaké 
to malé zvířátko, se kterým není 
tolik práce. Každý rodič totiž 
ví, že i když dítě slíbí, že se 
o domácího mazlíčka bude sto-
procentně starat, přesto starost 
o zvířátko zůstane na něm.

V českých domácnostech se 
tedy začíná nejprve s „něčím 
malým, co nepřidělá tolik 
práce“, například s rybičkami, 
pakobylkami a teprve později 
třeba s křečky či exotickými 
exempláři, jako jsou cizokrajní 
pavouci a hadi. 

Kromě volně pobíhajících 
zvířat se v domovech objevují 
klece, terária a akvária. Vše pro 
zajištění přirozeného prostředí 
zvířat či bezpečnosti jejich nebo 
okolí. 

Zaměřme se nyní na česká 
akvária
Akvaristika je krásným 
koníčkem u nás velmi 
oblíbeným. V Čechách patří 
mezi nejoblíbenější akvar-
ijní ryby například cichlidy, 
pancéřníčci, skaláry, labyrintky, 
parmičky nebo živorodky. 
V akvaristice však nejde jen 
o výběr akvarijní rybky po-
dle toho, která se nám líbí. Je 
totiž nutné rybkám připravit 
i správný biotop, tedy pros-
tředí, ve kterém žijí. Tomu je 
nutné přizpůsobit výběr akvária 
i skladbu jednotlivých rybek. 
Aby se nám nestalo, že budou 
některé druhy ryb požrány 
jinými. Vybavení akvária, tedy 
filtry vody, osvětlení, časovače, 
vzduchovací motůrky, pH 
metr, teploměry, automatická 
krmítka apod. je nutné potřebám 
konkrétních ryb také uzpůsobit. 
Ne všechny rybky potřebují 
například stejnou kvalitu vody, 
krmení apod.

Chov běžných akvarijních 
rybek není nijak těžký, 
neboť nevyžaduje přílišnou 
pozornost, kromě krmení, 
rozsvěcení akvária a jednou 
za čas vyčištění akvária. Při 
přípravě a vybavení akvária 
je však nutné si nastudovat 
potřeby akvarijních ryb, nebo 
si nechat poradit od odborníků. 
Naštěstí je mnoho prodejen, 
kde začátečníkům rádi poradí 
s vhodným výběrem akvárií, 
ryb, vybavení i krmiva.

V současné době je také mnoho 
firem, které vám odborně zařídí 
celé akvárium „na míru“, čímž 
vám odpadne to nejtěžší. Zde se 
většinou začíná obráceně, tedy 
ne od výběru rybek, ale od in-
teriéru bytu, tedy jak je velký 
prostor připravený na akvárium, 
a dle potřeb zákazníka. Dle 
toho se také vybere vybavení 
pro sladkovodní či mořské ryby 
a následně teprve rostliny, ryby 
a živočichové, které v akváriu 
budou žít. Vše podle přání a fi-
nančních možností zákazníka.

Založení akvária sice není úplně 
jednoduché, ale uklidňující 
pohled do krásného kousku 
přírody za sklem přímo u vás 
doma za to stojí.



Možná, že jste se již set-
kali s nově vznikajícím 
projektem na ochranu 

přírody Zachranujeme.CZ, ale 
jistě není na škodu jej představit 
přímo zakladatelem tohoto pro-
jektu, panem Vladimírem Jansou.

– Martin Rezek –

Co je projekt Zachranujeme.CZ?
Projekt se má přímo zabývat ochranou životního prostředí 
v mnoha ohledech za pomoci široké veřejnosti a chceme v něm 
reagovat a realizovat podněty vedoucí k ochraně a obnově 
prostředí.

Proč jste jej založil a co vás k tomu vedlo?
Je nezbytné, aby si lidé uvědomili, že zásadní otěží civilizace 
má a musí být chránit hodnoty, díky kterým může sama vzni-
kat, a tou je příroda. Nikoliv vraždění zvířat, plenění přírody 
a likvidace ekosystémů. Musíme žít v tomto propůjčeném světě 
v souladu, a to i s těmi, kteří tu byli dávno před námi. Je třeba 
si uvědomit, že máme pouze tuto planetu a že je toho mnohem 
více, co na ní lze poznávat. Vždyť její stáří je téměř 1/3 stáří 
celého vesmíru.         
 
