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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 ženy

12. 12. 2018 
Shiatsu workshop
V komunitním centru Právě teď jsme 
zajistili přednášku o základních princi-
pech Shiatsu i s následným vyzkoušením 
jednoduchých, ale účinných cviků pro lepší 
pohyblivost a zdraví. Zúčastnilo se kolem 
14 lidí a všichni si to užili.

VĚDOMÝ DOTEKCo se nám v poslední 
době povedlo

11. 2. 2019 
Takticko-strategická sebeobrana 
pro seniory v Březiněvsi
V místní knihovně v budově úřadu 
Březiněves jsme zorganizovali kurz tak-
ticko-strategické sebeobrany (5 pondělků 
po sobě jdoucích). Účastníci se dozvěděli 
základy sebeochranných praktik.
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Více k akcím na 
www.vedomy-dotek.cz
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7. 3. 2019
POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka od odpadků, 
vytvoření a opravy tůní pro reprodukci mloka. Akce se koná 
ve čtvrtek 7.3.2019 od 16:00 hod. Sraz dobrovolníků je před 
budovou Řešovská 515/9, v Praze 8, dne 7.3.2019 od 15:50 hod. 
do 16:00 hod.

13. 3. 2019
TAKTICKO-STRATEGICKÁ SEBEOBRANA 
PRO ŽENY

Kurz je zaměřen na běžné každodenní situace. Součástí kurzu 
jsou základy sebeobrany, drobná pohybová průprava a ošetřu-
jící techniky Shiatsu pod vedením instruktora s mnohaletou 
policejní praxí a znalostí bojových systémů. 
Termín kurzu: 13. 3. 2019 (17:30–18:30 hod.) 
10x po sobě jdoucí STŘEDY
Místo: Centrum RoSa, Praha 8, Střelničná 8/1680
Cena: 950,- Kč (10 x 60 minut)
Přihlášky na: M.A.Rian@email.cz

23. 3. 2019  
DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

Již tradiční dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8 - úklid 
háje od odpadků a úprava přítoku i koryta jezírka, které se zde 
nachází - jezírka Dotek. Akce začíná v 10:00 hod.
Sraz 23. 3. 2019 od 9:45 do 10:00 hod. před budovou 
Hovorčovická 1713/22, nebo před místní hájovnou.

31. 3. 2019
O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL

Branně orientační závod v areálu PN Bohnice v Praze 8. Začátek 
v 9:00 hod. I na této akci spolupracujeme a zde nás uvidíte.

6. 4. 2019
DOBROVOLNÝ ÚKLID ĎÁBLICKÉHO HÁJE

od  9:00 do cca 12:00 hod. - úklid prostoru Ďáblického háje 
v Praze 8 od odpadků  v rámci celorepublikové akce UKLIĎME 
ČESKO. Sraz dne 6.4.2019 od 8:50 do 9:00 hod. před budovou 
Šimůnkova 1685/22 Praha 8.

DUBEN – ČERVEN 2019

Přednášky pro děti z mateřských a základních škol o přírodě 
na Čimické zahradě v Praze 8 (Čimískův naučný program 
a Čimískova naučná zahrada).

Co připravujeme
NEJBLIŽŠÍ AKCEPŘIPRAVUJEME
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06.04.2019
od 09:00  do 12:00 

Pořádá spolek Vědomý dotek
Podporuje:  
          ČSOP - uklidmecesko.cz

www.vedomy-dotek.cz          
jakub.reschke@centrum.cz            Tel: 776 077 609 
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Sraz dobrovolníků
je 06.04.2019

v 8:50 až 09:00
u Ďáblického háje,

před budovou 
Šimůnkova 1685/22

v Praze 8.   

Pojd nám pomoct 
i ty.
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UKLIĎME ČESKO

Jakub Reschke



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, společností Bendovka 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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Biologická rozmanitost (biodiverzita) lidstvo od nepaměti 
fascinovala. A není divu. Život totiž vznikl již přibližně před                 
3,8 mi liar dami let a první eukaryotická buňka, která tvoří základ 
našich lidských i zvířecích těl, vznikla dle různých vědeckých 
hypotéz již před 0,8 až 3,2 miliardami let. A od té doby docházelo 
k jejímu vývoji a postupnému vzniku všech dnešních forem života. 
Po stovky milionů let se tak vyvíjely různé životní formy, mezi 
nimiž se až přibližně před 800 tisíci lety objevil člověk (druh Homo 
sapiens), který se velmi rychle vyvíjel a již od pravěku lze sledovat 
jeho snahy o poznání vlastního původu a postupně také o poznání 
různých druhů rostlin, živočichů, hub a dalších mnohačetných 
skupin organismů. Ovšem počátky moderního vědeckého studia, 
které znamenalo prudké zlepšení v chápání podstaty života a jeho 
jednotlivých vztahů a forem, je možné datovat až do 18 století. 

Co stojí 
za mýty

A až toto 
moderní vědecké 
studium začalo 
postupně roz-
plétat mnoho 
a mnoho různých 
záhad, které 
nebyly dlouho 
vysvětlitelné. 

Není tak divu, že za poslední staletí a tisíci-
letí vznikla celá řada bájí a mýtů o různých 
reálných či nereálných zvířatech a tvorech. 
Písemné prameny jsou plné roztodivných 
bájných tvorů, jako je například ohnivý pták 
Fénix, staré ženy s ptačím tělem Harpyje (zde 
si neplést s velkými jihoamerickými dravými 
ptáky rodu Harpyje) či mýtický písečný červ 
Olgoj Chorchoj (i zde by se mohla najít jakási 
paralela v podobě obrovských několika-
metrových australských veležížal obrovských, 
které jsou však pro člověka zcela neškodné 
a s pověstmi o zabijáckém písečném červovi 
nijak nesouvisí).

Sama planeta Země prodělávala během 
posledních stovek milionů let bouřlivé 
změny, způsobované pohyby jednotlivých 
litosférických desek, mnohačetnými přesuny 
částí či celých kontinentů, a s tím souvisejícími 
opakovanými zaledněními a v jiných časových 
obdobích zase suchem a velmi teplým kli-

Co stojí 
za mýtickými 

zvířaty? Lidská 
představivost 

i úžasná 
biologická 

rozmanitost 
organismů.

Řada mýtů má základ v reálných 
projevech daných živočichů. 

Užovka stromová

– Vít Céza –
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matem. Vliv měly i změny obsahu kyslíku ve vodě a mnoho dalších 
faktorů. Na vývoji Země a biologické rozmanitosti se podílely 
taktéž dopady meteoritů a především rozsáhlá vulkanická činnost. 
To způsobilo celou řadu masových vymírání a taktéž vznik mnoha 
nových druhů organismů. Vznik nesmírně rozmanitého životního 
prostředí a vzájemná druhová konkurence vedly až k dnešnímu 
stavu, kdy máme popsáno kolem 1,3 milionů druhů živočichů   
(300 tisíc druhů rostlin, 100 tisíc druhů hub atp.). 

Všechny uvedené okolnosti spolu s lidskou zvídavostí, předsta-
vivostí a rozvojem různých kultů a náboženství vedly ke vzniku 
mýtů, a to na území celého obydleného světa a po celou dobu 
fungování lidských dějin. Celá řada známých velkých živočichů 
byla uctívána alespoň některou z civilizací či konkrétním, např. 
indiánským kmenem. Ať už buvol (významná role v indické 
mytologii), bizon (uctíván severoamerickými indiány), vlk (uctíván 
samotnými Římany), dokonce i prase bylo posvátné u Keltů. 
Kromě těchto a mnoha dalších známých tvorů byly různě po světě 
uctívány a mýtickými legendami oplétány i mnohem vzácnější 
a méně známé druhy živočichů, jako je například téměř výhradně 
jihoamerický rod Kvesal, obsahující několik překrásných druhů 
ptáků, kteří byli uctíváni původními americkými národy Mayi 
a později Aztéky, a do dneška se těší velké pozornosti a zájmu 
(Kvesal je například symbolem Quatemaly). 

