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Prosinec
•  Čištění ptačích budek a instalace 
krmítek na zimní období do Čimického 
háje v Praze 8. V zimním období (a dle 
potřeby i déle) přikrmujeme v Čimickém 
háji ptactvo.

•  Akce Pomozme mlokovi přežít 
v Praze 
- úklid u Podhořského po-
toka v Praze 7 a 8 a pod-
pora mloka skvrnitého.

Leden 
•  Přednášky o sebeobraně pro se-
niory v Praze 7 - Troja.
Všichni jste na tyto akce srdečně zváni. 
Pokud se chcete zúčastnit uvedených přip-
ravovaných akcí, informujte se na konkrétní 
termíny na emailu: info@vedomy-dotek.cz, 
nebo sledujte web www.vedomy-dotek.cz 

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

3Co připravujeme



Více k akcím na 
www.vedomy-dotek.cz
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Co se nám povedlo

21.9.2019 - Pomáhali jsme uklidit Česko

V  sobotu 21.9.2019 jsme pomohli uklidit Česko. Sešlo se nás 
celkem 63 (z  toho 24 dětí) a uklidili jsme celkem 5 kubíků od-
padků z Čimického háje v Praze 8. Přitom jsme ještě stihli vyčistit 
koryto a přítok zdejšího jezírka Dotek. Moc děkujeme všem, kteří 
se akce zúčastnili a  pomohli nám tuto krásou přírodu vyčistit. 
Těšíme se na příště, váš Vědomý dotek z.s.

28.9.2019 - V Čimickém háji se běhalo

V  sobotu 28.9.2019 proběhl již 3. ročník charitativního běhu 
“Běžte do  háje 2019”, který pořádal náš spolek Vědomý dotek. 
Tentokráte byl zaměřený na běh dětí s rodiči a zábavu pro celou 
rodinu. Běhu se zúčastnilo 244 běžců v 80-ti týmech. Smíšené sk-
upiny (děti a rodiče) si mohly zaběhat v Čimickém háji v Praze 8 
na připravené trati s 5-ti úkoly. Dětem pomáhal skřítek Čimísek, 
který je také bavil. Zázemí běhu bylo na Čimické zahradě, kde 
byla připravena velká zábava pro celou rodinu (dětské dílničky 
- písková dílna, plackovačka, malování, yoyování), tedy jak pro 
děti, tak pro dospělé (Relax zóna - kosmetika, shiatsu masáže, 
diagnostika těla ...). Účastníci viděli též místní včely, vtipné vy-
stoupení Divadla Buřt s vynikajícím výkonem herce Radka Poko-
rného (který akci “Běžte do háje 2019” také moderoval), či skvělé 
vystoupení yoyerů. Program doprovodila svým koncertem skvělá 
kapela Smějící se bestie.
Všichni si to moc užili. Výtěžek z akce byl předán na veřejnou 
sbírku “Pro Čimický háj”.

1.11.2019 - Jsme sázeli stromky s Lemniskatou

Dne 1.11.2019 jsme sázeli stromky na  naší naučné zahradě 
v Praze 8 se společností Lemniskata. Akce se zúčastnilo celkem 
5 organizací (desítky sázečů) - Lemniskata, Mateřinka Jeřabinka, 
OU Vyšehrad, Chráněná dílna Jeroným Louny, ZŠ J.V. Sládka 
Zbiroh. Celkem se zasadilo 7 stromků, a to meruňky, jedle, smrk, 
modřín, kaštany. Nejlepšími sázeči byly 3 leté děti z MŠ Jeřabinka. 
Společně jsme opět udělali něco záslužného.

Dále jsme organizovali a pořádali :

• Od září do listopadu jsme pravidelně běhali každou sobotu (dle 
počasí) v Čimickém háji – děti s rodiči.
• Od září do října jsme pořádali přednášky o sebeobraně pod náz-
vem „Sebeobrana nejen pro seniory“ v Centru RoSa v Praze 8, 
Kobylisích.
• Od září do listopadu jsme pro školky a základní školy pořádali 
přednášky na téma příroda – včely, stromy, odpady apod.



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 v našem časopise. 
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   

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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stříbro z rudy vyluhovalo roztoky thiosíranů. Výroba stříbra se 
také provádí různými chemickými postupy z odpadních produktů 
po rafinaci niklu, mědi, zinku a olova.

Kovová rtuť reaguje s roztokem dusičnanu stříbr-
ného za vzniku stříbra a rozpustného dusičnanu 
rtuťnatého. Vzniklé stříbro se nejprve rozpouští 
ve rtuti za vzniku amalgámu, který následně pomalu 
krystalizuje. Krystaly připomínající strom dostaly 
název po řecké bohyni lesa a lovu Dianě.

Kde se těží stříbro
V současné době jsou větší ložiska stříbrných rud v Peru, Polsku, 
Chile, Austrálii, Číně, Mexiku a USA. Za největší stříbrný důl 
na světě je považován Cannington v Austrálii. Například v roce 
2010 zde bylo vytěženo 1206 tun tohoto vzácného kovu. V Ev-
ropě je největší stříbrný důl v Rudna-Libin v Polsku. Tento důl 
produkuje ročně okolo 1160 tun stříbra.

A jak tomu bylo u nás? Významná ložiska stříbra byla v minu-
losti vytěžena i na našem území. Nejdůležitější lokalitou byla 
Příbram. Dále se těžilo v Kutné Hoře, Jáchymově a Jihlavě. 
Historicky nejstarší stříbrný důl byl ve Stříbře. Těžba je zde 
doložena již v roce 1188. V současnosti jsou na území ČR evi-

Víte, že...

Alchymisté pro 

stříbro používali 

název Dianin 

kov.

– Michaela Komorousová –

Stříbro jako chemický prvek a jeho 
vlastnosti 
Stříbro je čistě bílý, měkký a velmi 
tažný lesklý kov. Na čistém vzduchu je 
stálý, ale vlivem sirných sloučenin (např. 
ve znečištěném ovzduší či působením 
sirovodíku) časem černá (oxiduje). Najdeme 
ho nejen v přírodě, ale i v lidském těle. V lid-
ském organismu je však stříbro zastoupeno 
pouze ve stopových množstvích. V přírodě 
doprovází olovnaté rudy jako argenit Ag2S. 
Najdeme ho ryzí v krystalické podobě, často 
i ve formě plechů, drátků nebo kostrovitých 
a kusovitých agregátů. Je obsaženo i v řadě 
minerálů. Známe přibližně 150 nerostů s ob-
sahem stříbra.