Jakou formou chcete na tyto podněty reagovat a jak 
to bude fungovat?
Společnost Zlaté české ruce – I.R.P., spol. s r.o., jejíž jsem 
jednatelem, chce projektem Zachranujeme.CZ aktivně propojit 
širokou veřejnost a odborníky z vědeckých institucí či organi-
zací, případně firem, k užší spolupráci vedoucí ke zvýšené péči 

o životní prostředí, 
ochraně zvířat, orga-
nismů, ekosystémů, 
přírodního rázu. Je 
třeba si uvědomit, že 
profesionální pomoc bez 
odborníků není možná. 
Vždyť oni, ať to jsou 
vědci, archeologové, 
astronomové či amatérští 
badatelé, přispívají svým 

Vzniká 
ZACHRAŇUJEME

úsilím, vytrvalostí i vědomostmi k pochopení 
a poznávání světa. Bez nich bychom svět, 
ve kterém žijeme, stěží poznávali a lépe 
chápali.     

Má projekt i další cíl?
Například vypomáhat se zaváděním nových 
technologií šetřících životní prostředí. 
I jednotlivec s úmyslem a zájmem přispět 
nebo prospět, může sehrát svůj význam. 
My všichni procházíme životem, ve kterém 
poznáváme a učíme se v něm a konáme. 
Každé takové konání má na něco nějaký 
dopad. Bohužel většina z nás kvůli svým 
každodenním starostem, shonu a potřebám je 
odchýlena od faktu řešit svůj život a vnímat 
ho i jinak. Musíme obstát často v uměle 
utvořeném prostředí, které má pramálo 
co společné s prostředím našich předků, 
a je i v rozporu s evolucí člověka. Musíme 
v takovém prostředí existovat a potýkat se 
s hodnotami, které opravdu bývají v napros-
tém nesouladu. Začínáme se chovat hrubě 
k tomu, co nás obklopuje, přitom téměř 
na všechno kolem sebe se dá podívat docela 
jinými smysly. Je tolik věcí kolem, které se 
dají vědecky zkoumat, popisovat a hledat 
v nich otázky, nebo je pozorovat. Právě 
pro takové vnímání okolního prostředí je 
projekt Zachranujeme.CZ utvořen. Má 
být k dispozici těm, kteří chtějí na něco 
upozornit, ohlásit, doporučit, něčemu pomoci 

Keramický střep - doba kamenná

Vladimír Jansa, 
zakladatel projektu 
Zachranujeme.CZ
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či prospět. Zachraňování přírodního prostředí není soukromou 
záležitostí a nelze být na všech místech současně. Je k tomu 
zapotřebí veřejnost.           

Nově vznikly stránky www.zachranujeme.cz. 
Co je jejich hlavním účelem?
Posláním www.zachranujeme.cz je reagovat na oznamování, 
dotazy, tipy, zjištění vedoucí k ochraně životního prostředí 
(zvířat; uchování krajinného rázu; oznamováním zajímavých 
lokalit s možnými archeologickými nálezy; prezentovat ztracená 
zvířata; zamezovat kácení vzácných porostů nebo možných 
památných stromů; upozorňovat na týrání či zabíjení zvířat 
a mnoho dalšího…).      
Vaše podněty budou posuzovány a podle naléhavosti a typu 
postupovány kompetentním lidem či zástupcům příslušných 
organizací. Tito se pak postarají o nejvhodnější způsob řešení, 
pakliže budou Vaše náměty zajímavé a opodstatněné. Budeme 
skrze tato oznámení a informace vyvíjet úsilí vedoucí ke změně 
dosavadního stavu na stav pozitivní, nebo k odvrácení události 
vedoucí k negativnímu dopadu. 

Je to záchranářský poptávkový 
a informační portál, který je Vám 
na blízku. Každá správná myšlenka 
a upozornění na tento portál je 
vhodným krokem k tomu, abychom 
společnými silami mohli prostředí 
opatrovávat, poznávat a především 
chránit. Mít ho lépe zmapované. 

Jak chcete provoz tohoto 
projektu financovat?
Obsahem www.zachranujeme.cz je 
i rozsáhlý e-shop s tisíci položek 
zboží pro dům, zahradu a volný čas. 
Při dosažení určitého obratu chceme 
část zisku investovat do prospěšných 
akcí. Chceme se pokusit, aby lidé 
měli větší zájem se angažovat 

a více pozorovat svoje okolí, vždyť i bez-
významná procházka v lese či po poli může 
odkrýt vysoce cenný archeologický nález 
a přinést s sebou zájem archeologů danou 
lokalitu prozkoumat. Můžete vidět ve stodole 
netopýry, kteří suchem a vedrem přichází 
o život, nebo jste ztratili vaše zvíře a chcete 
ho u nás prezentovat veřejnosti. Lze uvést 
další stovky příkladů, které mohou nastat, 
a bude to právě informace od vás, která může 
zabezpečit zvrat události v dobrý konec. 
Nechceme se zabývat pouze prevencí. 
Prioritou Zachranujeme.CZ je dotyčná místa 
díky veřejnosti nalézat, negativní událost 
a děj omezit či zastavit, sdělovat, monitoro-
vat.

