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8.6.2019 - POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ 
HÁJ v rámci oslav Mezinárodního 
dne dětí
Od 10:00 hod. do 13:00 hod. byl les plný 
zábavy - zastávky s úkoly, dětská dílnička, 
výhry pro děti, výstava “Lesní zvěř”, výstava 
“Zkamenělá příroda”, kynologie, ukázka 
sokolnictví (s dravci), vystoupení trubačů 
na lovecké rohy, ukázka hasičské techniky, 
autorské čtení z knížky Pohádky z Čimic-
kého háje, loutkové divadlo o Čimískovi 
(Divadlo Buřt).

Účast byla ZDARMA. Akce se zúčastnilo 
350 dětí se svými rodiči a všichni si to moc 
užili. Děti také kreslily obrázky skřítka 
Čimíska (celkem 48). Za nejhezčí obrázky 
získali autoři puzzle a ze všech byl vylosován 
jeden autor, který obdržel knížku pohádek 
- “Pohádky z Čimického háje” s příběhy 
skřítka Čimíska. Všichni si to užili a všem 
moc děkujeme.

29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8. 
 Pravidelné běhání v Čimickém háji
Pravidelný běh dětí (5-15 let) s rodiči v Čimic-
kém háji v Praze 8. Účast je ZDARMA.

Od 1.7.2019 - Včely na naší naučné 
zahradě
Tak se nám povedlo umístit na naši naučnou 
zahradu (Čimískova naučná zahrada  Praha 8)  
dva úly s včelami, o které se stará zkušený 
včelař. Jupíííííí. Včely přece musíme podpo-
rovat. Vždyť ony podporují nás.

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 ...).

KULTURA NA DOTEK
Projekt “Kultura NA DOTEK” je celoroční literární, grafická, 
fotografická a výtvarná (malířsko-ilustrační) činnost amatérských 
členů komunity či účastníků z řad veřejnosti - tedy pravidelná 
zájmová kulturní činnost amatérského uskupení. Účastníci projektu 
se celoročně scházejí, vzájemně spolupracují na této kulturní 
tvorbě a diskutují o literární tvorbě, reportážích, tematických 
článcích, ilustracích, fotografiích apod. Výsledky této činnosti jsou 
prezentovány na výstavách či v časopise NA DOTEK.

      Podporuje: 
Městská část Praha 8

VĚDOMÝ DOTEKCo se nám v poslední 
době povedlo

3Co se nám povedlo



Více k akcím na 
www.vedomy-dotek.cz
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Co připravujeme
21.9.2019 – DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO 
HÁJE

Tradiční úklid prostoru Čimického háje v Praze 8 od odpadků se 
uskuteční dne 21.9.2019 od 10:00 do 11:30 hod. Přijďte nám po-
moct. Sraz je před budovou Hovorčovická 1713/22 od 9:50 hod.

28.9.2019 – BĚŽTE DO HÁJE 2019 – charitativní 
běh a zábava pro celou rodinu

Od 10:00 do 14:00 hod. bude na Čimické zahradě (Spádná 882/9, 
Praha 8) velká zábava pro celou rodinu (dětské dílničky, jojování, 
relax zóna, občerstvení, Divadlo Buřt, koncert kapely Smějící 
se bestie, …), tedy jak pro děti, tak pro dospělé. Během akce si 
můžou smíšené skupiny (děti a rodiče) zaběhat v Čimickém háji 
na připravené trati s úkoly. Běžící získávají ceny. Symbolický 
vstup 20,- Kč/osoba.

7.9., 21.9., 5.10., 19.10. – PRAVIDELNÉ BĚHÁNÍ 
v Čimickém háji – děti s rodiči

Pravidelný běh dětí (5-15 let) s rodiči v Čimickém háji v Praze 
8. Po běhu je nepovinná výtvarná činnost. Za určitý počet účasti 
dostanou děti upomínkové dárky. Akce trvá vždy max. hodinu. 
Účast je ZDARMA. Sraz je na Čimískově naučné zahradě - 
Spádná 882/9, Praha 8 každou druhou sobotu v 17:00 hod. Pod-
porujeme vztah dětí ke sportu, přírodě a ke svým rodičům.

12.9., 26.9., 5.10., 10.10., 24.10. – SEBEOBRANA 
NEJEN PRO SENIORY

Pro Centrum Rosa jsme připravili blok čtyř témat – jak se 
vyhnout úzkosti a strachu, jak zvýšit psychickou a tělesnou odol-
nost, vlastní bezpečnost (taktika a strategie) a řešení konfliktů. 
Vše jak z pohledu teorie, tak i praxe.

Říjen, listopad, prosinec – VÝLETY s Čimískem

Pro děti (od 5 do 10 let) z řad veřejnosti připravené poznávací 
sobotní dopolední výlety (9:00-12:00 hod.)
•  Říjen – za zvířátky
•  Listopad – za technikou do zemědělského muzea
•  Prosinec – cesta za betlémy
V případě zájmu napište na: martin@vedomy-dotek.cz

Září až listopad PŘEDNÁŠKY O PŘÍRODĚ PRO 
ŠKOLKY A ŠKOLY

Na Čimískově naučné zahradě v Praze 8 budeme pořádat další 
blok přednášek o přírodě a ekologii pro děti z mateřských 
a základních škol.

Pořádá: Partneři: 

Vědomý dotek z.s.
www. vedomy-dotek.cz
info@vedomy-dotek.cz

Pod záštitou radního MČ Praha 8 pana Bc. Michala Švarce.
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charitativní běh dětí s rodiči
a zábava pro celou rodinu
SOBOTA  28.09.2019 10:00-14:00

Čimická zahrada (Spádná 882/9, Praha 8)

10:00 –  Trubači na lovecké rohy 

10:30 –  Jojování - ukázky triků s jojem

Z akce bude pořízena foto popř. video dokumentace, která může být zveřejněna.

u zastávky autobusu 145 „Za Čimickým hájem”

Běh dětí s rodiči s plněním úkolů je dobrovolný a probíhá 

po celou dobu akce do 13:30. Výhry pro děti.

Relax zóna - kosmetika, shiatsu masáže, poradenství v 
 oblasti pohybu a výživy, analýza těla, výroba aroma olejů ...

Pro děti - malování na obličej, dočasné tetování, dílničky
 (písková dílnička, razítková dílnička, malování), plackovačka, 
 ukázka zvířátek, jojování ...

Program:

Dále: běžecký trenink s trenéry projektu „Umím běhat”,
 jízda na velkém historickém kole s dvojnásobným  mistrem 
 světa Václavem Šamárkem, ukázka včel a včelaření, 
 ukázka hasičské techniky, výstava obrazů Zdenky Jandové,
 výstava fotografií přírody Mirka Lahodného ...

11:00 –  Pohádka pro děti - Divadlo Buřt 

12:00 - 14:00 –  Koncert kapely  Smějící se bestie

moderuje herec Radek Pokorný

Občerstvení na místě zajištěno.

Vstup: 20,- Kč/osoba
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Sebeobrana   pro seniory
Psychologické a praktické aspekty řešení krizových situací

nejen

Jak se vyhnout úzkosti a strachu 
12. 9. 2019 v 16:00 sál
(teoretická i praktická část)

Zvýšení psychické a tělesné odolnosti 
26. 9. 2019 v 16:00 sál
(teoretická i praktická část)

Bezpečnost - taktika a strategie 
10. 10. 2019 v 16:00 sál
(teoretická i praktická část)

Řešení konfliktů, praktická i emoční 
pomoc, možnosti svépomoci 
24. 10. 2019 v 16:00 sál
(teoretická i praktická část)

Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8 - Kobylisy
tel: 212 270 612
www.centrumrosa.cz

Ve spolupráci:Organizuje:

Za podpory MHMP 
v rámci programů 
v oblasti prevence 
kriminality 

VSTUPNÉ ZDARMA

Konec října - SÁZENÍ STROMKŮ 

Na Čimískově naučné zahradě v Praze 8 
budeme společně s dětmi z mateřských škol 
a organizací Lemniskata sázet stromky, čímž 
opět pomůžeme životnímu prostředí.



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 podpořil: Hlavní město Praha.

        ■ 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 komu-
nitní a naučnou zahradu, na které pořádáme přednášky o přírodě 
a akce v rámci environmentální výchovy dětí z mateřských 
a základních škol.
Projekt grantem podpořil: Hlavní město Praha a MČ Praha 8   

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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STROMY 
- PLÍCE PLANETY
Strom je růstová forma vyšších rostlin tvořená spodní částí 
(nevětvený, zdřevnatělý kmen) a částí horní, kde dochází 
k větvení (koruna). Různý způsob tohoto větvení určuje každému 
druhu jeho charakteristický tvar, který je však často ovlivněn jak 
prostředím, tak i povětrnostními vlivy, podle toho, kde strom 
roste.

Stavba
Základními stavebními prvky kmene stromu jsou:

1) Kůra – která bývá silná od několika milimetrů až 
po masivní rozbrázděnou, vrstvenou kůru, která se postupně 
odlupuje.
2) Lýko – nachází se hned pod kůrou a je v podstatě 
jedinou živou částí kmene. Procházejí jím takzvané sítkovnice, 
rozvádějící organické látky do celého stromu.
3) Dřevo – vyplňující největší, vnitřní část kmene. Jde 
o mrtvou hmotu složenou z celulózy a ligninu.