Ryzí stříbro je oproti zlatu tvrdší - má stupeň 
tvrdosti 3. Ze všech kovů má nejvyšší elek-
trickou a tepelnou vodivost, proto se také 
používá v elektrotechnice. Přímo reaguje 
s halogeny, sirovodíkem a rtutí. Některé 
sloučeniny stříbra mají velmi silné explozivní 
účinky. Velice jednoduchým způsobem lze 
připravit prudce výbušnou sloučeninu tzv. 
“třaskavé stříbro” neboli nitrid stříbrný 
Ag3N. To bylo stříbro v kostce. Ale jak se 
stříbro vyrábí?

Výroba stříbra
Výroba stříbra se nejčastěji provádí kya-
nidovým loužením stříbrných rud, v minulo-
sti se používal i amalgamový postup nebo se 

CO JE STŘÍBRO?
„Mnozí si myslí, že alchymie slouží jen pro výrobu zlata a stříbra. 
Pro mě to není cílem, její ctnost a síla spočívá v lékařství.“ 
—  Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus.
Latinský název Argentum znamená v doslovném překladu „bílý“. 

Pro své antibakteriální vlastnosti se stříbro používalo 
i u příboru a nádobí.
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dovány nebilanční zásoby stříbra ve výši 534 tun na 7 výhrad-
ních ložiscích - Horní Benešov, Horní Město, Horní Město-Šibe-
nice, Kutná Hora, Oskava, Ruda u Rýmařova-sever a Zlaté 
Hory-východ. Další česká naleziště stříbra, např. Roudný-Aleška 
nebo Újezd u Kasejovic, byla v nedávné minulosti z evidence 
vyřazena.

Využití stříbra
Stříbro bylo původně především mincovním kovem. Set-
kali bychom se s ním už ve starověku. Dnes se ale používá 
v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Nejen k výrobě šperků, 
ale díky své vynikající vodivosti zejména v elektrotechnice. 
Stříbro je také důležitým prvkem při přípravě řady slitin hliníku, 
ve kterých podstatně zvyšuje odolnost proti korozi a pevnost.
Je nedílnou součástí zrcadel, CD nebo DVD. Díky svému 
zvonivému zvuku se z něj vyrábí struny do některých nástrojů. 
Používá se ve stomatologii nebo fotografickém průmyslu. 
Jako potravinářské barvivo E 174 se stříbro využívá k barvení 
čokolád, likérů a cukrovinek.

Stříbro je také výborné 
antiseptikum, a proto 
se hojně používá 
i v lékařství. Např. 
ve formě stříbrné soli 
na mokvající rány. Již 

v dávných dobách, kdy lidé pili ze stříbrných 
pohárů, unikli častěji infekčním nemocem. 

Baktericidních vlastností stříbra se využívá 
i při dezinfekci menších zdrojů pitné vody. 
Široké uplatnění má i tzv. koloidní stříbro 
(vznikající rozptýlením stříbra na částečky 
o velikosti několika nanometrů). Díky svým 
antibakteriálním a protiplísňovým účinkům 
je součástí rehabilitačních a léčebných 
preparátů, ale i textilních výrobků se zdravot-
ním účinkem. Dokáže zničit choroboplodné 
bakterie, viry a plísně během několika minut. 

 Za největší stříbrný důl 
na světě je považován 

Cannington v Austrálii.
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– M. A. Rian –

Koloidní stříbro

Co je to vlastně koloidní stříbro?

Jde o nanočástice stříbra (většinou se nachází v kapalině), které 
se snadno vstřebávají a proniknou do všech zákoutí našeho 
těla. S tímto koloidním stříbrem se můžeme setkat v mnoha 
přípravcích, jako jsou například deodoranty, aerosolové 
rozprašovače proti plísním a baktériím v obuvi apod. Vlákna 
stříbra můžeme najít i v textilních materiálech (matrace na spaní 
a další). Použití stříbra je široké. Můžeme ho používat jak vně, 
na potíže s pokožkou, tak i vnitřně.
Klinické testy prokázaly, že koloidní stříbro je bezpečný 
prostředek, který je pro člověka netoxický s vysokou schopností 
ničit baktérie, plísně, parazity a viry. Bylo prokázáno, že koloidní 
stříbro dokáže zničit až 650 typů choroboplodných bakterií, virů, 
mykóz a plísní. Z tohoto důvodu se používá i ve zdravotnictví.

Chcete se zbavovat úspěšně baktérií a plísní vně i vnitřně svého těla? Zkuste jednu 
z možností, které nabízí koloidní stříbro. A nejde jen o bakterie, ale také o viry a plísně. 

Koloidní stříbro podporuje aerobní „přátelské“ bakterie a podporuje tak celý náš imunitní 
systém. Časté rýmy, kašle, chronické potíže horních cest dýchacích, to vše může souviset 
s nerovnováhou v našem organismu, zejména v našem tlustém střevě. Podrobně jsem se 

o našich návštěvnících zmínil již v čísle 15 našeho časopisu Na dotek.

Jak je možné, že si koloidní stříbro 
vybere jen ty nepřátelské patogeny?

Jde o to, že tyto patogeny, které tělu ubližují 
(pokud je jejich množství vysoké), vytváří 
kyselé prostředí v našem těle. A tato 
kyselost organismu s sebou nese spoustu 
chorob. Tyto bakterie, paraziti a viry 
vytváří při svém trávení neurotoxiny, které 
negativně ovlivňují celkové zdraví člověka. 
Koloidní stříbro působí právě proti těmto 
kyslíkatým organismům. Tyto organismy 
živíme hlavně nekvalitní stravou (smažené, 
sladké jídlo, maso). Proto bychom při boji 
s těmito nepříznivými potvůrkami a užívání 
koloidního stříbra měli dodržovat také 
správnou životosprávu a dodávat tělu to, co 
opravdu potřebuje každý den, ve správném 
množství a kvalitě.

Podle laboratorních testů dochází v přítomnosti stříbra k destrukci baktérií, virů 
a plísní během několika minut. Odborníci tvrdí, že není znám mikrob, který by 
nebyl koloidním stříbrem zničen do 6 min.
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Praktické tipy na použití koloidního stříbra.