Jak by se mohli čtenáři zapojit nebo 
vám pomoci?
Jsme otevřeni k vzájemné spolupráci 
od firem až po instituce. Lze využívat e-mail: 
info@cz-zlateruce.cz

Bronzové nákončí opasku 
- 14. století

Sázení stromků na Sázavě

Bronzový srp - mladší doba bronzová
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Opět nám mnoho čtenářů poslalo za-
jímavé fotografie přírody kolem sebe. 
Nejkrásnější nebo nejzajímavější pos-
tupně otiskneme.

V tomto čísle to je fotografie od čtenáře Václava 
z Prahy 8. Nazval ji „Tobě to vážně chutná?“.
A dále píše: “Cestou kolem školy na Praze 8 Ko-
bylisích jsem uviděl tento strom, jehož jeden kmen 
zarostl do oplocení školy. Nemohl jsem se udržet 
a musel jsem se smát. A jako první mě napadlo, jak se 
jeden kmen stromu diví, že se druhý chce prokousat 
skrz plot a ptá se ho – Tobě to vážně chutná? Musel 
jsem se o tento vtipný výjev podělit a poslal jsem vám 
fotku.“

Panu Václavovi děkujeme za netradiční fotografii 
javoru a myslíme, že potěší i další čtenáře.

Příroda 
kolem 
nás
– Martin Rezek –
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Matyldu sestrojili v malé jablonecké technické laboratoři 
Radka s Michalem. Smyslem bylo vytvořit univerzální, 
humanoidní, robotickou platformu, která bude nejen učební 
pomůckou pro kybernetiku a programování, ale také 
kamarádem.

Autoři si tak dali záležet nejen na pro výuku vhodném 
technickém provedení, ale i cenové dostupnosti. Matylda je 
totiž vyrobena pod licencí open source a lze si ji tak vytis-
knout doma na 3D tiskárně (tiskové soubory jsou zdarma 
ke stažení na stránkách www.robot-matylda.cz). 
Jako učební pomůcka je Matylda vhodná pro děti od 12 let. 
Vlastní vzdělávací akt začíná již při samotném sestavování, 
kdy si děti v praxi ověří například různá konstrukční 
řešení a získají základní dovednosti v práci s elektronikou. 
Nevadí, pokud se s daným oborem doposud nesetkaly. 
Matylda neklade nároky na předem nabyté vědomosti, 
naopak děti do robotích věd nenásilnou formou zasvěcuje. 

Protože je otevřenou platformou, nemá pomyslný strop 
svých dovedností. Matyldu tak lze učit mnoha doved-
nostem, až k plně autonomnímu chování. Opět není třeba 
obav z nedostatku vlastních vědomostí. Software, který 

k Matyldě patří, spolu s videonávody a ukázkovými 
programy Vás do tajů programování lehce zasvětí. 
Vrcholem je pak připojení Matyldy k umělé inteli-
genci, kdy dovede nejen rozpoznávat, co vidí, ale 
také o tom hovořit nebo s Vámi vést dialog. Tak se 
Matylda stává nejen partnerem v oblasti vzdělávání, 
ale i zajímavým robotickým kamarádem.

Robot Matylda má také ambice stát se terapeutickou 
pomůckou pro děti s autistickým nebo kombi-
novaným postižením. Pro tyto účely jablonecká 
technická laboratoř pracuje na vývoji verze robota již 
sestaveného a vhodně naprogramovaného.

Co všechno tedy lze robota Matyldu naučit? To 
záleží hlavně na lidské fantazii. Může se stát so-
fistikovaným budíkem, který Vás nejen v nastavený 
čas probudí, ale rovnou povede ranní rozcvičku. 
Může se stát hlídačem bytu v době vaší nepřítom-
nosti a o případném narušiteli Vás informovat 
telefonem. Ale hlavně se může stát vaším robotím 
kamarádem, platným členem domácnosti.

Kdo je 
Matylda
O této robotí holce jste již možná 
slyšeli. Zapsala se do české knihy 
rekordů jako první robot, který pro-
jel stopem Česko. Jejím původním 
posláním však není autostop, ale 
vzdělávání.

Matylda jede pro rekordVojta programuje Matyldu

– Michal Seidl –
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Zdenka Jandová, je originální výtvarnice, jejíž tvorba 
je rozpoznatelná již na první pohled. Její obrazy, které 
doslova promlouvají na své okolí, nezřídka diváka naladí 
na emoční vlnu. Proto jsme se rozhodli vám, našim 
čtenářům, její tvorbu přiblížit.