Mezi lýkem a dřevní částí se nachází kambium, které umožňuje 
růst kmene. Strom je schopný běžného, prodlužovaného růstu 
do výšky, ale postupně může narůstat i do šířky. Toto tloustnutí 
kmene je způsobeno tím, že kambium produkuje směrem ven 

lýko a směrem do centra kmene dřevo.
Podle dosažené výšky se někdy stromy dělí 
na podkategorie:

• Stromek: do 7 metrů
• Nízký strom: 8 – 15 metrů
• Střední strom: 16 – 25 metrů
• Vysoký strom: 26 – 50 metrů
• Velmi vysoký: nad 50 metrů

Kořeny
V zemi mají stromy i všechny ostatní 
rostliny členitý kořenový systém, který je též 
důležitou složkou rostlinného těla. Slouží 
jak k upevnění nadzemní části stromu, tak 
k zajištění jeho zásobování, protože čerpá 
z půdy vodu a živiny, ze kterých se pomocí 
sluneční energie a chlorofylu vytváří v procesu 
fotosyntézy organická hmota. Lesní stromy 
mají pevnost kořenů v tahu až 160 MPa, což je 
asi jen 5x méně než stejně silné ocelové lano. 
Přesto se při velkých vichřicích vyvracejí 
i vysoké stromy z kořenů, což svědčí nejen 
o mimořádné síle přírodních živlů, ale 
i o mělkém kořenovém systému některých 
stromů. Velmi mělký kořenový systém má 
např. smrk, který je také nejčastější obětí 
těchto lesních kalamit. Kořeny některých 
stromů, rostoucích zvláště na skalnatých 

Víte, že...

Nejvyšší český strom 

– Douglaska tisolistá 

z Vlastiboře na 

Jablonecku – výška

64 metrů.

– Pavel Karel –
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STROMY 
- PLÍCE PLANETY

místech pronikají až do hloubky přes 30 
metrů, aby dosáhly k vlhké půdě. Vzrostlý 
smrk odpaří během teplého, slunného 
dne až 300 litrů vody, takže její množství, 
které musí kořeny získat zpět, je opravdu 
značné. Mimoto si z půdy odebírají 
potřebné dusičnany, soli draslíku, fosfor, 
ionty železa, sodíku, vápníku či hořčíku. 
Sice ve velmi malém množství, ale i tak pro 
život stromu nezbytné.

Potrava - fotosyntéza
Veškerým zeleným rostlinám, tedy 
i stromům umožňuje růst a život 
fotosyntéza (z řeckého fós, fótos, což je 
světlo, a synthesis – shrnutí, skládání). Je to 
jedna z nejdůležitějších činností spojených 
přímo s existencí života na Zemi. Vzniká 
při ní totiž kyslík, surovina pro život zcela 
nezbytná. Jde o proces, který převádí 
rostlinami absorbovanou část energie 
dopadajícího slunečního záření spolu 
s oxidem uhličitým a vodou do energie 
chemických vazeb a dochází ke vzniku 
sacharidů, škrobu apod., které umožňují 
spolu se živinami získanými z půdy růst 
rostliny. Jednoduché látky, voda a oxid 
uhličitý se při fotosyntéze mění na složitější 
– glukózu za uvolňování kyslíku. Přičemž 
kyslík vzniká z vody a oxid uhličitý se 
přeměňuje na glukózu.
Fotosyntéza probíhá ve dvou fázích 
(primární a sekundární). Primární 
(světelná) – dochází k pohlcování 
a přeměně sluneční energie a Sekundární 
(temnostní) – oxid uhličitý CO2 je 
přeměňován pomocí této energie 
na sacharidy.

Význam, využití, 
ochrana
Stromy a lesy jsou dnes, v době rychle 
narůstajícího znečištění životního 
prostředí, stále důležitější. Nejenom, 
že vytvářejí kyslík a osvěžují vzduch, 
zachycují prach a různé škodliviny, ale hubí 
i choroboplodné organizmy a v neposlední 
řadě nám poskytují stín a tlumí hluk. 
Jsou důležitým prostorem pro celou řadu 
živočichů a jejich nedostatek by přímo 
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ohrožoval život na této planetě.
Díky své dlouhověkosti a mohutnosti měly odedávna pro 
lidské pokolení i velký duchovní přínos. Stromy byly řadou 
primitivních náboženství využívány jako modly, stavěly se 
u nich oltáře a mnohdy i obětiště. Byly velmi často vysazovány 
na důležitých rozcestích, kvůli orientaci, na hrázích rybníků 
pro jejich zpevnění, nebo v rovinaté, nechráněné krajině jako 
větrolamy.

Podle posledních studií je na planetě Zemi asi 3,05 biliónu 
stromů, což je asi 200 stromů na každý hektar půdy. Toto 
množství je ale neustále snižováno díky rozvoji zemědělství, 
ale hlavně při enormní spotřebě dřeva ve stavebnictví, 
průmyslu i na palivo. Největší současnou hrozbou je 
nekontrolovaná a zcela devastující těžba dřeva deštných 
pralesů. Odhaduje se, že až 70 % všech světových pralesů je již 
nenávratně poničeno.
Amazonský tropický deštný prales má rozlohu přibližně  
5 500 000 km2. Svojí polohou zasahuje do devíti států Jižní 
Ameriky. Žije v něm 100 000 druhů různých savců, plazů 
a ptáků a asi 270 000 druhů hmyzu. Neustále zde pokračující 
kácení a těžba dřeva zlikviduje ročně přes 20 200 km2 tohoto 
lesa. Jestliže nedojde k nějaké důsledné změně, mohly by 
tropické deštné pralesy v několika dalších desetiletích zcela 
zaniknout. Jejich úbytek nevede jen k vymírání živočichů, 
kteří, jak jsme si již řekli, ztratí svůj životní prostor, ale také 
ke zcela razantní změně klimatu a prudkému zvýšení oxidu 
uhličitého v atmosféře.
Katastrofické filmy o vymírání života na planetě, na které dnes 
pro pobavení chodíme do kina, by se mohly velmi brzy stát 
nepříjemnou skutečností. Je nejvyšší čas si začít stromů vážit.

REKORDY ze života stromů
Nejvyšší žijící strom na světě – Sekvoj vždyzelená „Hiperion“ 
z Redwood National and State Parks v Kalifornii – výška 115,8 
metrů.

Strom s největším obvodem kmene – Tisovec Montezumův 
zvaný „El Árbol del Tule“ v Jižním Mexiku – obvod kmene  
42 metrů, průměr kmene 14 
metrů.

Nejstarší strom světa – Smrk 
ztepilý nazývaný „Starý Tjikko“ 
ze švédského národního parku 
Fulufjället – stáří cca 9550 let.

Nejstarší český strom – 
pravděpodobně „Karlova lípa“ 
v Klokočkově – odhadované 
stáří 800 let.
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– Michaela Komorousová–

Objímáte někdy stromy nebo klepete na dřevo, abyste odčinili 
svá slova? Možná si to dnes už neuvědomujeme, ale tento pro 
nás zažitý zvyk pochází ze starých keltských tradic. Keltové totiž 
považovali stromy za živé bytosti, kterým se klaněli a dotýkali 
se jich, aby si usmířili přírodní duchy a uctili je. Např. věřili, 
že kořeny dubu (posvátný strom druidů) sahají až do podsvětí. 
Sepětí s přírodou a její intuitivní poznávání je něco, co jsme dnes 
téměř ztratili, a k čemu se opět začínáme navracet. 

Keltská moudrost
Keltové pozorovali přírodu do sebemenších detailů, zkoumali 
roční období a nejrůznější kosmické jevy. Byli velmi pověrčiví. 
Z jejich řad vzešli mudrcové, kterým se říkalo druidové. Mezi 
lidmi byli velice vážení. Představovali jakési prostředníky mezi 
bohy a lidmi. Dokázali komunikovat s přírodními duchy, a tak 

Typologie lidí 
podle stromů v keltské tradici

získávat znalosti o léčivých bylinách. 
Druidové se uplatňovali jako kněží, 
filosofové, šamani, učitelé, soudci nebo 
léčitelé. Většinou žili skromným způsobem 
na okrajích lesů, kde pěstovali a uchovávali 
své tradice. Nikoli však písemně, druidové 
vše předávali svým žákům pouze ústně, 
aby jejich učení nebylo zneužito. Uctívali 
přírodní síly jako slunce, blesk, oheň aj. 
Vytvořili nauku o nesmrtelných bozích. 
Pečovali nejen o tělo, ale i o lidskou duši, 
o které věřili, že má schopnost se stěhovat. 
Zastávali také názor, že onemocnění 
fyzického těla je zapříčiněno psychickými 
obtížemi.
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Význam stromu v keltské tradici
Druidové vnímali strom jako prostředníka mezi kosmickou 
energií a člověkem. Nejvíce uctívanými stromy byly: dub, líska, 
jabloň, jasan, jedle, cesmína a tis. Poražení některých stromů 
se dokonce trestalo. Pokud se měl pokácet strom, musel se tři 
dny předem varovat duch stromu a požádat o svolení. Duch 
stromu měl potom dostatek času, aby se přestěhoval do nového 
domova. Pod stromem se vždy ponechávala obětina. Druidové se 
stromy mluvili jako s živými bytostmi, dokázali s nimi mentálně 
splynout v jednu bytost. Ostrůvky dubových, bukových nebo 
kaštanových hájků sloužily jako posvátný prostor usnadňující 
jejich jasnozření.
O stromech se z keltských tradic můžeme dozvědět mnohé, 
například, že jabloňové, vrbové a dřevo lísky se nesmělo pálit 
v ohni. Nebo že březové větvičky nasbírané o půlnoci se věšely 
nad dveře na znamení očisty. K odehnání negativních energií 
posloužil Keltům dub - křížek ze stejně dlouhých dubových 
větviček, zpevněný červenou přízí, vytvořil symbol čtyř světových 
stran, jednoduchý ochranný amulet.