V každé živočišné skupině nalezneme druhy, ke kterým se váže 
řada mýtů (posvátné mýtické želvy, ještěři – varan komodský) 
či událostí popsaných např. v Bibli, jako deset ran egyptských, 
ve kterých došlo k přemnožení žab, komárů či kobylek, které 
poničily úrodu a zbytky vegetace. Řada mýtů má základ v reálných 
projevech daných živočichů. Například saranče stěhovavé (Locusta 
migratoria) umí tvořit obrovská hejna v tropických oblastech 
Afriky a Asie, která se velmi rychle přesouvají a umí likvidovat 
veškerou dostupnou vegetaci. V historii již došlo k mnoha tako-
výmto fatálním invazím, jedna z posledních nastala v roce 2013 
na unikátním Madagaskaru. 

Při hledání mýtických živočichů však nemusíme chodit daleko. 
Nalezneme je i v naší krásné české vlasti. Když odhlédneme 
od velmi ponaučného Čapkova díla Válka s mloky, je jedním 
z tako vých reálných zvířat mýtický had starověkých Římanů 
užovka stromová (Zamenis longissimus), vyskytující se na jižní 

Moravě a v Podyjí. S touto užovkou je spojena 
římská legenda, kdy byl Řím ve 3. století před 
naším letopočtem zasažen smrtící morovou 
epidemií, v rámci které lidi zachránil bůh 
lékařství Aesculap, který do města přišel 
v podobě užovky stromové. Aesculapova hůl 
s ovinutými užovkami je od té doby sym-
bolem lékařů. I když v tomto případě je třeba 
poukázat i na jiné teorie, např. teorie „červa“, 
podle které je námětem symbolu ve skutečnosti 
hlístice druhu vlasovec medinský (Dranun-
culus medinensis), který parazituje pod 
kůží člověka v četných tropických oblastech 
a z podkožního prostoru je ho možné postupně 
vytáhnout namotáváním na kus dřívka. Ať tak 
či tak, v Česku žijící užovka stromová se stala 
základem známé mytologie. 

Studium a poznávání biodiverzity přineslo 
za poslední dobu celou řadu významných objevů, 
které v řadě případů vysvětlily dosud neznámé 
vztahy a nejasnosti, a zároveň přinesly celou řadu 
poznatků, které budou velmi přínosné jak lidem, 
tak samotné ochraně biologické rozmanitosti, 
na které je lidstvo přímo závislé. Přestože budou 
postupně objasňovány všechny dosud neznámé 
(či mýtické) skutečnosti, je třeba si velmi pova-
žovat a dále tradovat řadu mýtů a pověstí, které 
se podílely na tolik potřebném formování naší 
lidské civilizace.

Užovka stromová

Harpyje Kvesal
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– Pavel Karel –

„Bylo to hrozné! Částečně se vysunul z písku a začal se nafu
kovat. Bublina na jeho konci se stále nadouvala a zvětšovala, až 
z ní nakonec vystříkl proud jedu. Stačí zásah jen malou kapkou 
této tekutiny a člověk okamžitě umírá. A vše ostatní, co je 
zasaženo, vypadá jako naleptáno nějakou kyselinou a zežloutne 
to...!“ Tak popisuje útok záhadného pouštního tvora jedna Mon
golka, která se s ním prý setkala a jako zázrakem útok přežila.

   Tímto tajemným a mýtickým tvorem není nikdo jiný, než 
obávaný Olgoj Chorchoj (v překladu střevo-červ), postrach mon-
golských stepí. Byl spatřen na území táhnoucím se od čínských 
hranic do Chombojdu přes Nojan až po Džungarskou Gobi.

   Samotný červ vypadá prý skutečně jako „kus střeva dobytka 
naplněného krví“. Má růžovou až temně červenou barvu a těžko se 
dá před útokem rozlišit, kde má hlavu a kde ocas. Na jeho koncích 
nejsou zřetelné žádné oči, nozdry ani tlama. Jeho délka se pohybuje 
od půl metru až do metru a půl. Nejčastěji ho prý lze vidět v nej-
teplejších měsících, červnu a červenci, kdy vylézá na povrch a loví. 
Pohybuje se zvláštním způsobem. Neplazí se přímo dopředu, ale 
jakoby se koulí, nebo se kroutí do strany. Je schopen svůj jed vy-
stříknout až do vzdálenosti šesti metrů a podle různých svědectví 
je prý schopen zabít i tak velké zvíře jako je velbloud. To sice říkají 
ti, kteří se s  ním setkali, ale problém je v tom, že do dnešních dnů 
není znám žádný tak prudký jed, který by jen při povrchovém 
kontaktu s tělem působil okamžitě. Jednou z možností, kde by 

Nejznámější mýtická 
zvířata
Olgoj Chorchoj

mohl červ získat toxické šťávy na tvorbu jedu, 
je rostlina Gojo (cynomorium songaricum), 
která sama v sobě obsahuje velké množství 
smrtelně jedovaté drogy. Červ byl v místech, 
kde rostlina roste, často spatřen a místní se 
domnívají, že jeho jed pochází právě z ní. 

Není známo, kdy se pověst o obrovském 
červu objevila poprvé, ale v mongolském 
folklóru se předává již od nepaměti z gene-
race na generaci. Bohužel ho však kromě 
samotných pastevců nikdy nikdo nespatřil. 
Nepodařilo se ho ani vyfotografovat, natočit, 
natož odchytit. Bylo již zorganizováno mnoho 
expedic k objasnění této záhady, ale žádná 
z nich dosud nebyla úspěšná. Třikrát se 
do Mongolska za tímto tvorem vydal i náš ces-
tovatel, spisovatel a záhadolog Ivan Mackerle 
(1942–2013) se svými výpravami. Přestože 
byly kladeny fotopasti, rozmisťovány nálože 
a cílenými výbuchy se snažili červa vypudit 
na povrch, ani oni nebyli úspěšní a tvora nikdy 
nezahlédli. V osamělé jurtě narazili při svých 
cestách na místního starého šamana, který je 
varoval a řekl jim: „To, co hledáte není z masa 
a kostí, ale je to temná a zlá síla. Neprovokujte 
ji, abyste na sebe nepřivolali zlou kletbu...je 
to střevo naplněné teplou krví...!“ Po tomto 
varování měli účastníci expedice opravdu 
velké zdravotní problémy a výpravu předčasně 
ukončili bez úspěchu. Záhada smrtícího červa 
tak zůstává stále nevyřešena...
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Yetti - sněžný muž
   Když v roce 1889 anglický důstojník L. A. Wadel nalezl 

v jednom himalájském sedle v Tibetu otisk veliké bosé nohy, 
vysvětlili mu domorodci, že tato stopa je od chlupatého divého 
tvora, žijícího vysoko v horách. Od tohoto data se svět začal 
blíže zajímat o záhadu zvanou Yetti.