• ošetření oblečení, bot, lůžkovin a všeho, co přijde do kontaktu s lidskou 
pokožkou,

• desinfekce vody – 1 ml koloidního stříbra na litr vody,
• při chřipce 15–20 kapek 5x denně, dokud příznaky neustoupí (podpořte 

dostatečným množstvím pramenité vody kvůli odplavení patogenů),
• zánět dásní – zde se aplikuje koloidní stříbro bez ředění přímo 

na postižené místo 10–15 kapek 3x denně,
• akné – na umytou a osušenou pokožku naneseme ráno a večer před 

spaním koloidní stříbro 10 kapek,
• plíseň na nohách – na umyté a osušené chodidlo nanést až 30 kapek 

stříbra, dokud příznaky neodezní,
• infekce horních cest dýchacích – dá se aplikovat sprejem přímo na nosní 

sliznici 15–20 kapek,
• pásový opar – nanášet na postižené místo 10–30 kapek
• infekce močového měchýře a močových cest se použije 
 3x 30 kapek stříbra denně orálně,
• další použití koloidního stříbra – popáleniny, bradavice, 
 kožní záněty, infekce uší a nosu, kožní houby, lupénka, 
 štípnutí hmyzem, pro domácí zvířata a jejich léčbu.

Víte, že...

Urychluje ho-

jení a zacelování 

pokožky, stahuje 

a hojí chronické 

rány,

Obecné vlastnosti koloidního stříbra:

• v otevřené ráně nepálí a neštípe,
• dezinfikuje rány a napomáhá k jejich 

vyčištění,
• urychluje hojení a zacelování pokožky, 

stahuje a hojí chronické rány,
• lze jej nanášet dlouhodobě a není nijak 

cítit,
• v neposlední řadě jej lze použít 

i k ošetření oblečení, kde získáme vysokou 
antibakteriální odolnost.

Při vnitřním užívání je však doporučeno 
dodržovat dané dávkování, jelikož by 
ve velkých dávkách mohlo dojít k šednutí 
barvy kůže a v extrémních případech by 
mohlo působit toxicky. Celková maximální 
roční dávka při vnitřním používání by 
neměla přesáhnout 1 g koloidního stříbra.

Na závěr chci ještě upozornit - pozor na rozdíly mezi koloidním 
stříbrem a iontovým stříbrem. Iontové stříbro je totiž stříbro, kde 
jsou atomy s jedním nebo více chybějícími, nebo přebývajícími 
elektrony. Iontové stříbro není zdaleka tolik účinné, jako koloidní 
stříbro.
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– Martin Rezek / Petr Gargulák –

Výrobce stříbrné 
kosmetiky

Proč jste se rozhodl vyrábět koloidní stříbro 
a „stříbrnou kosmetiku“?
O produkt a samotné účinky koloidního stříbra jsem se začal více 
zajímat poté, kdy jsem jej vyzkoušel sám na sobě – před lety jsem 
se potýkal s dermatologickým onemocněním a po absolvování 
různých vyšetření u specialistů a mnoha aplikací různých 
léčivých přípravků, byl stav takřka stále stejný. Poté se ke mně 
dostal přípravek, který nebyl v té době příliš známý a spadal spíše 
do oblasti esoteriky a měl auru tajemství.
Po všech lékařských pokusech - lépe to snad ani nejde nazvat, 
jsem se v duchu Nietzscheho „Co tě nezabije, to tě posílí“, 
rozhodl tuto možnost vyzkoušet. Nebudu Vás dlouho napínat, 
již během několika málo dnů se projevily kýžené účinky – stav 
pokožky se znatelně měnil k lepšímu. I když poté následovala 
ještě dlouhá cesta, která obsahovala úpravu jídelníčku a celkovou 
změnu životosprávy, mnohaletá zátěž byla konečně pryč, a to 
díky koloidnímu stříbru.
S koloidním stříbrem jsem se tedy setkal již v roce 2008. V roce 
2010 jsme jej začali vyrábět a po překonání všech nástrah výroby 
jsme rozeběhli výrobu v plném rozsahu v roce 2014.

Na našem trhu se objevilo mnoho výrobků, u kterých je uváděno, že obsahují stříbro 
(koloidní stříbro). Dá se říci, že je to hit dnešní doby obohacovat kosmetiku drahými kovy. 

Jak působí tato kosmetika na lidské tělo a zda má nějaký efekt, jsme se zeptali výrobce 
„stříbrné kosmetiky“ pana Petra Garguláka, majitele firmy Koloidní stříbro s.r.o.

Kde mohou čtenáři vaši stříbrnou 
kosmetiku zakoupit?
V současné době máme cca 120 přímých 
prodejců – jedná se o prodejny zdravé 
výživy, zelené lékárny, dermatologická 
studia či pedikérská centra. Mezi naše 
odběratele taktéž patří „klasičtí“ lékaři, 
jejichž základna se stále více rozrůstá  
mnohdy nás kontaktuje zákazník, který 
dostane doporučení na naše výrobky 
od svého lékaře, kterého ani neznáme.
Pražští zákazníci mohou naše produkty 
zakoupit například v těchto prodejnách:
■ Bylinky-medy.cz - Roman Zima, 
Růžová 970 / 7, 110 00 Praha - Nové 
Město, 774 624 488
■ U Džoudyho.cz - Adriena Hladíková, 
Jugoslávská 670/7, 120 00 Praha - 
Vinohrady, 212 341 274
■ Centrum AVASA - Blanka Demčáková, 
Křižíkova 308/19, 186 00 Praha 8 - Karlín, 
734 384 673

Dále naše produkty dodáváme do 
3 velkoobchodů v ČR a máme také jedno 
velkoobchodní zastoupení v Trenčíně, které 
se stará o kompletní pokrytí Slovenské 
republiky.
Také to, že naši obchodní partneři dávají 
přednost mezi jinými prodejci nám, jako 
regionálnímu, potažmo českému výrobci, 
nás samozřejmě velmi těší. A i naše snaha 
orientovat se na české dodavatele se nám 
daří – veškeré materiálové vstupy jsou 
z České republiky.
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PROTI

M Y K Ó Z Á M

PROTI

A K N É

PROTI

P O C E NÍ

ÚSTNÍ

V O D A

Je výroba stříbrné kosmetiky složitá? Dá se 
čtenářům výroba přiblížit?
Ač by se to možná nezdálo, s ohledem na konkurenční 
prostředí, které je samozřejmě v každém oboru, bych byl nerad 
konkrétnější a pod pověstnou pokličku Vás bohužel nahlédnout 
nenechám. Nicméně na samotný proces výroby a zpracování 
výsledných produktů, který je stanoven schválenou podnikovou 
normou, dohlížím velmi pečlivě, možná až, jak mně bylo jednou 
řečeno kontrolním orgánem, zbytečně přísně. Dalším, neméně 
důležitým faktorem, je pravidelné testování naší produkce 
na Univerzitě Tomáše Bati – Fakultě technologické, zde ve Zlíně.