Keltové nemají zvěrokruh, ale 
stromokruh
Stromy daly základ vytvoření keltského kalendáře, pro který byly 
určující měsíční cykly. Rok má podle něho 13 měsíců po 
28 dnech – tedy 364 dní. Každý člověk dle data svého narození 
odpovídá svojí povahou danému stromu.
Keltské věštby střídá celkem sedmnáct různých stromů za půl 
roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku 
opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce třikrát. Pro 
lidi narozené v tyto dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost 
a oba slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, 
odvozené z vlastností dalších čtyř stromů – životného dubu, 
krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.

Typologie lidí 
dle stromů
23.12. - 1.1. a 25.6. - 4.7.
Jabloň - citlivá a impulsivní
2.1. - 11.1. a 5.7. - 14.7.
Jedle - vznešená a pečlivá
12.1. - 24.1. a 15.7. - 25.7.
Jilm - ctižádostivý a oddaný
25.1. - 3.2. a 26.7. - 4.8.
Cypřiš - šťastný a milující
4.2. - 8.2., 1.5. - 14.5., 5.8. - 13.8.
Topol - náročný a rozporuplný
9.2. - 18.2. a 14.8. - 23.8.
Cedr - nápaditý a toužící po dobrodružství
19.2. - 29.2. a 24.8. - 2.9.
Borovice - houževnatá a v lásce zranitelná
1.3. - 10.3. a 3.9. - 12.9.
Vrba - sebevědomá a rozmarná
11.3. - 20.3 a 13.9. - 22.9.
Lípa - zasněná a trpělivá
21.3.
Dub - silný a energický
23.9.
Oliva - diskrétní a vyrovnaná
22.3. - 31.3. a 24.9. - 3.10.
Líska - laskavá a netrpělivá
1.4. - 10.4. a 4.10. - 13.10.
Jeřáb - přívětivý a zatvrzelý
11.4. - 20.4. a 14.10. - 23.10.
Javor - pevný a uzavřený
21.4. - 30.4. a 24.10. - 11.11.
Ořešák - vytrvalý a žárlivý
15.5. - 24.5. a 12.11. - 21.11.
Kaštan - spolehlivý a tvrdohlavý
25.5. - 3.6. a 22.11. - 1.12.
Jasan - přátelský a věrný
4.6. - 13.6. a 2.12. - 11.12.
Habr - přemýšlivý a pořádkumilovný
14.6. - 23.6. a 12.12. - 21.12.
Fíkovník - něžný a milující
24.6.
Bříza - bystrá a nedůtklivá
22.12.
Buk - vytrvalý a přísný
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– Petra Madduka –
STROMY s blížícím se podzimem začnou shazovat listí; 
životadárnou mízu totiž na zimu posílají do svých kořenů, aby ji 
na jaře znovu vypustily nahoru jako gejzír, posílily kmen (tělo), 
kůru (kůži) a oblékly nové listí. Tento přirozený proces růstu je 
zaznamenán do letokruhů. Staré a nemocné stromy pak člověk 
pokácí a spálí, aby mohl svou kůži (a to, co nosí pod ní) zahřát. 
Mladý strom nemá sám od sebe „důvod“ svůj přirozený cyklus 
přerušit. Narozdíl od člověka.
Stromy si také – pokud je jeden ze společenství oslaben – 
navzájem pomáhají (děje se tak skrytě, pod zemí, pomocí jejich 
kořenové soustavy). Beze slov, bez podmínek. Bez budoucích 
nároků či výčitek. Také v tom by se lidé mohli od stromů 
inspirovat.
Žilo by se nám na světě lépe, kdybychom my lidé disponovali 
přirozenou schopností – prací se svou energií/mízou; kolektivní 
podporou. Neděláme to, zdaleka ne všichni. Ne, že bychom 
nechtěli nebo si to nevybrali, prostě to jen neumíme, chřadneme 
a vysycháme. Někteří z nás ztrácí svou mízu (kůži) pomalu 
a plíživě (příliš nenápadně), jiní náhle (vyhoření). Ne vždy 
a ne všem se také daří žít v souladu se sebou samým (bez toho 
abychom si nárokovali energii od druhých). Také stále více mizí 
kolektivní způsob a komunitní podpora života. Odloučením 
od své původní rodiny nebo přechodem k trendu „Singles“ se 
zbavujeme možnosti této podpory. Chřadneme uvnitř sebe ... 
kácíme zdravé stromy okolo, zkrátka jak je to s námi, tak to 
vypadá navenek.

Návrat ke kořenům
Následující příběh je esenciálním výtažkem 
z knihy zamýšlené pro nalezení přirozené 
divokosti, a zároveň vyzývá k návratu domů. 
Může se v něm najít každý, kdo v sobě nosí 
touhu po obnovení své „zdravé části“ (kůži, 
míze, kůře, kultuře), prostředí, ve kterém 
budeme kompletní. Stejně jako se to podařilo 
v příběhu Tulení ženy. Je to příběh o návratu 
ke svým kořenům.

… jednoho dne vyplul rybář na moře, lovil až 
do setmění, ale neúspěšně. Když se na obloze 
objevil měsíc, na vrcholku obrovského kamene 
uviděl muž tancovat malou skupinku žen. 
Oslněn jejich krásou je pozoroval a plul 
neslyšně blíž; a nějak se stalo, že samota, 
která ho tížila, se náhle pozvedla. Vyskočil 
na kámen, nepozorovaně ukradl jednu 
z tuleních kůží, které ležely nedaleko žen, 
a skryl se za kámen. Brzy na to ženy dotančily, 
začaly si navlékat tulení kůže a jedna po druhé 
klouzaly do moře, kromě jedné, ta všude po své 
kůži pátrala. Muž si dodal odvahy a zjevil se jí: 
„Ženo, staň se mojí manželkou. Jsem osamělý 
muž. Za sedm let ti vrátím tvoji kůži a potom 
můžeš buď zůstat, nebo odejít, jak si budeš 
přát.“
Žena souhlasila a během času měli spolu dítě. 
Ale jak čas běžel, její maso začalo vysychat. 
Nejprve se začalo odlupovat, potom praskalo. 
Každým dnem se její vlasy stávaly vyhaslejšími 
a slábl jí zrak.
Jedné noci byl jejich syn probuzen křikem. 
„Ukryl jsi mou kůži před sedmi dlouhými lety 
a nyní přichází osmá zima. Chci zpět to, z čeho 
pocházím, plakala tulení žena.“ „A ty ženo, ty 
bys mě opustila, kdybych ti ji dal?“ „Nevím, co 
bych udělala, jenom vím, že musím mít, co mi 
patří.“
Dítě vylezlo z postele, běželo k útesu nad 
vodou. Tam daleko v rozbouřeném moři volal 
chlapcovo jméno velký stříbrný tuleň. Chlapec 
lezl dolů po útesu, cestou zakopl o kámen, 
který se skutálel z mezery ve skále. Byla to 
tulení kůže jeho matky. A ten stříbrný tuleň 
tam v dálce se náhle vnořil pod vodu.
Chlapec se navrátil domů, matka natáhla 
svoji tulení kůži, s vděčností, že jsou oba 
v bezpečí, popadla dítě do náruče a běžela 

Ilustrace Zdenka Jandová

10



s ním do moře. Vzala jeho obličej do dlaní, dvakrát, 
třikrát vdechla svůj dech do jeho plic, potom se spolu 
ponořili do úkrytu hluboko pod vodou, kde žili ostatní 
tvorové, a ten obrovský tuleň objal dítě a nazval jej 
svým vnukem.
„Ublížila jsem člověku, který mi mnoho dal, nemohu 
se však k němu vrátit, byla bych jeho zajatcem. Ale 
můj syn musí nazpět, otče; čas, aby mohl být s námi, 
ještě nenadešel“.
... a tak uběhlo několik dní a nocí, během kterých se 
navrátil lesk do vlasů a očí tulení ženy. Její zrak se také 
navrátil. Přišel však čas vrátit chlapce na zem. Tulení 
žena při svitu měsíce něžně syna posadila na kamenité 
pobřeží a ujistila jej: „Jsem stále s Tebou, stačí, když 
se dotkneš toho, čeho jsem se dotýkala. A já ti do plic 
vdechnu vánek, abys mohl zpívat své písně.“ 
Jak čas běžel, vyrostl z něj vynikající bubeník, zpěvák 
a vypravěč příběhů.