   Tato součást bohaté mytologie šerpů a ostatních obyvatel 
Himaláje se od té doby až do dnešních dnů stala nerozluštitelnou 
hádankou a noční můrou všech záhadologů a kryptozoologů světa. 
Roku 1891 podobné stopy našel i cestovatel W. Rockhill, ale byl 
přesvědčen, že jde o otisky tlap medvěda. Až 3. listopadu 1921 
publikoval cestovatel William Knight první svědectví o přímém 
pozorování sněžného muže. V roce 1937 F. S. Smyth pořídil vůbec 
první fotografické snímky otisků stop. Ale až fotografie Erika 
Shiptona z roku 1951, kdy k otisku na porovnání velikosti přiložil 
horolezecký cepín, dala konečně podnět k serióznímu bádání. 
Novinami DailyMail byla do Himaláje vyslána expedice pod 
vedením novináře Ralpha Izzarda, která měla jeden jediný úkol. 
Potvrdit existenci Yettiho. Samotného tvora neviděli, ale našli řadu 
stop a šerpové jim přinesli prý pravý trus Yettiho, obsahující kůstky 
a zbytky koroptví. Roku 1972 našli horolezci Mc Neely a Cornin 
tak zřetelné a zachovalé otisky, že z nich bylo možno pořídit první 
sádrové odlitky stop Yettiho. 

   I když většina „seriózních“ zoologů v existenci Yettiho nevěří, 
je stále ještě mnoho nadšenců, kteří doufají, že existuje. Většina 
hypotéz jej řadí k některým vyhynulým druhům hominidů. 
K potomkům obřích opic Gigantopitéků, nebo zdegenerovaných 
zbytků neandrtálců, které vytlačil úspěšnější druh homo sapi-
ens do pustin. Výskyt Yettiho není ale omezen jenom na oblast 
Himaláje. Objevuje se i na zmrzlých pláních Sibiře a jakutští 
Evenkové ho nazývají Čučuna, v povodí Obu zase Uten-jechti-agen  
(...ten, který se toulá po lese). V Malajsku se jmenuje Orang-alam 
(...vnitřní člověk), v Americe známý Big Foot (...velká noha) 
a v Číně je to Jie-žen, který je prý dokonce 2,5 metru vysoký 
s rudou srstí.

   V padesátých letech 20. sto-
letí se vydal v čele velmi dobře 
sponzorované expedice za Yettim 
i přemožitel Mont Everestu, slavný 
horolezec Edmund Hillary. Stovky 
horolezců a šerpů však i tehdy 
hledali záhadného tvora marně. 
Hillarymu se ale podařilo získat 
od mnichů v jednom lamaistickém 
klášteře „pravý skalp sněžného 
muže“. Byla to obrovská senzace. 

Bohužel jen do doby, než byla tato chlupatá 
kůže ve tvaru kápě předána k prozkoumání 
známému francouzskému zoologovi Bernardu 
Heuvelmansovi. Závěry jeho zkoumání byly 
pro svět zdrcující. Skalp byl nade vší pochyb-
nost vyroben z kůže horské kozy.

   Novinář Ralph Izzard kdysi prohlásil: 
„Když pouhé otisky prstů stačí k tomu, aby 
někoho přivedly na šibenici, měly by stopy 
stačit tedy k tomu, aby dokázaly něčí exis-
tenci.“ Pěkně a vtipně řečeno, ale bohužel to 
nestačí. Vědecký tým pod vedením přední 
odbornice na medvědy Charlotte Linquis-
tové z univerzity v americkém Buffalu se 
v roce 2017 rozhodl prozkoumat celou řadu 
vzorků souvisejících s výskytem sněžného 
muže pomocí rozboru DNA. Shromáždili 
vzorky z muzeí celého světa i od soukromých 
sběratelů. Výsledky ovšem nejsou pro zastánce 
Yettiho existence ani v tomto případě potěšu-
jící. Genetická analýza dokázala, že údajné 
vzorky z Yettiho tkáně, srsti nebo trusu se 
v  naprosté většině shodují s DNA medvědů 
a v jednom případě i psa.

   Ale sama Charlotte Linquistová 
prohlásila: „ Jsem si jistá, že legenda a mýtus 
budou žít nadále. Nikdy nemůžeme s jistotou 
dokázat, že něco neexistuje...“

   Takže, jak se říká, naděje umírá poslední.

V roce 1937 F. S. Smyth pořídil vůbec první 
fotografické snímky otisků stop.
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Pět Tibeťanů
– M. A. Rian –

Je mnoho pověstí a mýtů 
o nesmrtelných lámech 
v Tibetu, kteří každý den 
cvičili tajná tělesná cvičení, 
a tím se uchovávali ve stálém 
zdraví.
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I do Evropy se dostaly cviky, které údajně měli tito lámové 
cvičit. Jedná se především o sestavu cviků - Pět Tibeťanů. Jde 
o tajná rituální tělesná cvičení, která zajišťovala Lámům věčnou 
životní sílu a nestárnutí. Jeden z mála kvalitních zdrojů o tom, 
jak se cviky správně cvičí a jak to vše funguje, je publikace Petera 
Keldnera z roku 1939.

V současné době je spousta způsobů a vylepšení, jak cvičit 
sestavu Pět Tibeťanů. Mnohdy však tato vylepšení účinek naopak 
snižují. Proto se mnoho lidí vrací k původní staré sestavě cviků.

Základní tajemství těchto cviků je v podpoře prospěšné pra-
votočivé energie a optimalizaci čakrového systému těla (systém 
energetických vírů v těle, které tělo zásobují energií z okolí), který 
tím zvyšuje přijímání energie.

Hlavní činností čaker je přijímání bioenergie z okolí, nebo 
naopak její vydávání. Aby však byly tyto energie přijímány 
správně, musí naše čakry fungovat optimálně. Pokud tomu tak 
není, tělo ztrácí vitalitu a onemocní.

Točivý pohyb je důležitý. Není-li energie v pohybu, pak tělo 
stagnuje. 

Existuje teorie, že energie ve hmotě, tedy i v našem těle a po-
travinách, rotují levotočivě a pravotočivě. Naše dvouvláknová 
DNA je stočena doprava a tvoří základ genetiky lidské bytosti. 
To znamená, že vše, co je pro tělo prospěšné, je pravotočivé 
a naopak, co je levotočivé, tělu neprospívá.

Dle této teorie dostáváme levotočivé energie do těla hlavně 
konzumací zvířecího masa (kde hraje významnou roli stresový 
faktor a toxicita masa), geneticky modifikovanými potravinami, 
ohříváním jídla v mikrovlnné troubě a požíváním potravin 
a výrobků obohacených fluorem. Dalším levotočivým faktorem je 
stres, strach, deprese a chemické léky. Pokud tento levotočivý vliv 
trvá dlouho, vitalita těla klesá a nemoci přichází jedna za druhou.

Naopak prospěšné pravotočivé energie se 
nachází v pramenité vodě a v plodech, tedy 
v syrové zelenině, ovoci, semenech, ořeších, 
luštěninách a klíčkách. Energie těchto 
potravin je prospěšná. Pravotočivá energie je 
prospěšná.

Hlavní činností čaker je 
přijímání bioenergie z okolí, 
nebo naopak její vydávání. 

Ne náhodou je první cvik z Pěti Tibeťanů 
točení tělem kolem své osy po směru hodi-
nových ručiček, tedy doprava. A to už se 
pomalu dostáváme k tomu, jak správně cvičit 
Pět Tibeťanů.

Každý cvik má tři fáze:
1. fáze je z výchozí pozice do konečné 
polohy s nádechem, 

2. fáze je výdrž v konečné poloze se 
zadrženým dechem a

3. fáze je návrat do výchozí pozice s vý-
dechem a následným uvolněním. Toto je 
velmi důležité. 

Příklad: 3 vteřiny nádech, 3 vteřiny zádrž 
a 3 vteřiny výdech.

Jak cvičit
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Počet opakování:
Tato cvičení se ideálně cvičí v průběhu celého dne, kdy si série rozdělíme na 3 x 7, tedy 21 opakování 
každého cviku. Nejlépe ráno před snídaní, před večeří a před spaním. Pokud nám to nevychází časově, 
můžeme zvolit poměr 11 a 10, nebo 12 a 9, apod. Důležité je provádět cvičení vědomě (tedy myslet 
na to, co děláme).