Čím jsou vaše výrobky výjimečné?
Koloidní stříbro je vodný roztok kationtů stříbra. Jedná se 
o nanočástice metalického stříbra v čistotě 99,99 %, rozptýlené 
v absolutně čisté vodě (Aqua Purificata).
Tyto částice, díky své velikosti, která se pohybuje v rozmezí 
5 až 10 nanometrů (1 nm = 1 miliardtina metru), mají schopnost 
pronikat do nitra virů a bakterií (které mají velikost až 150 nm), 
kde rozkládají jejich enzymy a tímto způsobem je likvidují. Díky 
tomu je prakticky vyloučena rezistence vůči koloidnímu stříbru 
tak, jak ji známe například u klasických léčiv.

Existují různé výrobky a koncentrace koloidního 
stříbra. Jaký je v nich rozdíl?

Přípravky, které naše firma vyrábí, lze 
rozdělit do čtyř hlavních kategorií, dle 
toho, co naše zákazníky nejvíce trápí a s čím 
se také potýká většina populace:
Přípravek Proti akné dokáže ošetřit 
namáhanou či problematickou pokožku se 
sklony k tvorbě akné a jiným zánětlivým 
procesům, Proti mykózám – přípravek 
působící jak preventivně, tak i aktivně 
při zápasu s mykózami dolních končetin 
a samozřejmě nejen tam, dále je to řada 
Antiperspirantů-Deodorantů, které naleznou 
uplatnění zejména v letních měsících, 
a v neposlední řadě je to produkt Ústní voda, 
díky které lze při pravidelné aplikací vytvářet 
zdravé prostředí v dutině ústní a předcházet 
tak vzniku různých zánětlivých onemocnění, 
které mohou vést až k paradentóze.
Samotné označení – číslovka se zkratkou 
„ppm“ (parts per milion) znamená, kolik 
částic je obsaženo v daném roztoku. Pokud je 
tedy koloidní stříbro v litrové lahvi označeno 
hodnotou 10 ppm, v daném objemu je 10 mg 
stříbra. Čím je tedy koncentrace vyšší, může 
to být až 50 ppm, tím je i vyšší účinnost 
daného roztoku.
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Pereme ve stříbře
– Zuzana Miškufová – 

Víte, že se stříbro používá i k praní prádla? Přesněji řečeno se jedná o již známé koloidní 
stříbro, které dokáže proniknout do struktury mikroorganismů množících se ve zpoceném 
a zašpiněném oblečení, a tím je účinně hubí. 

Prací gel s koloidním stříbrem vyrábí například česká firma Tierra Verde. Tento gel je určen speciálně pro 
nejšetrnější péči o sportovní oblečení, které obsahuje dutá vlákna a mikrovlákna. Při jeho použití je zachována 
funkčnost prádla a zároveň gel působí antibakteriálně a fungicidně. Tento prací koncentrát je 100 % přírodně 
odbouratelný, z textilních vláken výborně vymývá všechny nečistoty a nedráždí kůži. Vhodný je na praní 
v pračce i v ruce, poradí si i s dresy a sportovními ponožkami. Vyrábí se z mýdlových ořechů, které prádlo 
zjemňují, zachovávají barvy i pružnost oděvů, a tím prodlužují jejich životnost.
Tento prací gel nabízíme v našem bezobalovém obchodě KOHOUTEK ve dvoře v Kobylisích, kde je možné 
odebrat jakékoliv množství, přičemž na jedno praní až 5 kg prádla postačí 30 ml koncentrátu.
Zákazníci tak šetří nejen přírodu, ale také své drahé oblečení a peněženku. Vítáme, pokud si přinesete vlastní 
nádobu, ale určitě jsme ochotni darovat nějakou z našich zásob.
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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– Jan Kadeřábek –

Mochna stříbrná
Síla bylin

Téma tohoto čísla je stříbro. Z pohledu bylinek by to 
mohl být oříšek – tedy o čem napsat. Nakonec jsem to 
nevzdal a napíši vám něco o bylině, která se jmenuje 

mochna stříbrná (lat. Potentilla argentea).

– Jan Kadeřábek –

Tato bylina se vyskytuje po celé Evropě, a najdeme ji 
i ve Středozemí, v Asii, na Sibiři a v některých částech 
Severní Ameriky. Roste na loukách, ve vlhkých 
půdách, kolem rybníků a potoků.

Má zpeřené, dlanité listy, většinou s pěti lístky. Nad 
listy jim dělají ochranu žluté květy, které tvoří tvarem 
deštník. Kvete od května do konce července (v dnešní 
době to může být klidně i dříve). Používají se květy 
i listy, které můžeme sušit. Sbírají se hlavně v létě.
Mochna stříbrná ve středověku 

Kdysi ve středověku se používala 
mochna stříbrná do návnad na ryby, 
ale i do mastí, jako čarovná bylina. 
Použití mělo být například „ku 
létání“. Též se věřilo, že chrání před 
čarodějnicemi.
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TIP
PRO

ZDRAVÍ

Použití
Tato rostlina se používá k léčbě 
chřipky, snižuje horečku a léčí 
průjem. Často se přidávala 
do pleťových masek a mastí. 
Hojí vředy a omrzliny a pomáhá 
při dně.

Rozdrcená (čerstvá) se přikládá 
na krvácející rány a podlitiny.
Kořen se používá k výplachům 
úst. Chrání totiž zuby. 

Avšak pozor: Nemělo by se denně 
vypít více jak ½ litru nálevu 
z mochny (středně silného). 

Dávná doporučení říkala:
•  Najdete-li mochnu, která se skládá ze sedmi 
lístků, dejte si ji pod polštář a bude se vám zdát 
o budoucím partnerovi.
•  Zavěsíte-li sáček se sušenou bylinkou 
na postel, klidný spánek vás nemine.
•  Pět lístků mochny představuje: zdraví, sílu, 
lásku, moudrost a peníze.
•  Zavěsí-li se mochna nad dveře do obydlí, 
chrání všechny, kdo zde žijí. 