Většinou se krádež kůže připlíží k člověku 
z nestřežené strany. Přichází ze stejných okolností, 
jako se stalo v příběhu; z naivity, slabého náhledu 
na motivy ostatních, nezkušenosti, nepozornosti 
k náznakům z okolí.
Lidé, kteří byli takto okradení, nejsou zlí, špatní, 
nejsou hloupí, nacházejí se pouze v nějakém druhu 
psychického spánku. Časem se zvýrazňuje to, co 
je pro nás nejdůležitější. Roste naše odhodlání 
k vysvobození. Co však je podstatné, dnes žena nemá 
k dispozici žádné zasvěcovací instrukce, jelikož linie, 
kdy starší ženy učily mladší o určitých danostech 
nespoutaného ženství, byla porušována a rozbíjena 
tolika ženami (či muži) po mnoho let.
Znovu a znovu tedy ztrácíme pocit, že jsme úplně 
ve svých kůžích; duševní kůže mizí, nesledujeme-li, 
co vlastně děláme a za jakou cenu. Duševní kůži 
ztratíme i tehdy, budeme-li se příliš zabývat egem, 
budeme puntičkáři, perfekcionisty nebo se budeme 
zbytečně obětovat, budeme-li nespokojeni se 
sebou, rodinou, společenstvím, předstírat že jsme 
nekonečným zdrojem pro ostatní atd.
Tradičně kompenzujeme ztrátu klidného domova 
dovolenou. To je pěkné, ale pro Duševní Já, 
není dovolená, nebo volný čas stejný jako návrat 
domů. Klid není stejný jako samota. Být bez kůže 
psychologicky znamená, že žena bude činit to, co 
by měla a nebude dělat to, co by si vlastně přála. 
Učíme se znát svět a ztrácíme kůži. Poznáváme, že 
bez svých kůží začínáme pomalu schnout. A protože 
většina žen byla vychována přijímat tyto věci 
klidně, stejně jako jejich matky před nimi (a jelikož 
nás v dětství nikdo neučil vracet se do duševního 
domova), opakujeme ten vzor krádeže a bloumání 
donekonečna.

... ANEBO si zvolíme jiný SCÉNÁŘ? Jaký bude náš příští 
letokruh?

Madduka

Inspirováno knihou “Ženy, které běhaly s vlky”, autor 
Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.

Konstelace

(individuální

i skupinové)

Cesta
ke kořenům

k sobě partnerovi dětem zdraví– – –

Petra Kopřiva Madduka

tel.: 608 828 144

Praha, Neratovice, Brandýs n. L.

Léčení

dechem

YOGA
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Dračí krev 
– Sangre de Drago

– M. A. Rian –

Přírodních bylin a stromů s hojivými, protizánětlivými, léčivými, a dalšími vlastnostmi 
a účinky se můžeme setkat v herbářích mnoha národů. I u nás v české kotlině máme 
výrazné zastoupení bylinkářů, kteří léčivé masti, čaje a kapky vyrábějí podle starých 
zaručených receptů našich předků. Mnoho z nich je velice účinných, ale velké množství 
zaručených rad a receptů již tolik účinné není. Je to dáno zejména současnou moderní 
dobou, moderními chemickými léky a novými civilizačními chorobami, způsobené 
nevhodným životním prostředím, které si lidé záměrně, nebo svým pasivním přístupen 
„mě se to netýká“, likvidují sami.
České i zahraniční lesy jsou plné léčivých stromů. Největší přírodní lékárnou jsou jistě 
amazonské pralesy. Jedním z velice účinných přípravků z této přírodní lékárny, někdy 
nazývaný „zlato amazonských pralesů“ je Sangre de drago – DRAČÍ KREV.
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Dračí krev se získává se ze stromu Croton 
Lechleri. Po naříznutí kůry stromu vytéká 
míza/pryskyřice, která svým vzhledem 
připomíná krev. Název dračí pravděpodobně 
získala podle semen, která jsou pokryta 
chloupky a po rozpuknutí připomínají draka. 
Tento strom byl Španěly objeven  
v 16. století. Místní obyvatelé amazonských 
lesů jej používali jako univerzální velmi účinný 
lék. Proč? Obsahuje totiž širokou škálu léčivých 
látek, které se pohromadě neobjevují nikde 
jinde. Obsahuje až 30 alkaloidů, obsažených 
z vytékající mízy. Těmi nejúčinnějšími 
alkaloidy jsou taspin a betamin, které urychlují 
regeneraci tkání a podporují tak hojení ran. 
Dále jsou zde obsaženy flavolany, éterické oleje, 
fenoly a jejich sloučeniny.

Pro dračí krev jsou zejména charakteristické 
i její antibakteriální, antivirové a antiseptické 
účinky. Je to také velmi silné přírodní 
antibiotikum, které je mnohými léčiteli 
udáváno jako účinnější, než známý penicilin. 
Jsou známy případy, kdy rezistentní bakterie, 
které již na předepisovaná antibiotika 
nereagovaly, byly po užívání dračí krve 
spolehlivě odstraněny. Dračí krev lze užívat 
zevně i vnitřně.

Zevní použití
Jak už bylo naznačeno v předchozím textu, 
dračí krev obsahuje účinné látky podporující 
hojení ran a regeneraci tkáně. Je vhodná 
proto na všechny druhy odřenin, spálenin 
kůže, pupínky po štípnutí otravným hmyzem, 
různé kožní ekzémy a potíže. Poznámka: 
spousta kožních problémů je však způsobena 
stresem a nevhodnou životosprávou (tlusté 
střevo a plíce), proto používání dračí krve je 
pouze zakrývání problému. Výborně se hodí 
na výplach dutiny ústní.

Vlastní zkušenost s dračí krví.
■  Po extrakci zubu (osmička).
Doporučení lékaře: předepsány chemická antibiotika, proti 
možnému zánětu a zákaz vyplachování rány.
Léčba dračí krví: vypláchnutí rány ji dezinfikovalo a zatáhlo, 
opakoval jsem to asi 5x po půl hodině a rána byla uzavřena. Proti 
možnému zánětu jsem užíval preventivně 15 kapek 5x denně. 
Za 3 dny jsem o vytržení zubu ani nevěděl.

■  Kolega v práci měl ošklivý kožní ekzém po té, co se při 
potápění v Egyptě odřel o korál.
Po dobu 3 týdnů byl léčen u dvou kožních lékařů a byla mu 
předepsána antibiotická a kortikoidní mast. Rána se stále neléčila, 
naopak zvětšovala.
Po aplikaci dračí krve (3 kapky na ránu) se rána zhojila 
a po dalším týdenním ošetřování dračí krví, včetně vnitřního 
užívání, byla rána zcela zahojena.

Vnitřní použití
Díky antibakteriálnímu, antivirovému a antiseptickému účinku je 
dračí krev velmi účinná při různých virózách, angínách, ale také 
při žaludečních, zažívacích a trávicích potížích. Pokud má člověk 
uvnitř těla záněty (šlach, svalů atd.), je velmi účinná týdenní kůra, 
kdy se postupně navyšuje den za dnem počet kapek dračí krve. 
Máte opar? Naneste 1 kapku na ret a 15 kapek rozmíchejte ve vodě 
a užívejte 3 x denně. Za 2 dny je pryč. Pokud dračí krev aplikujete 
při prvotních příznacích oparu, neobjeví se vůbec. A tak by se dalo 
pokračovat. Návodů na užívání dračí krve se dá na internetu najít 
spousta. Jak bylo naznačeno z osobních příkladů, je účinné vždy 
kombinování zevního a vnitřního užívání.

Dračí krev však není tak účinná, pokud nebudete dodržovat zásady 
zdravého životního stylu, jako je správný pohyb, kvalitní strava/
pitný režim, vyhýbání se stresu a negativním vlivům. Je to jakási 
podpora, pokud se ve vašem životě objeví nějaké komplikace, 
které chcete vyřešit čistou přírodní cestou. Pak je dračí 
krev velkým pomocníkem, který nahradí ostatní chemické 
„všeléky“.



14

– Jan Kadeřábek –

Přeslička rolní
Síla bylin

Přeslička rolní (lat. Equisetum arvense), lidově též kačení mýdlo, 
kočičí ocas, veverčí ocásek, bezlist, je jednou z cca devíti druhů 
u nás rostoucích přesliček. Patří k nekvetoucím rostlinám 
a dorůstá výšky 15–25 cm. Daří se jí ve vlhkých písčitých 
půdách, lučních stráních, polích, lesích, ale i u železničních 
náspů.
JEDINÁ z přesliček, Přeslička největší, která má silné lodyhy 
(téměř jako prst), je jedovatá a nesmí se používat k vnitřnímu 
užití. Pouze ke koupelím.

Přeslička rolní je léčivá díky kyselině křemičité, kterou obsahuje. 
V lidovém léčitelství se používala k zástavě krvácení, léčbě 

těžkého onemocnění ledvin nebo bolestí 
močového měchýře. Užívá se buď jako čaj, 
nebo sedací koupel. To je nutné rozlišovat, 
neboť jedovatá Přeslička největší, má 
ve formě koupelí téměř zázračné výsledky, 
ale při vnitřním použití by naopak došlo 
k „zázračné“ devastaci vnitřních orgánů. 
Proto by použití této přesličky mělo být vždy 
konzultováno s odborníkem.

Téma pro dnešní vydání je: Stromy a člověk. A nic lepšího 
v okruhu bylinek se nám nenabízí, než nádherná rostlina 

propojená s pravěkem. Je to vlastně taková miniatura či bonsai, 
chcete li, dříve obrovských stromů.

– Jan Kadeřábek –
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Přeslička rolní

TIP
PRO

ZDRAVÍ

Použití
Přeslička rolní má širokou nabídku užití, 
ať už ve formě obkladů, koupelí, parních 
lázní proti bércovým vředům, ekzémům, 
hemoroidům, cystám, krvácivosti z nosu, 
astmatu či vyrážkám na kůži.

Ve formě čaje působí proti dně, artritidě, 
třesu končetin. Ve směsi s jinými bylinkami 
napomáhá proti bronchitidě.
Přesličku lze použít také jako 
náhražku mýdla.