1. cvik
Postavíme se na místo, kde máme dostatek 
místa kolem sebe a rozpažíme ruce s tím, že 
levou dlaň dáme nahoru a pravou dolů. Je 
to kvůli lepšímu příjmu energií (jin&jang). 
Začneme se otáčet doprava, po směru hodi-
nových ručiček. Počet otáček není omezen 
a není na závadu se otočit 20x i více. Důležité 
je vědomé dýchání.

2. cvik
Položíme se na záda a v první fázi zvedáme 
hlavu bradou k hrudi a zároveň zvedáme 
nohy. To vše 
s nádechem. 
Poté v pozici 
vydržíme 
a následně 
pokládáme 
nohy a hlavu 
s výdechem 
na zem 
a nakonec 
tělo uvolníme. 
Opakujeme cvik 
dle zvoleného 
schématu (např. 
3 x 7).

3. cvik
Cvik se provádí vkleče. Záda jsou rovná, 
ruce volně svěšeny a prsty nohou se opírají 
o zem. V první fázi prohýbáme s nádechem 
vrchní část zad dozadu (neohýbat se v kříži) 
a zatlačíme lopatky k sobě, v pozici vydržíme 
a s výdechem zpět. Opět opakujeme.

4. cvik
Sedneme si s napnutýma nohama na zem 
a dlaněmi se opřeme o zem někde v oblasti 
našich kyčlí. S nádechem zvedáme tělo, až 
vytvoříme z těla „stolek“. V pozici zůstaneme 
a s výdechem zpět do výchozí pozice, posa-
díme se a uvolníme. Opět opakujeme.

Kdo z vás by na nějaké vnímání 
bioenergií nevěřil, doporučuji 
udělat si malý test. Projděte se 

zdravým lesem, nebo rozkvetlým 
sadem a pak chvíli pobuďte na jat-

kách. Všichni ten rozdíl ucítíte!
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Několik rad na závěr
No a je hotovo. Celá tato série (o 7 opako-
váních) nezabere více jak 10 min. a na celý 
den nám vychází 30 minut efektivního cvičení. 
Nic složitého. Je však doporučováno nemísit 
toto cvičení s jinými cviky, účinnost by tím 
byla snížena. První změny budete pociťovat již 
po prvním měsíci pravidelného a správného 
cvičení.

Tak cvičení ZDAR.

5. cvik
Zaujmeme polohu „jako do kliku“, dlaně jsou 
opřené o zem. S nádechem zvedáme pánev 
vzhůru a hlavu tlačíme k hrudi. Trup a nohy 
by měly tvořit jakési písmeno A (někdy 
uváděno V). Po výdrži jdeme s výdechem 
zpět do výchozí pozice a pak cvik opakujeme 
v daném počtu.

CENTRUM ROSA
VZDĚLÁVÁCÍ A KULTURNÍ 
CENTRUM
V KOBYLISÍCH
Jsme otevřeni veřejnosti a každý si u nás najde své:
• PŘEDNÁŠKY
• JAZYKY
• CVIČENÍ
• KONCERTY, VÝSTAVY

Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8
T: 212 270 612
E: info@centrumrosa.cz
www.centrumrosa.cz

NA DOTEK.indd   1 11.2.2019   18:01:12

Takticko-strategická sebeobrana pro seniory
5 x 1 hodina (1 lektor + 1 asistent), teorie + praktické cviky 
sebeobrany + ukázka shiatsu relaxačních cviků 
5 témat: na ulici, v dopravních prostředcích, ve veřejných 
prostorách (kulturní akce - zábavy, plesy), na návštěvě, doma 
Cena: 6000,- Kč (pro organizace a úřady), účastníci ZDARMA 
Objednávejte na: info@vedomy-dotek.cz 
 

NABÍKA
KURZ

Takticko-strategická 

sebeobrana pro 

seniory
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Má příznivé účinky na játra, 
žlučník, ledviny, léčí cukrovku, 
pomáhá čistit krev, pomáhá při 

revmatu, astmatu, staví krvácení, 
zrychluje hojení ran.

Síla bylin
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Tentokrát vám řeknu více o jedné, velice známé 
rostlině. Kdo by si nepamatoval z dětství svůj výraz-
ný vřískot a pláč, když se s ní nečekaně potkal, ba se 
o ní otřel. Ano. Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 
též žahlava, žahavka, prhlava. Je to vytrvalá, plevelná 
bylina. Vyrůstá z podzemních oddenků a roste až 
do výšky 150 cm. Je mírně ochlupená, listy řapíkaté. 
Roste skoro všude. Hlavně na půdách obsahujících 
hodně dusíku. 

Sbírají se listy, mladé, ještě před květem. Oddenky 
jsou též léčivé, sbírají se na podzim. Listy jsou bohaté 
na třísloviny, kyselinu křemičitou, železo, vápník, 
draslík, slizovité látky. Má příznivé účinky na játra, 
žlučník, ledviny, léčí cukrovku, pomáhá čistit krev, 
pomáhá při revmatu, astmatu, staví krvácení, zrychluje 
hojení ran. To je jen drobný vzorek léčivých účinků. 

Na jaře, obzvláště na Velikonoce, když je kopřiva ještě 
nízká a mladá, je vyhledávána jako nezbytné ochucení 
nádivek. Dokonce se z kopřivy dá uvařit i špenát, je 
sice trochu výraznější chuti, ale zvyknout se na to dá. 

Kopřiva dvoudomá
Jan Kadeřábek

Tak, a teď něco mýtického, či spíše mystického a ma-
gického. Z různých pramenů se můžeme dočíst: Tote-
movým zvířetem kopřivy je - had. Planetární vládce - 
Mars. Kámen - rubín, opál ohnivý, ogam. Živel - oheň. 
Vztah k božstvům - Hádes, Hor, Jupiter, Višnu, Thor. 
Skřítkové země - Pcuvus. V magii se kopřiva, kromě 
jiného, používala jako pojítko mezi třemi světy a učila 
pochopit různé změny. 

I když první zkušenost s kopřivou bývá spíše boles-
tivější prožitek, právě proto nebo tím kopřiva přispívá 
k naší transformaci a integraci. Síla kopřivy je určitým 
vodítkem myšlenky, že „vše, co bylo stvořeno, má pro 
člověka určitý význam“.

Čaj z kopřivy se pil jako spirituální a emociálně očistný 
nápoj. Používala se i při různých rituálech. Má opravdu 
mýtickou a mystickou minulost. Takže, až se někdy 
o kopřivu v přírodě zase popálíte, vězte, že neumřete, 
ale vzpomeňte, jakou léčivou i magickou silou tato 
kopřiva disponuje.

Je to vytrvalá, plevelná 
bylina. Vyrůstá 

z podzemních oddenků 
a roste až do výšky 150 cm.
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Dančiny 
zdravé recepty

– Dana Brabcová –

– Celer –
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Celer  
Celer je zajímavá zelenina. Má 
pozitivní účinky na funkci žaludku 
a působí regeneračně na složení krve. 
Je skvělý pomocník při detoxikaci 
organismu a má afrodiziakální 
účinky. Obsahuje bílkoviny, 
vitamíny B1, B2, PP a vitamín C.
Z minerálních látek obsahuje vápník, 
sodík, draslík, hořčík a fosfor.

Ingredience:    
   
• 300 g řapíkatého celeru
• 200 g mrkve
• 1 cibule
• 1 litr zeleninového vývaru
• 30 g másla
• 1 dcl smetany
• zázvor, muškátový oříšek, petrželka
• sůl, pepř

Na másle osmahneme cibuli. Přidáme 
na kousky nakrájenou mrkev a celer. 
Orestujeme a zalijeme zeleninovým výva-
rem. Poté přidáme na plátky nakrájený 
zázvor a vaříme do změknutí. Nakonec vše 
rozmixujeme tyčovým mixérem a přidáme 
sůl, pepř a muškátový oříšek dle vlastní 
chuti. Přilejeme smetanu, ozdobíme 
petrželkou a můžeme servírovat.