Ale dost magie. Podívejme se na léčivé účinky 
mochny.
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Dančiny 
zdravé recepty

– Dana Valentová –

– Cizrna s rajčatovo-
zeleninovou kari omáčkou –

– Pečený čaj –
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Ingredience (zhruba na pět porcí)

• 4 lžíce olivového oleje
• 2 cibule
• 4 stroužky česneku
• 200 g mrkve nakrájené na plátky
• 3 lžičky kari, jestli sladké nebo pálivé záleží 
 na chuti každého (já dala jednu chilli papričku)
• 2 plechovky (400 g) loupaných rajčat
• 2-3 lžičky soli
• 200 g vařené cizrny
• 200 g cukety
• slunečnicová, sezamová semínka nebo parmazán
 na posypání

Postup

Cibuli nakrájíme na půlměsíce, česnek a mrkev na plátky. 
Vše pak smícháme a dáme smažit na olej.
Dále na tento osmahnutý základ přidáme kari a sůl. 
Promícháme a přidáme loupaná rajčata a cizrnu. Vše pod 
pokličkou dusíme cca 20 minut (občas promícháme). 
Poté přidáme cuketu a necháme ještě cca 10 minut dusit. 
Po uvaření můžeme ještě podle chuti přidat pepř mletý, 
1-2 lžíce olivového oleje nebo sůl. Servírujeme s kuskusem, 
těstovinami nebo polentou. Podle chuti přidáme opražená 
semínka nebo parmazán.

Pečený čaj

50
minut

2
hodiny

Ingredience

• 6 jablek
• 4 hrušky
• 500 g hroznového vína
• 5 citronů
• 6 mandarinek
• 100 g sušených brusinek
• balíček skořice celé
• levandule
• cca 1 dcl rumu (nemusí být), je to pouze 
 na ovonění (alkohol se vypaří)
 Lze však použít i jakékoliv jiné ovoce.

Cizrna s rajčatovo
-zeleninovou kari omáčkou

Postup

Ovoce omyjeme. Jablka a hrušky zbavíme 
jadřinců a mandarinky oloupeme. Citron 
zbavíme slupky, včetně bílé vrstvy, aby čaj 
nezhořkl. Vše nakrájíme na malé kousky (včetně 
větších kuliček vína). Všechny ingredience 
dáme do pekáčku a pečeme v troubě (já peču 
v plynové troubě minimálně 1,5 hodiny), 
dokud je ovoce měkké až rozpečené. Poté vše 
nandáme do skleniček a položíme dnem nahoru 
do vychladnutí.
V zimním období je tento 
pečený čaj dobrou prevencí 
chřipek. Pečený čaj lze před pitím 
doslaďovat medem.

Tip: lze přidat 
i šípek a zázvor
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– Vít Céza – 

„Stříbrní živočichové“ 
v červené knize

Na stříbro lze nahlížet z mnoha různých pohledů. Ať už 
z pohledu vlastního kovu (Ag, Argentum), jeho fyzikálních 
a chemických vlastností, výskytu, využití či různých ekologických 
a zdravotních rizik, ale také z pohledu řady dalších aspektů, např. 
týkajících se využití stříbra v názvech sídel či organismů. A právě 
na ohrožené živočichy v ČR, mající ve svém názvu stříbro, je 
zaměřen tento článek. 

Pro ohrožené druhy organismů jsou v České republice 
zpracovávány tzv. červené seznamy. Ty jsou vydávány vždy 
pro konkrétní skupiny (mechorosty; lišejníky; houby; cévnaté 
rostliny; bezobratlé a obratlovce či pro menší taxonomické 
skupiny – např. pavouci mají vlastní červený seznam). Jednotlivé 
seznamy jsou v různých obdobích aktualizovány. 
Co se týče ohrožených organismů, mezi nejnovější vydání patří 
„Red List of Czech spiders“ (Červený seznam pavouků) z roku 
2015, Červený seznam ohrožených druhů České republiky – 
Bezobratlí a Červený seznam ohrožených druhů České republiky 
– Obratlovci (oba z roku 2017). Zmíněný červený seznam 
pavouků uvádí přes 300 druhů, červený seznam pro obratlovce 

Ohrožené druhy 
živočichů v ČR 
se „stříbrem 
ve jméně“

162 druhů (16 druhů obojživelníků, 7 druhů 
plazů, 25 druhů mihulí a ryb, 99 druhů ptáků 
a 15 druhů savců) a červený seznam pro 
bezobratlé (bez některých menších skupin 
bezobratlých se separátními červenými 
seznamy) přes 3300 druhů. 

A kolik že se mezi uvedenými ohroženými 
druhy vyskytuje těch, kteří mají ve svém 
druhovém názvu obsaženo stříbro? 
Mezi obratlovci je to volavka stříbřitá 
(lat. Egretta garzetta), která se vyskytuje 
především na Českobudějovicku a jde 
o kriticky ohrožený druh (v České republice 
dlouhodobě hnízdí pouze několik málo párů 
tohoto druhu). Dříve byl uváděn také racek 
stříbřitý (lat. Larus argentatus), z něhož však 
byly nakonec vyčleněny dva samostatné 
druhy a v aktuálním červeném seznamu 
tak figuruje racek středomořský (lat. Larus 

Racek stříbřitý
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michahellis) a racek bělohlavý (lat. Larus 
cachinnans). V rámci červeného seznamu 
k obratlovcům je uváděn ještě karas stříbřitý 
(lat. Carassius gibelio), nikoli však, coby 
ohrožený druh, ale naopak, coby invazivní 
druh, který se v České republice masivně 
rozšiřuje a decimuje populace původního 
českého druhu karase obecného (lat. 
Carassius carassius), který byl v minulosti 
běžně rozšířený a hojný, zejména v různých 
tůních a jezírkách. Následně došlo k jeho 
obrovské redukci, do značné míry dané 
právě vinou působení karase stříbřitého, 
který ho postupně vytlačuje (úspěšnější 
rozmnožování, sexuální parazitismus). 
Unikátním pavoukem je vodouch stříbřitý 
(lat. Argyroneta aquatica), jenž je jediným 
známým vodním pavoukem vůbec. Tento 
druh si staví pod vodou pozoruhodné sítě, 
do kterých ukládá vzduchové bublinky, jež 
používá k trvalému životu pod vodou. Název 
druhu „stříbřitý“ vznikl od stříbřitě lesklé 
vrstvičky vzduchu, která pokrývá spodní 
stranu hlavohrudi a u samice také celý 
zadeček. Tento druh se vyskytuje ve stojatých 
vodách bohatě zarostlých vegetací. Jde 
na české poměry o nadprůměrně jedovatý 
druh. 