Co svými obrazy sdělujete? Je nějaké téma, 
které zobrazujete nejraději?
Jsou taková témata - pro mě srdeční záležitosti - domov 
jako cesta zlátnoucími stromy k venkovskému stavení 

„Obrazy mluví 
vlastní řečí“
– Rozhovor se Zdenkou Jandovou, redaktor Martin Rezek – 

nebo obraz Karlova mostu, který připomíná fotografii 
pana Karla Plicky. Našla jsem si místo na břehu Vltavy, 
odkud Karel Plicka most fotografoval. Namalovala 
jsem i řadu menších obrázků mými milovanými 
pastelkami. Představy, skutečné okamžiky, někdy smut-
nější někdy plné radosti.

Kde v této době čerpáte inspiraci?
Řekla bych, že je to mozaika složená z barev a poci-
tů, co si nosím sebou. Krása okamžiku - motýl se 

Podzimní okno - vitráž
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„Obrazy mluví 
vlastní řečí“

zavřenými křídly, zasvítí slunce a motýl, co usedl na květ 
či na list, křídla otevře. Stačí jen chvíli počkat a dívat se. 
A z takových krásných okamžiků se můžeme těšit celý 
rok.

Několik let spolupracujete s časopisem Na dotek a Vaše 
ilustrace doplňují naše články. Který obrázek jste si užila 
nejvíce?
Nejvíce jsem si užívala všechna zadání typu: „Namalujte 
obrázek do dalšího čísla, téma je…“ Čas bylo báječné 
téma, stejně jako Zvuk či Spánek. Čas vnímám jako 
řeku, co teče někdy pomalu se spoustou zákrut, jindy 
proudí velmi rychle. Spánek bylo krásné téma, malovala 
jsem obrázek s přáním, aby se malým i velkým usínalo 
příjemně a v bezpečí.

Letos na podzim jsem pozorovala, jak vítr unáší listy 
okolo stromů a pokládá je pod nimi téměř do kruhu. 
A pak mě napadlo namalovat obrázek na téma „Sklo“ 
jako vitráž.

Kdy mohou čtenáři v nejbližší době vidět 
Vaši tvorbu?
Začátkem února 2019, na vernisáži a následné výstavě, 
která se uskuteční v Galerii Centra ROSA, Střelničná 
1680/8, Praha 8 - Kobylisy. Název výstavy je „Obrazy 
mluví vlastní řečí“.
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SKLÁRNA LASVIT AJETO - rozhovor 
s Jaroslavem Turnhöferem, ředitelem sklárny 
v Lindavě 

„Jedinečnost našich sklářů vidím zejména v jejich neo-
byčejných řemeslných dovednostech, v jejich neuvěřitelné 
schopnosti přenést do skleněného výrobku vizi autora 
a současně dát do výrobku i něco ze sebe - vdechnout 
výrobku život.“
    
Jak to celé začalo…? 
Na severu Čech bylo tradicí, že se sklářské řemeslo 
dědilo. V rodině Petra Novotného ale žádný sklář 
nebyl. On byl prvním, který se jím stal po absolvování 
sklářského učiliště a průmyslové školy. 

Tehdy začal obdivovat staré sklářské mistry, hlavně je-
jich grify a techniky. V době socialismu se stal prvním 
českým sklářem, který si po práci vybudoval ve svém 
domě malou sklářskou pec. Za pomoci klasických 
technologií tvořil složité repliky starých výrobků, 
které filmařům a restaurátorům neměl kdo vyrobit. 
Po revoluci se shodli s L. Fafalou (pozn. redakce - 
odborník sklářské technologie) na výrobě náročného 
uměleckého skla. Tehdy je podpořil, již světoznámý 
český výtvarník, architekt a designér, Bořek Šípek 
(pozn. redakce - působil na Pražském hradě jako hlav-
ní architekt u tehdejšího prezidenta Václava Havla), 
který se zrovna vrátil z emigrace. V Lindavě, kde dnes 
stojí naše sklárna, vytvořil nádherná díla. 

Už tehdy bylo jasné, jakou cestou se Ajeto 
vydá?  
Ano, odmítli jsme vyrábět běžný skleněný standard 
a vydali se na cestu sólových děl a výroby malých 
sérií ručně foukaných objektů – ať už známých 
a společensky uznávaných designérů nebo renomov-
aných designových studií.  
Z naší dílny vzešly např. poháry pro Tour de France, 
české divadelní ceny Thálie, křišťálové sošky Českého 
lva či pamětné trofeje pro české medailisty z olym-
piády v Riu, které navrhla hvězda českého biatlonu 
Gabriela Koukalová (pozn. redakce - vystudovaná 
umělecká medailérka).