60 
minut

30 
minut

Celerová polévka

Celerové placičky

Ingredience:

• 300 g celeru
• 150 g tvrdého sýra (značku dle vlastní chuti)
• 2 vajíčka
• česnek, sůl, pepř

Sýr, celer a česnek nastrouháme nadrobno. 
Přidáme vajíčka a koření dle chuti a vše 
smícháme. Lžicí tvoříme placičky a pečeme 
do zlatova v troubě na plechu vyloženém pečícím 
papírem.

Celerové hranolky

Celer oloupeme a nakrájíme na hranolky. 
Posypeme jej kari kořením, dáme na plech 
vyložený pečícím papírem a pečeme stejně 
jako klasické bramborové hranolky.

Příprava dipu
Zamícháme kysanou smetanu s roz-
mačkaným česnekem, trochou chilli (není 
nutné) a špetkou soli.

30 
minut
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– Věra Bidlová –

TIP
na

výlet

Rozhledna 
Doubravka
– Věra Bidlová –

Nadmořská výška, v níž 
se Doubravka nachází: 
253  m n. m.
Výška rozhledny: 23,5 m
Počet schodů: 98
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Tentokrát opustíme Prahu 8 a porozhlédneme se po východ-
ním okraji Prahy, a to pěkně z výšky. 
Na návrší Horka v lesoparku byla loni v létě zpřístupněna 
unikátní rozhledna Doubravka. Tvoří ji tři nohy z akátového 
dřeva. K jejímu vrcholu s podestou ve výšce 20 metrů vede 
98 schodů.
Autorem rozhledny je arch. Martin Rajniš a jeho tým z Huti 
architektury. Nejen, že vyhlídkovou věž pojmenovali, ale 
vtiskli jí též podobu výrazné originální konstrukce, které 
dominují tři masivní nohy.
Převládajícím materiálem jsou odkorněné akátové kmínky 
a větve doplněné ocelovými prvky; na schodiště bylo použito 
dřevo modřínové.
Kromě sponzora, kterým byla firma Landia Management, 
stavbu podpořila i veřejnost nákupem jednotlivých schodů 
s vlastními vzkazy.
Vstup na rozhlednu není zpoplatněn, pouze při silném náledí 
a větru je vstup na vlastní nebezpečí. 

Jak se k rozhledně dostat: 
Metro Rajská zahrada, odtud pěšky cca 1,5 km
Vlakem do zastávky Praha - Kyje, odtud pěšky cca 1,5 km
Bus MHD: zastávka Kyje, odtud pěšky cca 1 km

Tentokrát nám do redakce poslal čtenář, pan Radek S. z Prahy 8 
hezkou fotografii „mýtického zvířete“ ze sídliště Bohnice v Praze 8.

Napsal:
„Cestou do práce jsem na našem bohnickém sídlišti potkal to-
hoto mýtického tygrokoně sněžného, kterého jsem vám musel vy-
fotit a poslat, jelikož se vám fotografie hezky hodí do dalšího čísla 
časopisu. Bohužel nevydržel moc dlouho. Sice ho skutečně nikdo 
nerozbořil, jak autor „sněhuláka“ na cedulce prosil, ale sluníčko 
udělalo svoje a po pár dnech se rozpadl.

Panu Radkovi děkujeme za hezké a vtipné fotografie.

Příroda kolem nás

REDAKCE:
Pokud máte také zajímavé 
fotografie přírody, pošlete 

nám je do redakce a my 
je vytiskneme v našem 

časopisu.
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Jezero Lochness
– Michaela Komorousová –

V malebné skotské vysočině leží snad nejznámější jezero 
na světě, jehož jméno nese i podivuhodné stvoření, o němž 
se tvrdí, že se ukrývá v jeho hlubinách. Obvykle je zobra-
zováno jako dlouhý, tenký a zelený tvor s ocasem a hadí 
hlavou, který se zničehonic vynoří z vody a pak zase zmizí... 
Fascinace tímto tvorem je vidět v lidské touze odhalit 
pravdu a probádat tuto záhadu za každou cenu. Pojďme 
společně nahlédnout pod roušku tohoto tajemství... 

Ojedinělé jezero a jeho tajemné okolí
Jezero Ness (ve skotské gaelštině Nis) se nachází 
nedaleko hlavního města skotské vysočiny Inverness 
a kdysi bylo mořskou zátokou. Dnes patří mezi jezera 
s největším objemem vody ve Skotsku a je druhým 
největším jezerem ve Velké Británii. Je přibližně 39 km 
dlouhé a 3 km široké, úctyhodná je ale i hloubka, která 
dosahuje max. 230 m (rovná se hloubce Severního 
moře). Vody jezera jsou téměř neprůhledné, temné 
a plné rašeliny, což poukazuje na to, že dopátrat se 
nějakého jasného důkazu o existenci Nessie, je téměř 
nemožné, protože i nejmodernější technologie tento 
terén nikdy do detailů neprozkoumají. Okolí jezera 
je ale fascinující. Typické skotské přírodní scenérie, 
majáky a ruiny hradu Urquart Castle, jehož kořeny 

sahají až do 5. století. Již 
ve starodávných skotských 
bájích se dozvíme, že je 
toto místo prodchnuto 
ponurou atmosférou, pro-
tože ho obývají démoni, 
ďáblové a duchové. 

Mýty o Nessie. Příšera, 
přízrak či druh druho-
horního plaza? 

Co vypráví staré mýty? 
První zmínky o existenci záhadného tvora pochází už 
z roku 565, kdy misionář a mnich sv. Kolumbus, jenž 
šířil křesťanství na území dnešního Skotska a Irska, 
zachránil člověka, který byl napaden „ďábelským 
stvořením“ poblíž řeky Ness. V průběhu dalších století 
se tak začal vyprávět příběh o nestvůře, která žije 
v jejích vodách. 
Masivní zájem o Nessie vypukl až v 19. století, kdy 
D. Mackenzie napsal článek o loďce, která se začala 
potápět, až ji „něco“ zprudka stáhlo dolů. Lidé zažívali 
euforii a začali se sjíždět k jezeru z celého světa, aby 
mohli tuto záhadu vidět na vlastní oči.

Honba za Nessie
Teprve rok 1933 byl zlomový. Známý je příběh 
manželů, kteří projížděli kolem pobřeží a uviděli něco 
tmavého a plazícího se do vody, ve které to nakonec 
skončilo. V těchto letech také vznikla fotografie 
bytosti, na jejímž základě se o Nessie začali zajímat 
i vědci. Od té doby se hojně filmovalo, fotilo, ale nikdy 
se nejednalo o přesvědčivý materiál. 