Z motýlů je možné uvést modráska 
stříbroskvrnného (lat. Plebejus optilete), 
který se vyskytuje na rašeliništích a jeho 
nejpočetnější populace najdeme na Šumavě 
či např. Třeboňsku, přičemž i na těchto 
místech je ohrožován těžbou rašeliny či 
jejich zarůstáním. Dalšími druhy motýlů 
jsou okáč stříbrooký (lat. Coenonympha 
tullia) a hřbetozubec stříbroskvrnný (lat. 
Spatalia argentina). Mezi blanokřídlý hmyz, 

který je po broucích druhým nejpočetnějším řádem vůbec 
a patří do něj nejen mravenci, ale i např. sršně, vosy a včely, 
patří pískorypka stříbřitá (lat. Andrena argentata), chluponožka 
stříbřitá (lat. Dasypoda argentata), nomáda stříbřitá (lat. Nomada 
argentata) a kodulka stříbřitá (lat. Dasylabris maura). Řada 
blanokřídlých patří mezi opylovače rostlin a nejinak je tomu 
u zmíněných chluponožek, které jsou typické dlouze obrvenýma 
zadníma nohama (tedy porostlými chloupky), na kterých se 
může nahromadit velké množství pylu, jež samička přenáší 
do dlouhých chodbiček, které za tím účelem vyhrabává v zemi 
a do kterých ukládá kuličky z pylu a nektaru určené k výživě 
larev. Oproti tomu kodulky jsou paraziti řady jiných druhů 
hmyzu. Tyto druhy mají nápadný sexuální dimorfismus (tedy 
samice vypadá jinak než samec), samce bez křídel živící se pylem 
a samice v řadě případů dravé s účinným žihadlem, kladoucí 
vajíčka na hostitele, ve kterých se následně vyvíjí larvy, jež svého 
hostitele postupně zabijí (parazitoidi). 

Jak je naznačeno výše, i odvozeniny 
slova stříbro lze nalézt u řady 
ohrožených a vzácných druhů 
organismů v naší pestré přírodě. Ta 
se po dlouhá desetiletí nacházela pod 
silným tlakem různých nevhodných 
krajinných opatření a v současné 
době se dostává pod stále se zvyšující 
tlak změny klimatu. Kvalitní vedení 
červených seznamů ohrožených druhů, 
zájem veřejnosti i státu o ochranu 
pestré biologické rozmanitosti je tak 
klíčový pro její zachování a celkovou 
stabilitu naší přírody a krajiny. 

Zmíněný červený seznam pavouků uvádí přes 
300 druhů, červený seznam pro obratlovce 162 
druhů (16 druhů obojživelníků, 7 druhů plazů, 
25 druhů mihulí a ryb, 99 druhů ptáků a 15 
druhů savců

Racek stříbřitý
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Projekt 
„Pod vodou“

– Martin Rezek – 

Voda je nedílnou součástí našeho 
života. Bez ní by nebyl život 
na zemi a jsme na ní plně závislí. 
Je nutné se o tuto blahodárnou 
tekutinu a její zdroje starat. 
Proto vzniká mnoho projektů 
zabývajících se tématem vody. 
Setkali jsme se i s projektem „Pod 
vodou“, který bychom chtěli našim 
čtenářům blíže představit.

Petr Novotný
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Projekt 
„Pod vodou“

Zeptali jsme se proto iniciátora a autora 
projektu „Pod vodou“ pana Petra Novot-
ného na bližší informace.

1. Co je projekt “Pod vodou”?

Projekt mě napadl při zpozorování degradace 
čisté vody, kterou se v poslední době dost 
plýtvá, a lidé si jí přestávají vážit. V jiných 
zemích už vodou šetří a využívají ji vícekrát. 
Přesněji řečeno, vodu, kterou si například 
umyjí ruce či nádobí, opět zužitkují při užití 
toalety, kde je určena ke spláchnutí tzv. „šedá 
voda“. Tak daleko jsme se však u nás, v rámci 
výstaveb a rekonstrukcí domů či bytů, ještě 
nedostali.
Proto jsem oslovil fotografku Lucii 
Drlíkovou, která tento projekt s radostí 
podpořila, a společně jsme se vydali 
do potápěčského bazénu v Čestlicích nafotit 
vybrané modelky. Mé pozvání dále přijaly 
např. moderátorka a modelka Eva Decastelo 
nebo scénáristka a moderátorka Tereza 
Tobiášová. Šaty určené pro tento projekt 
jsem šil já osobně z látek a tkanin, které 
samy o sobě nejsou náročné na výrobu. A to 
z důvodu, protože již na samotném počátku 
výrobního procesu umělého vlákna dochází 
k poškozování planety.

2. Co má projekt za cíl? Jaká je jeho 
hlavní myšlenka a činnost – osvětová či 
vzdělávací?

Cílem projektu „Pod vodou“ bylo upoutat 
pozornost diváků a následně jim ukázat, že 
voda, jakožto jeden ze základních zdrojů 
života, nám ubývá a v nepříliš vzdálené 
době se z ní může stát nedostižný luxus, 
kterým již v některých zemích nepochybně 
je. Návštěvníci se tak mohli sami (na základě 
všeho, co se u nás dozvěděli) rozhodnout, jak 
budou s vodou nadále nakládat.
Součástí výstavy fotografií žen pod vodou 
byly též informační panely s podrobnostmi 
jak vodou šetřit, jakých chyb se dopouštíme 
při jejím užívání a jaké jsou následky 
úbytku spodních vod či odstranění hluboké 
orby. Ta je například důležitá k prosáknutí 
dešťové vody do spodních toků. Tím, že se 
orba vynechá, dochází k nahuštění půdy, 
a tedy i nedostatku vody ve studnách. Cílem 
projektu však není poučovat, ale poukázat 
na informace, s nimiž lidé nemusí být tolik 
obeznámeni.

3. Kde všude bylo možné 
na výstavu fotografií 
narazit? Mohou ji čtenáři 
vidět i nyní?

Projekt byl vypuštěn hlavně 
do tištěných médií. Rozhodl 
jsem se však převést ho 
do formy skutečné hmatatelné 
výstavy na kapa deskách, které 
budou umístěny začátkem 
roku 2020 (2. 1. - 20. 1.) 
v Obchodním centru Černý 
Most v Praze. Výstava bude 
možná prodloužena až 
do konce ledna, ale to bych 
nechal na posouzení diváků.
O projekt „Pod vodou“ projevilo zájem více obchodních center, proto 
je dost pravděpodobné, že bude stejně jako „Kalendář osobností“ 
prezentován na více místech a stane se tak výstavou putovní.