Ajeto sklárna

Za vznikem českého sklářského podniku Ajeto stojí osudové setkání designéra Bořka 
Šípka a řemeslníka Petra Novotného, kteří v polovině 90. let minulého století založili 
sklárnu a odstartovali tak unikátní výrobu dekorativního skla, proslulého nejen u nás, 
ale i v zahraničí. 

– Michaela Komorousová – 
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Co se v podniku za tu dobu změnilo? 
Zpočátku podnik nebyl přístupný lidem zvenčí. Řekl 
bych, že to místo bylo obklopeno jakousi rouškou 
tajemna. Později se ale situace změnila a sklárna se ote-
vřela i široké veřejnosti. Vznikla zde i sklářská krčma 
s turistickým centrem. 

Říkáte, že se podnik více otevřel světu. 
Kromě sklárny mohou turisté navštívit 
také galerii, muzeum, krčmu či restauraci, 
kde uvidí na vlastní oči sklářské řemeslo. 
Jak vznikl nápad této syntézy služeb pro 
veřejnost? 
Ten nápad vznikl při častých cestách majitele Ajeto - 
pana Novotného - do ciziny, kde předváděl své sklářské 
umění a mistrovství. Např. v Německu, Belgii a jiných 
zemích se to stalo naprostou samozřejmostí a součástí 
sklářských hutí a společností. 

Setkáváte se s pozitivními ohlasy? 
Jednoznačně. Chápeme to jako jedinečnou možnost 
seznámit širokou veřejnost s tradiční českou výrobou 
skla a na vlastní oči uvidět zručné skláře, tzv. v akci 
(úsměv). Odvážní návštěvníci si to samozřejmě mohou 
také vyzkoušet. 

Doba jde kupředu, mění se technologie 
výroby, ruce nahrazují automatické linky 
apod., uchováváte si ještě tradiční postupy?
Technologie výroby se příliš nezměnila. Stále platí, že 
základem je jedinečná řemeslná zručnost našich sklářů. 
To, co se mění, je spíše technické a technologické 
zázemí. Například jsme první sklárnou s ruční výrobou 
na světě, co přešla na způsob tavení skla za pomoci 
systému kyslík-plyn. I ta se ale výrazně proměnila. 
Výroba sólových děl a malých sérií ručně foukaných 
uměleckých objektů byla postupně nahrazována 
výrobou různého typu osvětlovacího skla a skleněných 
komponentů pro náročné umělecké instalace.

Pojďme teď k samotné výrobě skla. 
Jak vypadá proces zhotovení nového 
uměleckého výrobku? Dovedu si představit, 
jak asi vzniká výroba užitkového skla, ale 
jak probíhá taková spolupráce mezi umělci, 
designéry a skláři?
Každá taková spolupráce musí být založena mj. 
i na komunikačních schopnostech našich mistrů dílen. 

Kromě manuální řemeslné zručnosti je základním 
předpokladem i umělecká představivost našich sklářů, 
kteří si dokáží požadavky tzv. “převést”, vytvořit jasnou 
představu o tom, jak bude výrobek vypadat a nalézt 
tak jedinečnou a unikátní cestu k jeho realizaci. Zde je 
velice důležité, aby umělec či designér uměl co nejlépe 
formulovat svou vizi, svůj design, záměr i účel, který 
má objekt splňovat.

Představte si, že byste měl možnost vyhlásit 
cenu za nejpozoruhodnější a nejbizarnější 
umělecký skvost vaší sklárny, který by to 
byl? 
Pozoruhodných projektů jsme za ta léta vyrobili celou 
řadu. Mediálně nejznámější jsou již uváděné trofeje 
pro Tour de France, ceny Thálie atd. Pro mě osobně to 
pak byla výroba skleněných objektů pro stanici metra 
v Dubaji a pro stále ještě nejvyšší budovu světa Burdž 
Chalífa. Nejbizarnější pak asi byla výroba skleněných 
postaviček pro výtvarnici z Holandska, která se nechala 
inspirovat známou písničkou Ivana Mládka „Jožin 
z bažin” (smích)... 