Nicméně honba za Nessie pokračovala. Badatelé 
podnikli nespočet vědeckých výzkumů, a to za pomocí 
nejrůznějších metod – na břeh umístili fotopasti, 
kamery, prozkoumávali dno jezera pomocí sonaru, 
miniponorky, vodních mikrofonů, ale nic jasného se 
z těchto výzkumů neprokázalo. Ani výzkum britské 
BBC nic nepotvrdil. 
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V roce 2014 se díky satelitním snímkům 
objevilo cosi nečekaného – neznámé stvoření 
plující podél pobřeží Skotska. Nicméně vědce 
to stále nepřesvědčilo o jeho existenci. 
Hovoří se také o možnosti existujícího 
druhohorního plaza, nazývaného plesiosau-
rus. Teoreticky je prý možné, že mohl v takto 
izolovaném skotském jezeře přežívat dodnes. 
Ale známý rybář Jeremy Wade (v dokumentu 
Říční příšery – Legenda o příšeře z Loch 
Ness) k tomu dodává: „Plesiosaurus byl plaz 
a pokud by pobýval v jezeře, musel by se ale 
několikrát vynořit, aby se nadechl..“ 

Záhada vyřešena? 
Lidská zvídavost je ale nekonečná. Člověk si 
může klást otázku, jestli je v tom spíše touha 
po senzaci nebo skutečná věda. V současné 
době probíhá výzkum environmentální DNA, 
který vychází z teorie, že každý živý tvor 
po sobě zanechává genetickou informaci, 
a tak je docela možné, že vědci skutečně 
něco objeví, i když to možná nemusí nutně 
souviset s Nessie. 
   

Kam za Nessie?
Nedaleko jezera leží vesnice Drumnadrochit, kde je možné 
navštívit Nessieland nebo Loch Ness Centre & Exhibition, kde 
můžeme fenomén Loch Ness prostudovat do hloubky. Kdo by se 
chtěl vydat do terénu a hledat Nessie na „místě činu“, může nas-
toupit na výletní loď Deepscan a prozkoumávat jezero na vlastní 
pěst.   

Ať už je pravda 
jakákoli, okolí jezera 
je úchvatné a stojí 
za návštěvu, možná se 
pravda o Nessie zjeví 
právě vám. 

   Je 22. července 1933 něco mezi 15:30 a šestnáctou hodinou. Silnice u východního pobřeží skotského 
jezera Loch Ness někde v půli cesty mezi Dores a Foyers. Do mírného kopce stoupá auto manželů 
Spicerových, kteří se vracejí z návštěvy u přátel. V tom je pan George Spicer donucen zběsile sešlápnout 
brzdový pedál a prudce zastavit. Ani jeden z manželů nevěří svým očím. Přes silnici, nedaleko od je-
jich vozu, leze tvor, kterého oba později popsali jako obrovského černého hlemýždě s dlouhým krkem. 
Pomalu, plazivým pohybem slezl ze silnice a před zraky šokovaných manželů zmizel vzápětí ve vlnách 
jezera. Jeho délku odhadl později v novinách zpovídaný pan Spicer na přibližně 25 stop (cca 7 metrů). 
Jednalo se o dosud nejtěsnější kontakt s živočichem, který již byl předtím mnohokrát v jezeře spatřen 
a dostal jméno „Lochnesská nestvůra“.

Lochnesská nestvůra
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Komiksy 
na Praze 8

Rozhovor s Kateřinou Halfarovou, 
ředitelkou organizace Osmička 
pro rodinu, a Štěpánkou Jislovou, 
komiksovou výtvarnicí a ilustrátorkou, 
o projektu Comics 8 point a komiksové 
tvorbě.

Působivé a napínavé obrázky, které vás vtáhnou 
do děje...To je jedno z mnoha kouzel komiksu, 
který je jakýmsi „můstkem mezi čtením 
a nečtením“. A určitě má oprávněně svůj význam, 
neboť pro děti školního věku většinou představuje 
první zkušenost s uměleckou literaturou. 

Kateřina Halfarová nám představila projekt (kurz) 
Comics 8 point, který se realizuje v komunitním 

Comics 
8 point a rodinném centru v Bohnicích a interaktivní formou 

seznamuje děti s historií a tvorbou komiksu.

■ Paní Halfarová, jak vznikl nápad zrealizovat tento 
projekt? 
Dětem chyběl prostor pro tvorbu a také odborné vedení. 
Tak vznikl prvotní impuls a motivace pro vytvoření místa, 
kde bychom mohli děti podpořit v možnosti rozvoje přímo 
ve vytváření komiksů a také jim nabídnout jeden z možných 
nástrojů, jak mohou vyjadřovat své postoje, názory a emoce 
k sobě a světu. Tento nástroj vnímáme jako podstatný v rámci 
preventivních aktivit u dětí této věkové kategorie.

■ Když jsme u té věkové kategorie, pro koho je kurz vlastně 
určen? 
Projekt Comics 8 Point je určen pro děti školního věku, to je 
od 10 let. Výhledově ale plánujeme, aby se do projektu mohly 
zapojit i další cílové skupiny. 

■ Co se děti na kurzu naučí?
Kromě techniky komiksové tvorby se také učí, jak vystavět 
svůj komiksový příběh tak, aby byl srozumitelný pro čtenáře 
a dokázal je zaujmout.

■ Jak jste našli vhodného lektora? 
Nebylo to snadné, ale díky naší odborné síti se nám to povedlo, 
a jsme pyšní, že máme právě slečnu Štěpánku Jislovou.
Se Štěpánkou jsem se sešla v malé kavárničce v Kobylisích, 
kde jsme si povídaly o práci s dětmi, projektu a jejích osobních 
pracovních záměrech.   

■ Štěpánko, jak vypadá hodina tvého kurzu Comics 8 point?
Na začátku si většinou ukážeme buď něco z historie komiksu, 
nebo si popovídáme o teorii kresby. Ukážeme si např. fotky 
starověkých maleb a řešíme, jestli v nich už ten komiks trochu 
neklíčí. Pak následuje pár kreslících cvičení na probírané téma, 
a pokud zbude čas, pustíme se do delšího komiksu. Mezi tím 
vším si povídáme, kdo co přečetl, koho co zaujalo. Jediné, co 
je třeba mít s sebou na kurz, je nadšení do komiksu! Na místě 
máme i pomalu rozšiřující se knihovničku, stejně tak všechny 
pomůcky i papíry.

Kateřina Halfarová, ředitelka 
organizace Osmička pro rodinu

– Michaela Komorousová –

Štěpánka Jislová, komiksová výtvarnice a ilustrátorka
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■ Jak se dají děti 
nadchnout pro komiks? 
Velmi jednoduše! 
Pro děti je vizuální 
vypravování naprosto 
přirozené. Já jim 
jen ukazuji všechny 
možnosti, které mají, 
neříkám jim: „Tak, teď 
nakresli čárku doleva 
a pak udělej vlnovku.“ 
Je důležité jim vysvětlit, 

že to není na známky, nic se neděje, když 
přetáhnou. Mým hlavním úkolem je děti 
opatrně směrovat, ale zároveň je nechat, ať si 
najdou vlastní cestu. Příčí se mi hodnocení 
„správně“ a „špatně“, na to v komiksu, 
potažmo umění, není místo. 

■ Co tě na práci s dětmi nejvíc baví?
Pro mě jako lektorku, která do této chvíle 
převážně učila dospělé, je to zábavná výzva. 
Jde o to věci trefně, ale zároveň jednoduše 
vysvětlit, neschovávat se za cizí nebo zbytečně 
složitá slova. Odměnou mi je vidět, jak nad 
příběhy přemýšlí. Dětský kreativní proces je 
fascinující. 

■ Máš s dětmi nějaké umělecké ambice, 
čeho byste chtěly v rámci tohoto projektu 
dosáhnout?
Rády bychom se zúčastnily soutěže Vykoumej 
komiks 2019, kterou pořádá každoročně DDM 
na Vinohradech. Máme už něco hotového, 
teď už jen dotáhnout detaily. Časem bychom 
také chtěly zorganizovat výstavu prací, ještě se 
uvidí…

■ Proč je právě komiks tvojí srdcovkou?
Ke komiksu jsem se dostala oklikou, a to přes 
tvůrčí psaní. V dětství i v pubertě jsem si ráda 
vymýšlela vlastní příběhy, většinou na základě 
knih, které jsem právě četla. Časem jsem začala 
kreslit (nejen) ilustrace ke svým povídkám, 
a kresba mě za chvilku přetáhla na svoji stranu. 
Vyprávění příběhů mi ovšem časem začalo 
chybět. V komiksu se obě činnosti velmi 
přirozeně spojily a doteď komiks jako médium 
považuji za ideální způsob, jak odvyprávět 
skutečně autorský příběh.