Je to velice léčivá rostlina 
a také velmi vzácná. 
Proto, když 
na ní někde 
narazíte, 

prosím sbírejte vždy jen polovinu rostliny, aby nedošlo k její 
devastaci.
Sbírá se zelená lodyha a suší se rozprostřená na plátně. Je to jeden 
z nejlepších léků na onemocnění plic, chronické bronchitidy či 
tuberkulózy.

                    Varování
A na konec. Jelikož zkušenost je nepřenosná 
a opakování je matka moudrosti. Použití 
přesličky vždy konzultujte s odborníkem!!! 
Nechť vám všem pravěk slouží.

Přeslička rolní je léčivá 
díky kyselině křemičité, 
kterou obsahuje. 

V lidovém léčitelství 
se používala k zástavě 
krvácení, léčbě těžkého 
onemocnění ledvin nebo 
bolestí močového měchýře.

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o/
Pi

xa
ba

y



16

Dančiny 
zdravé recepty

– Dana Valentová –

– Cuketové čatní –
– Meruňková zmrzlina –
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Plody meruňky jsou také velmi zdravé. Obsahují 
provitamin A, draslík, železo, stopové prvky 
manganu, fluoru, kobaltu a boru. Stimulují 
imunitní systém, zvyšují odolnost proti infekci, 
působí proti zácpě, prospívají zraku, podporují 
nervový systém, podporují krvetvorbu (sušené 
ovoce) a podporují funkci srdce.

Víte, že:
Strom meruňka není náš původní strom, ale že 
pochází z Číny?
Meruňky byly do Evropy přivezeny až v době 
Alexandra Velikého. V současnosti však patří mezi 
nejrozšířenější ovocné stromy na světě.

Ingredience:    
   
• 1 kg cukety
• 0,5 kg rajských jablek
• 0,5 kg paprik
• 1 větší cibule
• lžička soli (popř. růžová himalájská)
• lžička pepře
• tři malé chilli papričky (nemusí být)
• 5 stroužků česneku
• popř. svazeček libečku 
                  a citrónového tymiánu

Domácí zmrzlina

Ingredience: 

• meruňky
• smetana
• med

Během léta si dávám na mrazák ovoce. A když mě 
honí mlsná, vyndám mističky s ovocem a udělám 
si zmrzlinu. Tentokrát jsem vzala meruňky.
Meruňky rozmixujeme a pak do mixéru přiléváme 
smetanu. Nakonec osladíme medem podle vlastní 
chuti. Některé ovoce ani není třeba sladit.
Pokud chcete, můžete jemně přilít domácí likér 
(např. vaječný nebo mandlový). Nakonec zmrzlinu 
ozdobíme mátou nebo meruňkou a už si jen 
pochutnáváme. Dobrou chuť.
Pokud děláme zmrzlinu z čerstvého ovoce, 

samozřejmě 
musíme vše 
rozmixované 
nechat 
v mrazáku 
ztuhnout.

Cuketa obsahuje provitamin A, vitamín B, 
C a E, betakaroteny a řadu minerálů, jako 
např. hořčík, železo, vápník, draslík, měď, 
fosfor, zinek a samozřejmě vlákninu. Je velmi 
prospěšná pro trávicí trakt, a jelikož se jedná 
o zásaditou potravinu, pomáhá udržovat 
acidobazickou rovnováhu v těle.

Cuketu oloupeme, zbavíme jader (mladé malé cukety 
můžeme nechat celé i s jádry) a nastrouháme nahrubo. 
Cibuli, papriky a rajská jablka nakrájíme na malé 
kostičky. Nastrouháme česnek a bylinky nasekáme 
nadrobno. Vše smícháme i s kořením a dáme vařit. 
Vaříme cca 1 hodinu. Pak vše dáme do sklenic 
a zavaříme na 70°C.

Vychytávka/Tip:
Já zavařuji v myčce. Zapnu program kde je 70°C a nic 
nemusím hlídat. Vše samozřejmě bez použití tablety 
na mytí.
Do čatní lze přidat i jiné ingredience dle vlastní fantazie. 
Té se meze nekladou.

Cuketové
čatní

Meruňka

2
hodiny

10 
minut
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TIP
PRO

ZDRAVÍ

Dřevo bylo jedním z prvních stavebních materiálů, které se 
začaly využívat. Ať už pro svou dostupnost, tepelné vlastnosti, 
protihlukové vlastnosti, nebo schopnost pohlcovat vlhkost. Je to 
kus přírody, který nám připomíná, že jsme její součástí. Každý 
kus tohoto vzácného materiálu, nám může připomenout život, 
růst a klid. I po letech dřevo neztrácí svou vůni, texturu ani 
své zklidňující účinky. To vše lze zažít například při saunování, 
kde má dřevo své nenahraditelné místo. Jak lze vnímat dřevo 
v sauně a jaké jsou výhody saunování, jsme se zeptali majitelky 
saunového studia Relax Troja, paní Karolíny Havelkové.

1.   Jaké jsou výhody saunování a jsou mezi saunami 
nějaké rozdíly?
Existuje několik druhů saun, ty se liší především technologickými 
dispozicemi. Nejuniverzálnější a nejstarší je suchá sauna. Kromě 
klasické suché sauny o teplotě 90 °C a minimální vlhkosti 10–15 % 
je možné v suché sauně vyzkoušet saunu s parním nárazem, 
ke kterému dojde při polití saunových kamen. Politím docílíme 
zvýšení vlhkosti vzduchu až na 30 %. Další příjemnou variantou 
je aroma sauna. Jedná se o kombinaci sauny a aromaterapie.
Sauna je mimo jiné vhodným způsobem pro posílení imunity, 
díky vysokým teplotám (50 °C – 100 °C) je tělo nabuzeno 
a produkuje více bílých krvinek, které chrání organismus před 
onemocněním. Tento efekt po 5 až 7 dnech mizí. Pro reálné 
zvýšení odolnosti organismu je proto žádoucí navštěvovat saunu 
pravidelně jednou v týdnu. Sauna má svůj efekt již při 60 °C 
a následném ochlazení vlažnou vodou. Zejména u malých dětí 
se zchlazení ledovou vodou nedoporučuje, dětský organismus by 
mohl snadno dostat šok. Vždy je důležité řídit se podle toho, co 
je nám příjemné.

– Martin Rezek / Karolína Havelková– 

2.   Kdy je vhodné navštěvovat 
saunu, a jsou rozdíly v ročních 
obdobích? Je například vhodnější 
navštěvovat saunu na podzim?
Se saunováním je vhodné začít v jakémkoliv 
ročním období. V severských státech, kde je 
sauna součástí kultury a tradice, lidé chodí 
do sauny nejvíce přes letní měsíce. Z důvodu 
největší časové flexibility, potřeby psychické 
i fyzické regenerace, přípravy na chladnější 
měsíce.

3.   Jsou nějaké kontraindikace, tedy 
kdy nesaunovat?
Suchou saunu o vysokých teplotách bych 
nedoporučila lidem, kteří mají problémy 
s kardiovaskulárním onemocněním, stejně 
tak jedincům, kteří trpí trombózami, ženám 
v období menstruace a lidem s infekčním 
onemocněním. V rámci vysoké teploty 
v sauně se rozšiřují žíly a cévy, zrychluje 
se proudění krve, to nutí srdce ke zvýšení 
tepové frekvence, tudíž k větší srdeční zátěži, 
krvácivosti a celkovému nabuzení organismu.

4.   Je sauna vhodná pro malé děti?
Málo kdo ví, že sauna má pozitivní účinky 
pro dětský organismus. Poprvé mohou děti 
navštívit saunu v 6 měsících. Je však velice 
důležité, aby rodič vnímal pocity libosti 

Sauna z pohledu 
energie dřeva
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a nelibosti malého miminka. Děti mají v tomto období ještě 
nedovyvinutou termoregulaci a pobyt v sauně je jen na krátkou 
dobu (do pěti minut) při maximální teplotě 60 °C. Malé děti 
potřebují svůj klid a určitý hygienický standart, proto je podle 
mě vhodné s nimi navštěvovat spíš privátní saunu, něž saunu 
veřejnou. Děti od 3 let mohou navštěvovat saunu se školkou nebo 
chodit na saunovací kroužek. Saunování je jedním s užitečných 
prostředků, jak se naučit vnímat potřeby vlastního těla.

5.   Proč jste se rozhodla založit a provozovat saunu?
V dnešní uspěchané době je podle mého názoru velice důležité 
umět se zastavit, vnímat své tělesné potřeby a trávit čas 
v přítomnosti blízkých lidí. To mě vedlo k otevření privátní 
sauny, vhodné i pro rodiny s dětmi. Změna prostředí může 
také napomoct v rodinné komunikaci a dává nový prostor pro 
trávení volného času celé rodině pohromadě. Saunování rodičů 
a prarodičů s dětmi může přispět k boření nereálných představ 
o nutnosti dokonalé postavy, které nám předkládá televize 
a média, poukázání na důležitost zdravého těla a ducha.

6.   Jaký typ sauny a jaké služby nabízíte?
Nabízíme privátní saunu pro páry, přátele a rodiny, saunovací 
kroužek pro děti, saunu pro rodiče s dětmi a veřejnou saunu. 
Saunu je možné propojit i s masáží, případně sestavit relaxační 
program s výrobou přírodní kosmetiky. Prostor je možné 
využít i pro oslavu narozenin s občerstvením nebo rozlučku se 
svobodou. Jako studio se účastníme i neziskových projektů pro 

děti a rodiny. Naše sauna je primárně suchá 
Finská. Výhodou soukromé sauny je možnost 
vyhřátí na teplotu, která vám bude vyhovovat.