Láká ještě sklářský průmysl mladší 
generaci? Jak motivujete mladé lidi pro práci 
se sklem?
Bohužel před pár lety se o sklářském průmyslu hovořilo 
jako o odvětví, které nemá budoucnost a perspektivu. 
Proto se počet zájemců o tuto práci radikálně snížil. 
Je to také fyzicky velice náročné, a to není v dnešní 
době pro mladé lidi moc atraktivní. Nám se do určité 
míry generační obměna daří a noví mladí skláři k nám 
opravdu přicházejí. Motivuje je být součástí světo-
známé firmy, která jim umožňuje se rychle a kvalitně 
zdokonalit ve své profesi. 
Jedním z cílů a úkolů našeho turistického centra je 
seznamovat návštěvníky s tímto krásným, ale náročným 
řemeslem. Proto se zaměřujeme také na spolupráci se 
základními školami a dnes už i s mateřskými školami, 
které mají u nás odborné exkurze zdarma.
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Něco pro
zasmání

Všiml jste si správně. Máme teď opravdu za stejnou 
cenu podstatně menší porce, ale nově zase přidáváme 
ke každému meníčku praktickou lupu...

Ilu
st

ra
ce
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Jo paní kněžno, správná hospodyňka holt pro peříčko 
i přes plot skočí. A to jsme jí ho přitom už dvakrát 
zvýšili!!!

Ano jistě, mladá dámo. Chtěl jsem to hodně nakrátko. 
Ale nějak se nemůžu zbavit pocitu, že mně to před tím 
s ušima slušelo daleko víc!!! 

“Jean, podejte mi pohár vody, prosím!”
”Tady je Lorde.” 
“Děkuji. Jean, podejte mi ještě pohár vody!” 
“Zde, pane.” 
“Děkuji. Jeán, zavolejte hasiče, takhle ten dům neu-
hasíme!”

Chcete, abych vám řekl vtip pozpátku? Tak to se nejdřív 
musíte zasmát.

“Kolik lidí pracuje u vás v kanceláři?”
“S ředitelem čtyři.” 
“A bez ředitele?” 
“Bez ředitele ani jeden.”

Přijde děda do lékárny a povídá: “Chtěl bych něco 
na zub.” 
Lékárník se na dědu podívá a odpoví: “Tak to musíte 
naproti do lahůdek.”

Baví se dvě vlaštovky: “Bude pršet.” 
“Jak to poznáš?” 
“Lidi nás sledujou.”
Mudruje Pepa: “Ještě jednou se vyspím a bude výplata, 
pak se jednou nevyspím a bude po výplatě!”

Číšník pozoruje, jak si host před jídlem čistí příbor 
ubrusem. Napomene ho tedy: “Tohle nedělejte! Zaprvé 
je příbor čistý. A za druhé, teď jste ještě ušpinil ubrus!”

Dáma telefonuje:”Kam jsem se to dovolala?” 
“Tady prodejna obuvi.” 
“Promiňte, spletla jsem si číslo.” 
“To nevadí, klidně přijďte, my vám je vyměníme.”

Lord volá do svého bytu a telefon zvedne služebná. 
“Řekněte milostivé, ať si jde lehnout, že už brzo 
přijdu.” 
“Ano, vyřídím. A kdo volá, prosím?”

Prochází se Lord po svém panství. Přitom potká 
zahradníka a zdá se mu, že jsou si velmi podobní. 
Proto se zeptá:” Nesloužila někdy tvoje matka 
na zámku?” Zahradník se na něj podívá a odpoví: 
“Ne, výsosti, ale můj otec ano.”

Matka telefonuje učitelce:
”Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, 
ve kterých stojí lahev piva 2 Kč. Manžel mi celou noc 
vykřikoval ze spaní!”
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Sudoku

Luštěnka
Moudrý muž nevystavuje zkoušce  ......................  a ......................  . 

odpověď 
ve sloupci 1

Hovorově sníst

2

                                 Lope De Vega (španělský básník 

                                              a dramatik, žil 1562 - 1635)

1

V
ý
h

ru
 

z
 

p
ře

d
c
h

á
z
e

jí
c
íh

o
 

č
ís

la
 

č
a

s
o

p
is

u
, 

te
d

y
 

m
u

lt
if

u
n

k
č
n

í 
b

ě
ž
e

c
k
é
 h

o
d

in
k
y
, 

v
y
h

rá
l 
p

a
n
 J

a
ro

s
la

v

B
a

rt
o

š
 z

 P
ra

h
y
. 
 S

p
rá

v
n

é
 ř

e
š
e

n
í 

b
y
lo

: 

V
ýh

e
rc

e
 h

ry
 z

 p
ře

d
ch

á
ze

jíc
íh

o
 č

ís
la

lá
s

k
y
, 

n
e

m
o

žn
o

odpověď 
ve sloupci 2

Správný  výsledek luštěnky zašlete 

na email: redakce@na-dotek.cz do 10.02.2019 

a při slosování  správných luštitelů dne 11.02.2019 

můžete vyhrát MP3 přehrávač se sluchátky.