■ Kam směřuje tvá umělecká tvorba? 
Chtěla bych se zaměřit především na knížky 
– tvorbu obálek a samotných ilustrací. Je to 
nejčistší práce. Z člověka se pak stává jakýsi 
mikroexpert na určité téma, neboť si ho 
musí dobře nastudovat. Důležité je, aby byla 

práce vizuálně na úrovni 
a aby to bylo pro čtenáře 
zajímavé. Také bych se 
chtěla věnovat své vlastní 
tvorbě a vedle toho vést 
workshopy a vyučovat. 

■ Krátce o Štěpánce...
Vyrůstala na japonském 
komiksu. Považuje se 
v první řadě za kreslířku. 
Její tvorba je založená na lince, zabývá se hlavně ilustrací 
a komiksem. Jak říká: „Správná ilustrace by měla obstát i sama 
o sobě, neměla by být pouze ozdobou textu.“ Stylově je různorodá, 
ale má i své realistické polohy. Nebaví ji dělat jednu věc dvakrát. 
To je také důvod, proč by nikdy nepracovala pro animovaný film. 
Baví ji kombinovat ruční práci s prací na počítači. Co se týče témat 
její tvorby, zaměřuje se hodně na mytologii a legendy. „Baví mě 
ukrojit si z nich kousek a na základě toho sestavit nový a poutavý 
příběh vsazený do zcela jiného časoprostoru.“ Spolupracuje 
s mnoha nakladatelstvími, mj. vytvořila ilustraci ke knížce Třikrát 
detektiv Kalle od Astrid Lindgrenové nebo ilustraci stylizovanou 
do geometrických tvarů k biblickému textu Daniel v jámě lvové. 

Více o Štěpánce najdete na http://www.jislova.com/cs/. 
www.osmickaprorodinu.cz

www.facebook.com/osmaprorodinu

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzd lání, volný asě č

Osmička pro rodinu, tel.: 601 130 916

www.osmickaprorodinu.cz
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Vítězný komiks Štěpánky Jislové v soutěži CZ.KOMIKS 2014
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Vždyť popisování například slona s dlouhým chobotem může 
někdo, kdo viděl celý život jen prase v chlívku nebo jelena 
v lese, vnímat jako nesmysl.

Bestiář
Ve středověku byly o takových zvířatech, tedy o zvířatech dravých 
ať už skutečných, nebo mýtických, sepisovány tzv. bestiáře (z lat. 
bestiarium – bestia – dravé zvíře). Byly velmi oblíbené a kromě 
textového popisu zde byla i malba s vyobrazením onoho zvířete, 
aby si jej mohl čtenář opravdu barvitě představit. Mnoho těchto 
popisů a maleb bylo převzatých z vyprávění či jiných písemných 
svazků, a tak se mnohokrát neshodovaly se skutečností. 
V takových bestiářích pak lze najít nejen slony, lvi či medvědy, ale 
také mýtická zvířata jako jsou jednorožci apod.

Skutečná mýtická 
zvířata
– Martin Rezek –

Kryptozoologie
V dnešní době se mýtickými či neznámými 
zvířaty opředenými bájemi zabývá 
kryptozoologie (z řeckého slova kryptos 
- skrytý). Je to obor zoologie zkoumající 
živočichy, jejichž existenci naznačují určité 
zprávy (od domorodců, cestovatelů, z legend 
nebo historických pramenů), ale neexistují 
o nich nezvratné důkazy (tělo, věrohodné 
fotografie apod.). Takovým živočichům se 
říká kryptidy.

Opravdová mýtická zvířata
Mnoho mýtických zvířat má reálný základ. 
Vždyť mlok, tedy mlok skvrnitý, o kterém 
se ve středověku mělo za to, že se jedná 
o mýtické zvíře, které se rodí z ohně, je 
skutečný živočich. Mýty o tomto vznikly tím, 
že při pálení větví v okolí tůní vylézali mloci 
z větví vhozených do plamenů nebo z úkrytů 
mezi kameny a vypadalo to, jakoby vylézali 
z plamenů, ve kterých se zrodili.

Báje o dracích mají své reálné základy 
v jiných živočiších - v krokodýlech nebo 

Ještě před průmyslovou revolucí v 18. století bylo 
cestování lidí mimo jejich domovská panství velmi 
složité. S tím bylo spojené i to, že poddaní neznali 
jiná zvířata, než ta ze svého okolí, a pokud vyprávěl 
„cestovatel“ (například obchodník nebo voják), jaká 
zvířata na svých cestách po cizích krajích viděl, 
málokdo mu to věřil, nebo si myslel, že se jedná 
o zvířata bájná a mýtická. 

Ilustrace z bestiáře ze 13. století Oxford
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v obrovských varanech komodských. Varan komodský 
(Varanus komodoensis) dorůstá délky 3 metry (váží 
najedený až 150 kg) a ve své tlamě má tak agresivní 
bakterie, že po pouhém jednom kousnutí oběť, která 
sice utekla, ale byla zraněna, umírá a varan ji pouze 
dostopuje. Nemusí za ní ani běžet. Není to velmi blízko 
k představě o obrovském drakovi, který svým jedovaným 
(či ohnivým) dechem zabíjí vše, co je v jeho okolí?

A co takový jednorožec? Dle středověkých ilustrací 
to nebyl jen kůň s rohem. Měl jiný ocas, kopyta apod. 
V současnosti je rozšířený názor, že předobrazem pro 
mýtus o jednorožcích jsou nosorožci. V současnosti žije 
pouze 5 známých druhů nosorožců. Historicky tomu 
však bylo samozřejmě jinak. Bylo jich více a dokonce 
v době prehistorické žil na území dnešní Sibiře (zjištěno 
z vykopávek) nosorožec s jedním rohem uprostřed čela, 
stejně jak to má známý jednorožec. 

Rohy, o kterých se uvádělo, že jsou po ulovených 
jednorožcích, byly podvrhy a jednalo se o trny mořských 
narvalů (kytovců s dlouhým rohem).

Některá původně mýtická zvířata lze tedy vidět i u nás, 
a to v našich zoologických zahradách.

Dodo v Národním muzeu
Některá zvířata už nikdy neuvidíme, jelikož vymřela, 
nebo byla vyhubena. I tato vyhubená zvířata se stávají 
zvířaty bájnými – např. pták dronte mauricijský, nebo-
li dodo (patrně z portugalštiny dodo – hlupáček), 
hovorově blboun nejapný. Tento velký nelétavý pták, 
vážící kolem 20 kg, patřící mezi holuby, žil ještě 
v roce 1662 na ostrově Mauricius (v Indickém oceánu 
východně od Madagaskaru). 
Původně se mělo za to, že doda vyhubil člověk svým 
lovem, ale v současnosti se teorie přiklání k tomu, že 
doda pomohla vyhubit zdivočelá domácí zvířata, která 
člověk zavlekl na ostrov a která decimovala jak dospělé 
jedince, tak vejce těchto drontů (drontové měli vždy 
pouze jedno).

Víte, že nejstarší známý bestiář je již 
z 2. století?
Jedná se o řecký bestiář Physiologus, kde neznámý 
autor shrnuje informace o zvířatech ze spisů 
tehdejších autorů jako je Aristoteles apod.

Krokodýl jako Brněnský drak

Narval

Dronte mauricijský
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Kdepak Doudová, vašeho otce nemůžeme řadit k mýtickým 
živočichům, ani když o něm vaše matka prohlašuje, že vidět 
ho aspoň jednou za století doma a střízlivého je zázrak....