4. Obdržel jste nějakou zpětnou vazbu? Jaké byly reakce 
veřejnosti na tento projekt?

Popravdě jsem v dnešní době, kdy je přístup k velkému množství 
informací velmi snadný, odezvu ani nečekal. Proto mě mile 
překvapilo několik postřehů či zpráv od diváků, kteří projekt 
shlédli a kvitovali jeho existenci. Z toho důvodu jsem se nechal 
inspirovat některými z jejich nápadů a do realizované výstavy 
přidal spoustu zajímavých poznatků. Například je známo, že 
sedm z deseti osob si při čištění zubů nezastavuje tekoucí vodu.

5. Jste umělec a kadeřník. Co vás přivedlo k angažovanosti 
v ekologii a práci s tématem vody?

Vyrůstal jsem v maloměstě a pohyboval se v přilehlých vesnicích, 
kde vody nebylo nazbyt. Například u nás doma máme vlastní 
studnu, kdy se musíme spoléhat na její pramen. Mám pocit, že 
se začínáme vracet zpět v čase, do dob našich babiček, kdy se 
na využití v zahradě či na polích odchytávala i dešťová voda. 
Byl jsem vychováván v kladném vztahu k přírodě a veden 
k zužitkovávání jejích darů. Nepovažuji se za „ekomaniaka“, ale 
i tak mám místo igelitové tašky vždy po ruce látkovou, kterou 
lze znovu a znovu používat. Svým jednáním a přístupem se 
snažím eliminovat ničení přírody. V souvislosti s mým povoláním 
kadeřníka jsem každý den utvrzován v názoru, že bychom měli 
vodou šetřit. 
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Historie těžby stříbra

Těžba stříbra i jiného nerostného bohatství měla významné 
postavení ve všech historických etapách našeho státu. Bohatá 
ložiska stříbrných rud se nalézala v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, 
Kolíně, Kutné Hoře, Jáchymově nebo Příbrami. 

Na našem území těžili stříbro už pradávní Keltové, ale teprve 
ve středověku došlo k jejímu velkému rozkvětu. V průběhu 13. 
století se stříbro úspěšně těžilo v Jihlavě, zde se však povrchová 
naleziště rychle vyčerpala. Na konci tohoto století se tak těžba 
přesunula do Kutné Hory a začala doslova „stříbrná horečka“. 
Ve 14. století se Kutná Hora najednou ocitla na samotném 
vrcholu dobývání stříbra. Nicméně na jeho konci už byla tato 
těžba značně vyčerpána. 

Vůbec první mince – tzv. denáry (od 10. - 13. st.) se razily ze 
stříbra, které se těžilo v Kutné Hoře mezi roky 1290-1350. Teprve 
Václav II. zavedl celoevropsky uznávanou minci -  tzv. pražský 
groš. V roce 1300 zároveň zrušil všechny mincovny v Čechách 
a převedl ražbu mincí do Kutné Hory. 

Stříbro v Čechách
– Michaela Komorousová –

Těžba stříbra v Kutné Hoře

Nejprve se těžilo stříbro v povrchových 
dolech, později v hlubinných, kde už bylo 
nutné stříbro očistit od příměsí. Tato těžba 
byla samozřejmě nákladnější. Velkým 
nepřítelem těžby byla voda, která doly 
často zaplavovala, včetně toho nejbohatšího 
zvaného Osel (dnes se neví, kde se 
nacházel). V Kutné Hoře se těžilo až do roku 
1845, tehdy došlo k vodnímu průvalu 
a definitivnímu uzavření dolů.

Ve zlaté éře těžby stříbra byli odborníky 
na hledání stříbronosných žil v Kutné Hoře 
cisterciáčtí mniši, kteří zde v roce 1142 
založili klášter. Dokázali podle druhů rostlin 
a stromů určit, kde se má začít kopat. Jinak 
se stříbro nacházelo náhodně např. při orbě, 
po úderu blesku do skály nebo v řece. 
Práce horníků nebyla nikterak jednoduchá. 
Horníci používali jen dva nástroje, a to 
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mlátek a želízko, kterými bušili do skály. Známá je i technika 
sázení ohně, kdy na konec štoly nanosili dřevo, které pomazali 
blátem a zapálili ho. Skála se tak dala lépe opracovat, protože byla 
křehčí.

Nebezpečné a rizikové povolání ještě zesilovalo zbožnost 
horníků. V této souvislosti se mj. začal v Kutné Hoře roku 1388 
stavět kostel (později chrám) svaté Barbory, která je známá jako 
ochránkyně všech horníků (u nás byl patronem horníků také 
svatý Prokop). 

V 16. století byla objevena další naleziště stříbra, a to především 
ve městě Jáchymov, které bylo založeno hned poté, roku 1516. 
Těžba stříbra v Jáchymově vynesla slušné příjmy zdejšímu 
hraběcímu rodu Šliků, který tři roky po založení města začal razit 
tzv. jáchymovský tolar. 

Těžilo se rovněž v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic, 
odkud se těžba z důvodu pozdějšího zatopení hlavních dolů 
přesunula do okolí Libníče, kde působili Rožmberkové. Po smrti 
Petra Voka se však těžba stříbra dočkala svého konce. Zanikla 
i českobudějovická mincovna, která razila tolary ze stříbra 
z rudolfovských dolů. 

Proslulá byla těžba stříbra na Příbramsku. Poprvé se zde těžilo 
snad už ve 12. století, ale věhlasný úspěch zaznamenala až 
na přelomu 18. a 19. století. Vytěžilo se zde až 97 % veškeré 
produkce stříbra na území Rakouska-Uherska. Doly Březové 
Hory v Příbrami si dokázaly udržet nadlouho silnou pozici mezi 
hornickými lokalitami. Těžba se zde pohybovala v hloubkách jen 
okolo 100 m. Průlomovým vynálezem, který posunul hornictví 
dopředu, byl parní stroj, který byl zaveden do těžby v roce 1870.

Zajímavosti 
• České horní právo je prvním psaným právem svého druhu 
v celé střední Evropě, sloužilo jako vzor právním řádům 
mnohých evropských zemí. 

• Roku 1875 za účasti císaře Františka Josefa I. umožnil parní 
stroj dostat se v dole Vojtěch na Příbramsku až do hloubky 1 km. 