Ptačí interiérové obydlí 

Měsíc básnicky

Značka sportovního 
automobilu

  4    1   7
  6   3   5  
  1  7   6 

  6    9  
  5  1  4  3    6

5  

8    9  3  4  
1  

  9  8  5  

 3 6
 8  2 

5 1  2 
 5  3 7 
 6 2  7 9 8 

7  9  5 3
8  5  
9  8  3 

 6 

1. LEHKÉ 2. TĚŽKÉ

řešení najdete na straně 35
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Svet skrítka cimíska PŘÍBĚH: 

    SKLO

VEVERCE ZORCE
VYPADL Z RUKY HRNEČEK. 

TO SNAD NE 

MŮJ HRNEČEK

NEBREČ,

ZORKO.

NENÍ TO 

ONO.

AQUA

... SKLOVINU VLOŽIL DO 
DŘEVĚNÉ KOUZELNÉ FORMY.

©
 M

a
rt

in
 R

e
z
e
k

PŘI PÁDU NA ZEM SE JEJÍ 
SKLENĚNÝ HRNEČEK ROZBIL. 

... JEDEN SKLENĚNÝ VÝROBEK ZA DRUHÝM. BYLY KRÁSNÉ.
    NIC ALE NEBYLO TO PRAVÉ A ZORKA STÁLE PLAKALA.

VŽDY PLNÝ 
ČISTÉ VODY.

ČIMÍSEK SE TEDY ROZHODL KOUZLIT A VYROBIT 
VÝJIMEČNÝ HRNEČEK. ŘEKL KOUZELNOU FORMULI A ... 

!

VITRUM
FONTANA

JE TO 

BEZEDNÝ 

HRNEČEK

ČIMÍSEK V PECI ROZTAVIL 

ROZBITÝ HRNEK, PŘIDAL 

DALŠÍ KOUSKY SKLA A ZAČAL 

N A  S K L Á Ř S K É  P Í Š Ť A L E 

POMALU VYFUKOVAT ...

VYROBÍM TI NOVÝ

SKLENĚNÝ HRNEK.

TVÉMU PODOBNÝ.

A
POVEDLO
SE.
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Najdi mezi všemi

Obrázky od našich čtenářů

Děti z Mateřské školy Španělská z Prahy 2 
nakreslily mnoho obrázků Čimíska. 
Všechny byly krásné. Zde je jen malá ukázka.

Čimísek vyrobil postupně mnoho výrobků ze skla – hrnečky, skleničky, 
talířky … Všechny jsou po dvou stejných kusech, až na jeden. Najdeš mezi 
všemi jeden výrobek ze skla, který je pouze jednou?

Obrázek Čimíska s 
veverkou nakreslil 7 letý 
Jeník z Prahy.

REDAKCE:
nakreslete svého Čimíska, 
děti, a pošlete nám jej také 

do redakce.
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Centrum sociálních služeb
Chrpasport Krejnická
Studio Dobeška Nad Lomem 1770
Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
Harmonizační studio Osm Srbská 2
Bio studio 4K Bubenečská 11
Sklizeno Dejvická 26
Kavárna Jentak Kladenská 67
Kavárna Záhorský Eliášova 279
Restaurace Cafe 131 Pod kaštany 183/3
Raw for You Bubenečská 35
Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
Geo stezka ZOO Praha
Kavárnička Pod havránkou
Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům) U Meteoru 6
Městská knihovna Bohnice Těšínská 4
Městská knihovna Ládví Burešova 2
Městská knihovna Stírka Klapkova 26
Spirála DDM P8 Přemyšlenská 1102/15
Spirála DDM Pha 8 Dolákova 537
Aquacentrum Šutka Čimická 848
Vydavatelství Portál Klapkova 2
Papírnictví Petruška obchodní dům Ládví
BIO Centrum Krakov Lodžská
Centrum RoSa Střelničná 8
Osmička pro rodinu, Těšínská 600/4
Divadlo Karla Hackera Klapkova 26/3

DISTRIBUČNÍ MÍSTA 

ČASOPISU
Pisco Cafe Zhořelecká 514
Lesní školka 3 údolí Tišická
Dopravní hřiště Glowac. Glowackého 555
Statek Vraných kom. c. Bohnická 36
Slunečnice dům seniorů Na Hranicích 674
Domov pro seniory Ďáblice Kubíkova 11
Beyond- jóga centrum Klapkova 34
Monada- centrum rhb. Střelničná 8a
Tichá kavárna Burešova 12
TJ Sokol Kobylisy U školské zahrady 9
Základní umělecká škola Klapkova 25
Pizzeria Veverka Olštýnská 607
MŠ Lešeňská Lešeňská
MŠ Libčická Libčická
Cukrárna Klapkova 161/35
Studio Perla Trousilova 1031/2
Cukrárna Anděl Trousilova 1031/2
Kadeřnictví Bořanovická 15
Inspirace, restaurace Nad Šutkou 14
a dalších 20 míst v Praze 8
Městská knihovna Ládví Měšická 3
Cukrárna U háje Hovorčovická 28
Amálka, rod. centrum Novovysočanská 25
Letní klub Stromeček Zámecká
MŠ Pětikvítek Mílovská 6
Studio Kytka Mílovská 6
závozová síť stravování Raw for You