Sauna z pohledu 
energie dřeva



Lidé měli rádi lípy odnepaměti. Lípa byla symbolem ochrany, 
pomoci a lásky pro svou vůni, půvabnou korunu a vlídný stín. 
Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví 
člověka chmurných myšlenek. Lipové lýko údajně sloužilo 
ke spoutávání démonů. Figurka z lipového dřeva se nosívala pro 
štěstí. Nošení lipové kůry zase chránilo před otravou. A její listy 
se využívaly při tajných kouzlech k získání nesmrtelnosti.
V mytologii byla lípa zasvěcena bohyni lásky, v křesťanství byla 
často spojována s Pannou Marií (na lípy lidé zavěšovali obrázky 
Panny Marie). S tvárným lipovým dřevem pracovali řezbáři, 
dělali z něho oltáře a sochy svatých, proto tedy „svaté dřevo“. 
Lipové dřevo našlo uplatnění při výrobě nábytku, dřeváků, 
hudebních nástrojů, kolébek i rakví. Svůj význam má lípa 
i v léčitelství. A tak i bez nadsázky lze říci, že tento strom člověka 
skutečně provází od kolébky po hrob.
Podle pověstí právě lípy byly zabydlovány spravedlivými 
a dobrými duchy, a proto pod jejich větvemi hledala v bouřce 
útočiště řada lidí ve víře, že do lípy blesk neuhodí. Pod lípou se 
také konaly vesnické sněmy nebo kázání. A své postavení si lípa 
hájí i v dnešní době. Stále je naším nejoblíbenějším stromem a je 
často vysazována. Jako solitéra zdobí zámecké zahrady i vesnické 
návsi, doplňuje kostely či kapličky, nebo vytváří majestátní aleje. 
Pod stínem monumentálních košatých lip si lze v letních parných 
měsících příjemně odpočinout. Pod korunou nalezne náhodný 
kolemjdoucí ochranu před letní přeháňkou.
Řada zemí má své národní stromy. V České republice je 
národním stromem právě lípa (Tilia). Její atributy (větvička, list, 

Lípa - náš 
národní strom
– Aleš Rudl – květ) můžeme nalézt na standartě prezidenta, 

státní pečeti, vojenských uniformách 
a bankovkách.
Oficiálním národním symbolem se lípa 
stala roku 1848, kdy se na všeslovanském 
sjezdu, který probíhal 2.–12. června v Praze, 
sešli delegáti z Čech, Moravy, Slezska, 
Slovenska, a dále pak Poláci, Rusíni, 
Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci, což 
byli zástupci všech porobených slovanských 
národů. Stanovili lípu jako národní symbol 
postavený proti velkoněmeckým snahám 
o porobení slovanského živlu. Byla to reakce 
na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol 
velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako národní 
strom měl navrhnout František Ladislav 
Čelakovský.
Lípa a její součásti se po mnoho generací 
dodnes stávají symbolem obrany proti 
okupaci a zničení naší vlasti. Je stmelujícím 
symbolem lidu zemí Koruny české v dobách 
jakkoliv těžkých. Lípa jako národní strom je 
tradičním symbolem českého státu. 

Zajímavosti o lípách
Lipový med je jeden z nejlepších a jeho 
použití k léčivým účelům bylo známo už před 
šesti tisíci lety v Egyptě a ve starém Řecku. 
Medem se léčily rány a celá řada chorob, 
nebo se v něm uchovávalo maso, aby se 
nekazilo. Med se dříve skladoval v soudcích 
vyrobených z lipového dřeva, protože v nich 
nehořkne, nemá nepříjemný pach a dobře si 
uchovává přírodní vůni a chuť. 

Lípa srdčitá raší a rozkvétá asi o 14 později 
než lípa velkolistá. Vůni lipového květu prý 
cítí včely na vzdálenost tří kilometrů. Kromě 
včel lákají lipové květy na 70 druhů hmyzu. 
Příjemně vonné květy jsou sestaveny 
do převislých vijanů s typickým listenem, 
který slouží dozrálým plodům jako létací 
zařízení.  
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Lípa byla odedávna nazývána 
královnou medonosných 
rostlin. Z jednoho jejího květu 
může včela vysát 7 mg nektaru.  

Z lipových květů se získává éterická silice, 
používaná v parfumérii a kosmetice. Odvar 
z lipových květů je tradiční prostředek pro 
pocení při nachlazení, nebo se používá jako 
kloktadlo. Pije se jako prostředek zmírňující 
bolesti při žaludečních kolikách a považuje 
se za užitečný při ledvinových kamenech. 
Čaj z lipového květu a lipových listů je velmi 
oblíbený a je považován za povzbuzující 
prostředek. 

Z lýkové vrstvy přiléhající ke dřevu 
se získávalo lýkové vlákno, z něhož se 
zhotovovaly pytle, rohože a motouzy. Dříve 
se lýko používalo v sadařství a při pěstování 
vinné révy jako materiál k vázání. 

Z lipového dřeva jsou vyřezány slavné oltáře, 
neboť toto dřevo se latinsky nazývalo lignum 
sanctum, což v překladu znamená svaté dřevo.

Národní obuví některých evropských států 
jsou dřeváky. Nejtrvanlivější, jak se ukázalo, 
jsou z lipového dřeva. Říká se, že se v nich dá 
ujít 352 km, kdežto v dřevácích z topolového 
dřeva jen 142 km. 

Plody lípy obsahují 50 % oleje, který se svou kvalitou blíží 
olivovému. Z plodů lípy lze připravit i nápoj podobný kávovině. 

Lípa byla vysazována u vesnických studní, v tomto případě byla 
stromem ochraňujícím vodu jako životadárnou tekutinu. 

V městské zeleni se lípa dobře uplatňuje pro velkou odolnost. 
Citlivá je však na zasolení. 

Lípa je věrnou průvodkyní člověka, přináší do měst svěžest 
a krásu i medovou vůni v období kvetení. 

Jako ochranný a rodinný strom se lípa dlouho těšila velké úctě, 
neboť ji lidé vysazovali po narození prvního dítěte.

Lípa se může dožít až 1 000 let. Naše nejstarší a nejmohutnější 
lípy jsou druhem lípy velkolisté a jsou vyhlášeny za památné 
stromy.   
  

Lípy republiky 

Lípa jako národní strom se vysazuje i při pamětních 
událostech a na výročí související s naší státností, jako je 
například oslava vzniku republiky. 
V roce 2018, kdy jsme slavili výročí 100 let od vzniku 
Československé republiky, byly po celé naší zemi vysazovány 
lípy. Tyto dřeviny nesou poselství naší národní historie.

Výsadba jubilejních lip na připomínku výročí republiky probíhá 
od roku 1918 zvláště při kulatých výročích.

V rámci celonárodních oslav od začátku roku 2018 běží projekt 
skupiny nadšenců Lípy republiky 1918 – 2018, kde každý najde 
doporučení, jak správně naplánovat jubilejní výsadbu i jak 
provést vlastní sázení, či jaké vytvořit označení stromu republiky, 
aby se na jeho odkaz nikdy nezapomnělo. Webové stránky 
projektu jsou www.lipyrepubliky.cz 
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Ale pozor! V letošním roce došlo k novele této vyhlášky (novela 
účinná od 1.4.2019). A některé věci se změnily. Řekneme si 
ke změnám více. Vybrali jsme zde pro vás pouze ty nejzásadnější 
změny, které se dotýkají běžného vlastníka.

Novela vyhlášky v § 1 upravuje definici zapojeného porostu 
dřevin – zapojeným porostem dřevin se rozumí takový porost, 
kde se nadzemní části dřevin navzájem dotýkají, překrývají nebo 
prorůstají. Již tedy není pro definování zapojeného porostu dřevin 
směrodatné, zda porosty spolu tvoří patro, ale pouze skutečnost, 
že jejich nadzemní části se navzájem prorůstají, překrývají nebo 
dotýkají.

Zde je nutné upozornit na skutečnost, že zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny nezná pojem „náletová dřevina“. To 
v praxi znamená, že porost „tzv. náletových dřevin“, který splňuje 
výše uvedené kritérium, je ze zákona zapojeným porostem, a tudíž 
při výměře větší nežli 40 m2 podléhá povolovacímu režimu.

Dále je v § 2 odst. 1 vyhlášky upravena definice 
nedovolených zásahů do dřevin, a to takto: 
Nedovolenými zásahy do dřevin se rozumí takové poškozování 
nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení 
jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně 
či následně způsobí jejich odumření.
Nejdůležitější změny ovšem nastávají v § 3 vyhlášky, který upravuje 
velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba 
povolení.