Muž přijde domů a vidí svojí blonďatou manželku, 
jak dává na zeď led s obkladem. „Co to děláš?“ ptá se 
manžel. „Doktor říkal, že si mám ledovat místo, kde 
jsem se odřela.“

„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“ ptá se Vendelín 
tatínka. „Mám, proč to chceš vědět?“ „Tak to se ti bude 
hodit, protože jsem právě rozbil zrcadlo na holení.“

Klepání na nebeskou bránu. 
Svatý Petr zakřičí: “Co je?” 
“Neříká se CO JE, ale KDO JE!” 
“Bože, zase učitelka!”

Něco pro
zasmání

Otec ve školce: “Dobrý den. Jdu si pro dítě.” 
Učitelka: “A které?” 
Otec: “To je jedno, stejně ho ráno zase přivedu.”

Pepíčku, skloňuj slovo chléb.” „Kdo, co? - Chléb.” 
„S kým, s čím? - Se salámem.” „Komu, čemu? - 
Mně.”

Přijde chlap do hospody a volá: “Kluci, já jsem 
slyšel super vtip o policajtech, musím vám ho říct!” 
Najednou se od stolu zvedne chlap a povídá: “Pane, 
já jsem policista.” A muž na to odvětí: “To nevadí, já 
ten vtip řeknu pomalu a 2x.”

“Slyšela jsem, že Váš syn studuje na univerzitě. 
Co z něho bude, až skončí?” ptá se známá paní 
Novákové. “Obávám se, že důchodce.”
 
 

Neboj se synku, tohle není sněžný muž. To jenom náš 
děda zase usnul u otevřené lednice, když se štrachal 
v noci pro pivo....
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Obrázek od našeho čtenáře

Obrázek na téma 
Čimísek a domov 
nakreslil David J. 
z Prahy 9 – 7 let.

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

do redakce.

Jako poděkování od nás 
David získal omalovánky 
a puzzle s motivem 
Čimíska a další drobnosti.
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Sudoku

Luštěnka
Nic nečiní ...........................  lidštější, než láska ke ..........................  . 

odpověď ve sloupci 1

                                 Henry Fielding (anglický dramatik a romanopisec, žil 1707 - 1754)

Správný  výsledek luštěnky zašlete na email: redakce@na-dotek.cz 

do 10.05.2019 a při slosování  správných luštitelů dne 11.05.2019 

můžete vyhrát bezdrátová bluetooth sluchátka i7S TWS.
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Zkratka Českých energetických
závodů

21

Hábit, oděv mnicha

Dravec, predátor

Potřísnit kapalinou

Zařízení na ohřev pokrmů

Bublinky plynu na povrchu
kapaliny

odpověď ve sloupci 2

Africký přežvýkavec

Velký australský 
nelétavý pták
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řešení najdete na straně 35
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA 

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

Praha 2 Cesmína.bio, s.r.o., Londýnská 43, Praha 2, www.cesminabio.cz
Praha 4 NaturKoloniál Braník, Branická 659/107, Praha 4 - Braník
Praha 5 Bio Smíchov, Viktora Huga 4, Praha 5 - Smíchov, www.facebook.com/biosmichov/
Praha 6 Biooo.cz  OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6, www.biooo.cz
 Marama, Dejvická 277/26, Praha 6 – Dejvice, www.marama.cz
 Sklizeno, Dejvická 574/33, Praha 6 – Dejvice, www.sklizeno.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 Rustonka, Sokolovská 115, Praha 8 - Karlín, www.facebook.com/biorustonka/
 Bio domov – pasáž metra Ládví, Střelničná, Praha 8 - Kobylisy, www.biodomov.c
 Jája - zdravá výživa- Palmovka - Praha 8 
 Bio – koloniál, U svobodárny 12, Praha 8
Praha 9  BioKoloniál  Vysočany, U Svobodárny 1110/12, Praha 9 - Vysočany, www.biokolonial.cz
 Katika, zdr. Výživa, Jablonecká 712, Praha 9, www.katika.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

Praha 1 Centrum sociálních služeb
                  Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. č. 2

Praha 4 Chrpasport Krejnická 2021/1
 Studio Dobeška Nad Lomem 1770
 Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
 Zelená domácnost Branická 98

Praha 6 Bio studio 3K, Bubenečská 11
 Kavárna Záhorský, Eliášova 279
 Restaurace Cafe 131, Pod kaštany 183/3
 Naboso, V. P. Čkalova 6

Praha 7 Praha 7 Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
 Geo stezka ZOO Praha
 Kavárnička Pod havránkou 657/10B
 Botanická na talíři, Botanická zahrada Troja

Praha 8 Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům), U Meteoru 6
 Mě knihovna Bohnice, Těšínská 4
 Mě knihovna Ládví, Burešova 2
 Mě knihovna Stírka, Klapkova 26
 Spirála DDM P8, Přemyšlenská 1102/15
 Spirála DDM Pha 8, Dolákova 537
 Aquacentrum Šutka, Čimická 848
 Vydavatelství Portál, Klapkova 2
 Centrum RoSa, Střelničná 8
 Kulturní dům Ládví, Burešova 2
  Rodinné centrum Osmička, Libčická 333/2
 Pisco Cafe, Zhořelecká 514

 Lesní školka 3 údolí, Tišická
 Slunečnice dům seniorů, Na  Hranicích 674
 Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027
 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 Dolákova, Dolákova
   MŠ Lešeňská, Lešeňská
 MŠ Libčická, Libčická
 Cukrárna Klapkova 161/35
 Cukrárna U háje, Hovorčovická 28
 Studio Perla, Trousilova 1031/2
 Cukrárna Anděl, Trousilova 1031/2
 Kadeřnictví Bořanovická 15
 Inspirace, restaurace Nad Šutkou 14
 Pizza caffe U veverky, Olštýnská 607/1
 Pizza caffe U veverky, Čumpelíkova,   
 Poliklinika
 a  dalších 20 míst v Praze 8

Praha 9 Městská knihovna Ládví, Měšická 3
 Amálka, rod. centrum, Novovysočanská 25
 Letní klub Stromeček, Zámecká
 MŠ Pětikvítek, Mílovská 6
 Knoflík, dětské centrum, Jablonecká
 Studio Kytka, Mílovská 6

Časopisy najdete v BIOobchodech

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

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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Slevový program 
2. inzerce v časopisu = sleva 10 %
3. inzerce v časopisu = sleva 15 %
4. inzerce v časopisu = sleva 20 %
5. inzerce v časopisu = sleva 25 %

TIP
Slevu lze sčítat se slevou 10 % za umístění distribučního místa časopisu 
(po dobu min. 1 roku) a 10 % za poskytnutí slevy pro členy klubu NA DOTEK 
(po dobu min. 1 roku). Plošná „inzerce“ (která je finančním darem na podporu 
ekologických aktivit spolku) je tedy možná již od 440,- Kč.



Knihkupectví Portál

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

UDĚLEJTE DĚTEM RADOST
KUPTE KNIHU POHÁDEK
a podpořte tak veřejnou sbírku „Pro Čimický háj”.
Dvanáct pohádkových příběhů skřítka Čimíska 
(patrona Čimického háje) a jeho kamarádů zvířátek s jemným 
ponaučením a informacemi o přírodě.
Koupit lze v:
•	 kaceláři	Centrum	RoSa,	Praha	8,	Střelničná	8
•	 Pisco	cafe,	Praha	8,	Zhořelecká	514/2
•	 objednáním	na	info@vedomy-dotek.cz
Cena: 190,- Kč. Celá částka jde do veřejné sbírky „Pro Čimický háj”.