Praha 1
Praha 4

Praha 6

Praha 7

Praha 8

Praha 9

...a další

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



Napište nám náměty na články 
či zajímavosti z vašeho okolí 
na email redakce@na-dotek.cz 

Praha 2
Cesmína.bio, s.r.o., Londýnská 43, Praha 2, www.cesminabio.cz

Praha 4
Bio Smíchov, Viktora Huga 4, Praha 5 - Smíchov, www.facebook.com/biosmichov/

Praha 6
Biooo.cz,  OC Šestka, Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6, www.biooo.cz

Praha 7
Natur PRO, biopotraviny a bylinky, Farského 1, Praha 7,  www.natur-pro.cz

Praha 8
Bio Centrum Krakov, Lodžská 598/3, Praha 8 – Troja, www.biocentrumkrakov.cz
Bio domov, pasáž metra Ládví, Střelničná, Praha 8 - Kobylisy, www.biodomov.cz
Bio Rustonka, Sokolovská 115, Praha 8 - Karlín, www.facebook.com/biorustonka/
Jája - zdravá výživa- Palmovka - Praha 8 

Praha 9 
BioKoloniál Vysočany, U Svobodárny 1110/12, Praha 9 - Vysočany, www.biokolonial.cz
Ošatka - zdravá výživa, Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9 - Vysočany, www.osatka.cz 
Vegeland, NC Fénix, Freyova 35, Praha 9 - Vysočany, www.veganland.cz
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Pisco Cafe Zhořelecká 514
Lesní školka 3 údolí Tišická
Dopravní hřiště Glowac. Glowackého 555
Statek Vraných kom. c. Bohnická 36
Slunečnice dům seniorů Na Hranicích 674
Domov pro seniory Ďáblice Kubíkova 11
Beyond- jóga centrum Klapkova 34
Monada- centrum rhb. Střelničná 8a
Tichá kavárna Burešova 12
TJ Sokol Kobylisy U školské zahrady 9
Základní umělecká škola Klapkova 25
Pizzeria Veverka Olštýnská 607
MŠ Lešeňská Lešeňská
MŠ Libčická Libčická
Cukrárna Klapkova 161/35
Studio Perla Trousilova 1031/2
Cukrárna Anděl Trousilova 1031/2
Kadeřnictví Bořanovická 15
Inspirace, restaurace Nad Šutkou 14
a dalších 20 míst v Praze 8
Městská knihovna Ládví Měšická 3
Cukrárna U háje Hovorčovická 28
Amálka, rod. centrum Novovysočanská 25
Letní klub Stromeček Zámecká
MŠ Pětikvítek Mílovská 6
Studio Kytka Mílovská 6
závozová síť stravování Raw for You

1/8 stránky
52,5x74 mm
800,- Kč 

1/4 stránky
105x74 mm
1.500,- Kč 

“INZERCE” pro 1 číslo 
časopisu (tj. 2000 výtisků)

ŘEŠENÍ SUDOKU

1/2 stránky
105 x 148 mm
210 x 74 mm
3.000,- Kč
1 stránka
210 x 148 mm
6.000,- Kč
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Časopisy najdete v BIOobchodech
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Kvalitní a bohatá literatura 
pro děti a rodiče.
Tituly i z oborů psychologie, 
pedagogiky, sociální práce 
a dalších humanitních směrů.

Klapkova 1867/2 Praha 8
Otevírací doba: 9.00–18.00

Knihkupectví Portál
KURZY PLAVÁNÍ 

 OD KOJENCŮ PO ŠKOLÁKY

                  www.amalka.info                           

  - KURZY VANIČKOVÁNÍ -  od 3 měsíců věku

  - ZURZY PLAVÁNÍ V BAZÉNU – od 6 měsíců až do 6 let

  - ZPÍVÁNKY PRO MALÉ I VĚTŠÍ DĚTI          

ČENÍ KOJENCŮ   - CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT  

                     Klub rodičů a dětí  Amálka z.s., 
                                              Praha 8 – Šutka, Praha 9 Vysočany, 
                            Praha 4, Vyšehrad
                                              Tel.:  603 891 469, 774 275 525 
                           e-mail: praha@amalka.info

   