Žádost o kácení musí být podána vždy a bez výjimky u dřevin, 
které jsou součástí stromořadí, a nově vždy i u dřevin, které byly 

Kácení 
stromů není 
jen tak
– Věra Bidlová –
Kácení stromů je téma vyvolávající velké diskuse. 
V minulosti docházelo k paradoxním situacím. Na jedné 
straně bohatí developeři káceli zdravé stromy, které 
jim při výstavbě překážely, a na druhé straně nemohl 
zahradník porazit poškozený strom, který sám vysadil. 
Pořádek v této problematice udělala až vyhláška 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení (dále jen „vyhláška“).

vysazeny v rámci uložené náhradní výsadby. 
To znamená, že u těchto dřevin je nutné podat 
žádost o kácení vždy, i když jejich obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 
zákonem předepsaných 80 cm (či případně 
40 m2 zapojeného porostu).
Z možnosti kácet dřeviny bez povolení jsou 
nově vyloučeny také ovocné dřeviny rostoucí 
v zastavěném území obce na druhu pozemku 
ostatní plocha se způsobem využití zeleň. To 
znamená, že nyní je možné bez povolení kácet 
ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území 
pouze na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
nebo zastavěná plocha a nádvoří. V ostatních 
případech i ovocné stromy (pokud obvod 
kmene ve výšce 130 cm je roven nebo větší 
než 80 cm) podléhají povolovacímu režimu ze 
zákona. 
V § 3 vyhlášky je také specifikována 
velikost a parametry dřevin, k jejichž 
kácení není povolení potřeba. Před novelou 
k takovýmto dřevinám patřily dřeviny 
pěstované na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí jako plantáže. Novela vyhlášky 
namísto této definice zavádí nově pojem 
porosty energetických dřevin nebo vánočních 
stromků, s další definicí charakteru těchto 
porostů. Touto novou definicí by se mělo 
zamezit obcházení zákona, kdy docházelo 
ke kácení porostů, které fakticky neměly 
skutečný charakter plantážních rostlin. 
V § 4 vyhlášky jsou pak provedeny drobné 
změny týkající se náležitostí žádosti o povolení 
kácení a oznámení o kácení.
Shrneme-li si všechny výše uvedené změny, 
tak pro ochranu přírody je z hlediska 
veřejných zájmů nejdůležitější fakt, že nově 
jsou přísněji chráněny i realizované náhradní 
výsadby.
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Rozhovor

– Martin Rezek –

Pivo vyráběné přírodní 
cestou, tradičními postupy 
a bez chemie. 
Přijďte k nám ochutnat 
a nebudete chtít jiné. 

Pivovar Šedivák, Katovická 
410, 181 00 Praha 8 Bohnice 

Mladá žena 
sládkem

Ženy v dnešní době zastávají 
i takové profese, které byly do doby 
nedávné výhradně mužskými. 
Například pod profesí sládka 
v pivovaru si každý z nás většinou 
představí zakulaceného muže 
s knírkem pod nosem a čepicí 
na hlavě a ne krásnou mladou 
ženu. V současnosti je však 
v České republice kolem šesti žen, 
které pracují v pivovarech jako 
sládci. Jedna z těchto žen, Daniela 
Tallová, pracuje v pivovaru Šedivák 
v Praze 8. My jsme ji navštívili 
a zeptali se jí na její cestu k profesi 
sládka.

Je vám 24 let, jak jste se dostala 
k profesi sládka?
Tradice pivovarnictví v Čechách mě již 
od malička fascinovala a jeho výroba mě vždy 
zajímala. Avšak cesta k mé nynější profesi nebyla 
nijak krátká.
Po vystudování všeobecného gymnázia jsem 
při studiu vysoké školy vařila své vlastní domácí 
pivo. Principy jsem se naučila na školení “Pivo 
doma“. Pak jsem 2 roky získávala zkušenosti praxí 
u nejlepších sládků různých pivovarů – Kunětice, 
U medvídků, U Bulovky apod. Dále jsem pět 
let studovala dálkově obor kvasné technologie 
na Škole Podskalská. A nakonec se mi koníček 
stal profesí, zde v Pivovaru Šedivák.

Jaká piva v pivovaru Šedivák vaříte 
a na co byste naše čtenáře pozvala?
Každý pivovar i minipivovar má zpravidla 
v nabídce klasický český ležák, jakožto svůj hlavní 
produkt. Mohlo by se tedy zdát, že uvařit takový 

dobrý ležák je hračka, ale opak je pravdou, uvařit dobrý ležák je 
složitější, než kdejaký speciál. U nás v Šedivákovi vaříme ležák 
plzeňského typu. Je to pivo s vyšší hořkostí, plnou sladovou 
chutí a typickou chmelovou vůní (po specifickém slavném 
českém chmelu – žatecký poloraný červeňák). Druhým pivem, 
které u nás najdete ve standardní nabídce, je spodně kvašené 
výčepní pivo (v minulosti označováno též jako 10°).
Je to naše nejprodávanější pivo, dle našeho názoru hlavně díky 
jeho až nebezpečné pitelnosti – pitelnost je vlastnost piva, 
která se sice nedá změřit, ale je velice důležitá. Pokud po dopití 
piva máte chuť stejných piv vypít více, je to pro sládka dobré 
znamení, podařilo se mu uvařit dobře pitelné pivo. Podle 
každodenního pozorování místních štamgastů mohu říci, že 
naše výčepní pivo je pitelné až moc. 
Mimo stálou nabídku nabízíme vždy i nějaké sezónní speciály, 
teď na podzim chystáme přidat na výčep svrchně kvašený 
speciál APA (pod zkratkou se schovává American Pale Ale), 
který je nepříliš alkoholově silný, zlatavé barvy, hořkost je 
vyšší a má výraznou ovocno-citrusovou vůni a chuť, jež pivu 
dodávají americké aromatické chmely. Přijďte ho ochutnat. 
Zvu vás ochutnat moje/naše piva.
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Zeptali jsme se seniorů 
v Centru RoSa: 
Kdybyste se narodili 
jako strom, jakým 
stromem byste chtěli 
být?

– Marta Dietrich Dvorská –

Anketa na 
téma „stromy“

paní Č., 75 let:
Já bych chtěla být lípou. Za prvé: krásně 
voní, za druhé: je to strom našeho státu, 
za třetí: květ se dá využít a je léčivý.
Lípa je krásná, voňavá, důstojná a užitečná.

paní K., 72 let:
Vy jste mi to sebrala! Já bych také chtěla 
být lípou. Ale já chci být velkokvětou 
lípou! Ta nádherně voní! Chtěla bych být 
vysazená tam, kde jsem trávila dětství - 
na Vysočině.

paní P., 89 let:
Já bych chtěla být růžovým keřem 
a růst někde v horách. Třeba u Mount Everestu. Byla 
bych keřem otužilým; takovým, který se nepěstuje, ale 
vyrůstá sám, roztroušeně.

paní S., 91 let:
Já bych chtěla být jedličkou. A rostla bych 
ve společenství dalších jedliček 
v jedlovém lese, na krásném čistém vzduchu a byla 
bych ráda, že nejsem sama.

paní H., 86 let:
Vzpomněla jsem si na píseň 
Karla Hašlera Staré topoly:

Na Císařské louce stojí řada 
topolů, 

často jsme tam s mojí milou dleli pospolu. 
Živé duše nebývalo večer v okolí, 
jenom hvězdy vídaly nás a ty topoly, ach, 
jenom hvězdy vídaly nás a ty topoly. 

Protože jsme oba byli v lásce nestálí 
na louku jsme pod topoly chodit přestali 
Člověk na vše zapomene, všechno přebolí 
a z té naší lásky zbyly jen ty topoly.

Anketa

paní Č., 75 let:
Tak já budu ta malokvětá, ty velkokvěté už jsou stejně 
většinou trochu vyšlechtěné. Malokvětá je přirozená 
a je divočejší.

paní T., 71 let:
Chci být italská broskev, ta je úžasná. Nám kvetla 
na zahradě, přivezl ji můj tchán z Itálie. Pořád 
kvetla… ta snad kvetla, i když mrzlo. Měla nádherné 
plody, všichni ji chodili obdivovat. 

pan B., 91 let:
Chtěl bych být javor. Statný, silný. Líbí se mi, jaké 
má listy.

paní V., 90 let:
Já bych nechtěla být žádným stromem. Já už 
nechci být ničím. Už se sem na Zemi nechci 
vracet.

paní A., 86 let:
Kaštanem. Má krásné květy a plody, které se 
na podzim sbírají, jsou léčivé a dá se s nimi 
i hrát.

paní Š., 81 let:
Břízou. Krásnou a štíhlou. 
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Povzdech 
stromů

Tentokrát nám do redakce poslali čtenáři tyto fotografie.

Příroda kolem nás
Ilustrace Matrina Mrňavá

– Marta Dietrich Dvorská –

Poezie

Co my stromy mezi domy?
Ustojíme blesky, hromy
vydržíme městský šrumec…
Jenže člověk - to je hlupec! 
hrubec! 
blbec!
Porazí nás lidská síla
Přitom už ví každá víla
že strom v sobě duši má
Jen člověk ji nevnímá

Cestou z kopce 
Mrázovky - Roháč obecný 
(Barbora Hamáčková)

Na chatě 
v Mokropsech - samice 
roháče (Eva Ogounová)

REDAKCE:
Pokud máte také zajímavé 
fotografie přírody, pošlete 
nám je do redakce a my je 

vytiskneme v našem časopisu.

Rostoucí buk 
(František Buček)
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Oznamuje tatínek rodině:
“Rodino, těšte se, letos o dovolené 
poletíme k moři... Proč brečíš, 
Mařenko?”
“Já s vámi nemůžu, já ještě neumím 
létat.”

Manžel mi řekl, že našemu vztahu 
chybí jiskra. Tak jsem ho vzala 
paralyzérem. Až se probere, zeptám 
se ho na náš vztah znova.
O víkendu bude v našem městě sraz 
mužů žijících pod pantoflem. Chtěl 
jsem se jít těm troubům vysmát, ale 
manželka mě bohužel nepustí.

„Petro, proč jsi uhodila Karla?“
„Řekl mi, že jsem tlustá.“
„A to sis myslela, že když mu ji 
flákneš, že zhubneš?“

Psychiatr se ptá při terapii 
alkoholika: 
„Co pijete, pane Novák?“ 
„Cokoli pane doktore. Nalijte, co 
máte.“

Něco pro
zasmání

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

Maminka jde s Karlíkem poprvé 
do ZOO.
Od první chvíle, kdy tam vejdou, 
Karlík nadšeně výská:
“Jéé, opička, mamíííí, koukej, opička!”
“Ticho, Karlíku, to je teprve paní 
pokladní!”

Pepíček dostane od tety krásné 
autíčko a maminka mu připomíná:
“Co se říká?”
“Nevím!”
“No - co říkám tatínkovi, když 
přinese výplatu?”
“Už vím - neříkej, že to je všechno!”

V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka 
Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje. 
Pepíček odpoví: “Tak to je rákoska, 
vařečka a řemen!”
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Sudoku

Luštěnka

1. LEHKÉ 2. TĚŽKÉ

řešení najdete na straně 35

???
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Často a ráda se toulala jedna malá 
myška přírodou. Tohle léto však bylo 
něčím jiné, zajímavější, než ta předchozí. 
Možná to bylo tím, že už trošku 
povyrostla a uměla se na svět dívat 
jinak, zkušeně než z úkrytu a bojácně. 
Od konce července nacházela při svém 
šmejdění lesem ptačí pírka. Každý den 
jedno nebo dvě. Pírko leželo na jehličí 
jako lístek nebo bylo zapíchnuté v trávě, 
jak padalo shora dolů jako vrtulka. 
Byla to pírka modrá pruhovaná, bílá 
prachová, šedá i hnědá, jedno dokonce 
černé. 

,,Čípak asi pírka jsou? Kterému ptáčkovi 
patřila? Kdo je ztratil?”, rozvažovala myš. 
A najednou ji napadlo posbírat ta krásná 
pírka všech možných barev a velikostí 
a odnést si je do svého hnízda jako 
poklad. “ Třeba mi poradí naše myší 
babička, ta přece všechno ví a zná.” 
A nemýlila se. Babička opravdu věděla, 
které pírko kterému ptáčkovi patří. 
Myška se zavrtala babičce do pelíčku 
a poslouchala její vyprávění.

– Napsala Šárka Dlohožková – 
– Nakreslil Martin Rezek – 

PTAČÍ SNĚM 
aneb co vyslechla malá myš

,,Každý rok si ptáci, stejně jako ostatní 
zvířata, domluví důležitou schůzku, aby se 
domluvili, jak se včas přichystat na zimu, 
co ještě zařídit, čím si ještě nacpat bříška. 
Ptáci v našem lese si pro svůj sněm vybírají 
pěkný zdravý vzrostlý strom. Ráno vyhlásí 
třeba sojka, že večer bude sněm a zástupci 
všech druhů ptáků se sejdou na tom stromě 
na poradu. Po lese se říká, že letos vybírá 
strom paní volavka. Vážená, vznešená, 
moudrá. Jak si tu zprávu ptáci mezi sebou 
štěbetají a poletují jako pošťáci, ztrácí 
přitom pírka. Jestli chceš, půjdeme se na ten 
ptačí sněm letos podívat.”
A myška chtěla. A jak ráda!
Sešeřilo se, přišel čas sněmu. Do koruny 
krásného buku se začaly slétat zástupci ptačí 
říše. Jako první se na nejsilnější větvi usadila 
paní volavka. Dále přilétali puštík, kukačka, 
vlaštovka, čáp, pěnkava, žluva, žluna, datel, 
strakapoud, sýkorka, zvonek, dudek, který 
stále pospával, straka, vrána, káně, rákosník, 
ledňáček, ......bylo jich mnoho.

Radili se, kdo z nich poletí se svojí ptačí 
rodinou do teplých krajin, aby zimu přežili, 

Blok pohádek
povídek, příběhů či kvízů určený pro děti ve věku 5-13 let a jejich rodiče.

©
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a kdo může klidně zůstat u nás doma 
a přečkat zimu tady. Kdo komu může 
zatím půjčit své hnízdo a potravu 
a čí hnízdo zůstane prázdné. Když se 
poradili a dohodli, vzala si závěrečné 
slovo naše volavka. Poděkovala všem 
za to, že přiletěli a také lesu a krajině 
za hojnost potravy a úkrytu, za vodu 
v rybníčku i na listech stromů po dešti, 
za větvičky na stavbu hnízd, za červíky 
v kůře stromů, za sladké lesní plody. 
Poděkovala velkému buku za to, že jim 
poskytl ochranu a stín.

,,Děkujeme ti, buku”, prohlásili postupně 
všichni ptáci.
,,Děkujeme”, pískla malá myška se svou 
babičkou, „že jsme mohly poslouchat.”
Léto skončilo, někteří ptáci odlétli do teplých 
krajin a malá myška jim zamávala. 
S ostatními ptáky, kteří tu zůstali, ozdobila 
velký buk všemi těmi peříčky. To, aby byl 
ještě krásnější a ptáci ho tak v krajině dobře 
našli, až se budou na jaře vracet ze svých cest 
za mořem.
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Svet skrítka cimíska PŘÍBĚH: 

STROM

NA VĚTVI DUBU SE MALÁ
MYŠKA NEUSTÁLE NA NĚCO 
VYPTÁVALA.

VYROSTOU 

A JAK?

CO PAK?

 

NESNÍŠ,

A OBA ODPOČÍVALI
U KOŘENŮ VELKÉHO
DUBU.
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ČIMÍSEK PAK MYŠCE UKÁZAL PADLÝ ŽALUD, 
JAK KLÍČÍ A ROSTE Z NĚJ MALÝ STROMEK.

?
PROČ

ČIMÍSKU,

PROČ Z DUBŮ

PADAJÍ ŽALUDY?

POTOM

ROSTE ... 

A ROSTE

... POŘÁD 

NAPSAL A NAKRESLIL MARTIN REZEK

Z NICH 

...

? ?

ROSTE, DEN 

... AŽ JE 

CO DEN 
...

AHA!!!

Z NĚJ TAKHLE

KRÁSNÝ

 DUB.

PŘECE

DUBY.

TY, CO

ZAČNOU

KLÍČIT.

A CO
PAK,

?!



KVÍZ
Skřítka

Čimíska

Obrázky od dětí

Děti z druhé třídy Základní 
školy Dr. Edvarda Beneše 
v Praze 9 Čakovice poslaly 
obrázky skřítka Čimíska. Četly 
knížku pohádek a udělaly si 
za ním výlet do Čimického 
háje. Obrázky jsou opravdu 
moc krásné.

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

do redakce.

A

D

B

E

C

Výherce losování
Výhercem stavebnice robota 
Matyldy z předcházejícího čísla 
je M. Čonka ze Znojma. Gratulujeme.

Čimísek ukázal zvídavé myšce, jak ze žaludu 
vyroste dub. Potom jí ale vyprávěl i o dalších 
stromech, které rostou v háji.
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■ Dub letní
■ Buk lesní
■ Javor klen
■ Lípa malolistá
■ Trnovník bílý (Akát)

Urči správně stromy

Poznáš podle listů 
a plodů (semen), 
o jaký strom se 
jedná?
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA 

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

Praha 2 Cesmína.bio, s.r.o., Londýnská 43, Praha 2, www.cesminabio.cz
Praha 4 NaturKoloniál Braník, Branická 659/107, Praha 4 - Braník, www.lifenature.cz
Praha 5 Bio Smíchov, Viktora Huga 4, Praha 5 - Smíchov, www.facebook.com/biosmichov/
Praha 6 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 – bez obalová prodejna, pasáž metra Ládví, Střelničná, www.biodomov.cz
 Jája – zdravá výživa - Palmovka - Praha 8 
 Bio – koloniál, U svobodárny 12, Praha 8
 Kohoutek ve Dvoře – bezobalová kosmetika a drogerie, Klapkova 1035/28, www.kohoutekvedvore.cz
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 Studio Dobeška Nad Lomem 1770
 Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
 Zelená domácnost Branická 66

Praha 6 Bio studio 3K, Bubenečská 11
 Kavárna Záhorský, Eliášova 279
 
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      
 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
 MŠ Korycanská, Čimice, Korycanská
 CAP Mazurská, Mazurská  484
 Papírnictví Petruška, Ládví obchodní dům
 Helia sport, Střelničná 1
 Hospůdka Na zápraží, Neratovická 29

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

52,5x74 mm
105x148 mm

10
5x

14
8 m

m

105x74 mm
210x148mm

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 
Klapkova 1867/2 Praha 8, tel.: 283 028 203(204)
e-mail: knklapkova@portal.cz
Otevírací doba: 9:00–18:00

Knihy, které mají duši. 
Kvalitní a bohatá literatura pro děti a rodiče.
Tituly i z oborů psychologie, pedagogiky, 
sociální práce a dalších humanitních směrů.

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:
1. Knihkupectví PORTÁL, Praha 8, Klapkova 1867/2
2. Papírnictví PETRUŠKA, Praha 8, Střelničná 1660/31  (OD Ládví)
3. centrum RoSa, Praha 8, Střelničná 8/1680 (v kanceláři)
4. kavárna Pisco Cafe, Praha 8 -Bohnice, Zhořelecká 514/2
• objednáním na info@vedomy-dotek.cz
Cena: 190,- Kč. Celá částka jde do veřejné sbírky „Pro Čimický háj”.