• Za největší důlní neštěstí na našem území je považován 
březohorský požár v Příbrami, který vypukl 31.5.1892 
ve 29. patře dolu Marie, zahynulo při něm 319 horníků. Příčinou 
byl vyhořelý knot z důlního kahance. 

• Manipulace s otevřeným ohněm byla častou příčinou požárů 
v dolech. V roce 1816 sir Humphry Davy vynalezl důlní 
bezpečnostní kahan, jehož plamen byl od okolí oddělen kovovou 
síťkou. 

• V roce 1886 bylo používání otevřeného ohně v dolech zakázáno 
a začalo se svítit žárovkami. 

• Nejvíce stříbra se u nás vytěžilo v Příbrami - 3400 tun, dále 
v Kutné Hoře - 2700 tun a Jáchymově - 400 tun.

Kam do hornického muzea? 
• České muzeum stříbra Kutná Hora
V hrádku jsou umístěny tyto expozice: 
Vznik a výstavba královského horního 
města Kutné Hory, Svět stříbrné šlechty, 
Dílo havířské - technologie středověkého 
dolování, Verk čili Dílo mincovní - 
technologie zpracování a čištění surového 
stříbra, prubířství a mincovnictví, 
Středověký stříbrný důl Osel, Trejv - těžní 
stroj, Havířská osada.

• Muzeum Vysočiny, Jihlava
Expozice Jihlavské dobývání stříbra 
zachycuje období největší slávy jihlavského 
hornictví a mincovnictví s ukázkami 
celků rudného dolu, huti a mincovny. 
Dále je zde expozice Nerostné suroviny 
Českomoravské vysočiny a na hradě 
Roštejn detašovaná expozice Kamenictví.

• Městské muzeum ve Stříbře
Na nádvoří muzea je umístěna maketa 
štoly s důlními vozy a jinou technikou, 
v expozici je zachycena historie dolování 
od středověku až do konce 70. let 20. 
století, kdy byla těžba ukončena.

• Okresní muzeum - Hornické muzeum 
Příbram
Toto Hornické muzeum je rozlohou areálu 
s 18 stálými expozicemi situovanými v 10 
objektech největším hornickým muzeem 
v České republice. V rámci prohlídky 
lze absolvovat jízdu důlním vláčkem až 
na náraziště nejhlubší jámy březohorského 
rudního revíru - Prokopské jámy, hluboké 
1600 m.

Chrám svaté Barbory v Kutné hoře
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Česká mincovna 
v Jablonci nad Nisou
– Martin Rezek / Lenka Klimentová –

Unikát
Pomyslnou třešničkou na dortu ze všech krásných a žádaných 
ražeb, vysokogramážních investičních i numizmatických skvostů, 
je výroba letošního světového unikátu, kterým je 130kilová 
zlatá mince v nominální hodnotě 100 000 000 korun, vydaná 
u příležitosti stoletého výročí vzniku česko-slovenské koruny. Jde 
o největší minci v Evropě, na jejíž přípravě a výrobě se podílely tři 
země. Byla vyrobena metodou rytí a gravírování a stovky hodin 
na ní pracovali právě rytci z jablonecké České mincovny. Autorem 
předlohy je akademický sochař Vladimír Oppl.

Investice do stříbra
Kdo chce investovat do zlata nebo stříbra, může sáhnout 
po nabídce umělecky zpracovaného drahého kovu. Rozdíl mezi 
mincí a medailí je obrovský. Mince má na rozdíl od medaile 
vyznačenu nominální hodnotu, název emitenta a v případě zlata 
vůbec není zatížena daní z přidané hodnoty. „Pokud mluvíme 
o způsobu uložení peněz tak, aby se uchovala jejich hodnota, je 
určitě investice do ryzích kovů v podobě mincí nebo medailí tou 
správnou,“ míní Jaroslav Černý z obchodního oddělení České 
mincovny. Vývoj na světových trzích to jen potvrzuje.

Pozor však na podvodníky
V poslední době se však objevily na českém trhu podvodné 
nabídky sběratelských mincí. Obchodníci neférovým způsobem 
vnucují zákazníkům produkty, které si neobjednali. Navíc jim 
místo investičních mincí a medailí z drahých kovů prodávají 
bezcenné produkty, které nemají téměř žádnou hodnotu. Česká 
mincovna proto přináší pět rad, díky kterým by zákazníci již 
podvodníkům neměli naletět.

1. Vyhněte se neprověřeným obchodníkům
Mince a medaile nakupujte přímo od výrobce (mincovny) nebo 
u ověřených prodejců, kteří mají platnou smlouvu s Českou 

Česká mincovna je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí. Dvacet 
pět let razí v Jablonci nad Nisou oběžné mince pro český stát. Svým vznikem v roce 1993 firma 
navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Velmi záhy jablonecká Česká mincovna získala světové renomé a vysoký kredit. Na přelomu 
tisíciletí získala v USA titul „Nejkrásnější zlatá mince světa“ v Jablonci ražená pamětní mince 
emitovaná Českou národní bankou v nominální hodnotě 10 000 korun nazvaná Nové město 
pražské. Návrh předního českého výtvarníka tehdy okouzlil nejen porotu, ale i sběratele – celý 
náklad zlatých mincí v počtu 5 300 kusů byl kompletně rozprodán a dnes se jednotlivé exempláře 
považují za vzácnost.

národní bankou. Jejich seznam najdete 
na www.cnb.cz

2. Jak si minci objednat a „neupsat se 
firmě na dlouhou dobu“?
Solidní firmy, které obchodují s mincemi, 
se nemusí „vnucovat“ letáky či dopisy 
do schránek, kde vedle mincí „podvodníci“ 
nabízejí i další zboží. Je potřeba si zjistit 
aktuální cenu kovů na trhu, a pokud vám 
přijde nabídka na podezřele levné mince 
či medaile, rozhodně ji neakceptujte. 
Nedoporučujeme mince nakupovat ani 
na internetu či u firem, které nemají 
kamenné obchody. Rozhodně je nejlepší 
si mince nejdříve prohlédnout a blíže se 
u prodejce informovat o její specifikaci. 
Poté si minci či sadu zarezervovat. 
V každém případě je dobré si pročíst 
obchodní podmínky firmy a informovat 
se na internetu o pověsti firmy. Je mnoho 
diskusních fór, kde zákazníci popisují své 
zážitky s „podvodníky“.
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bude cena v porovnání s podobnými produkty extrémně nízká, 
znamená to, že něco není v pořádku. Žádný prodejce totiž vědomě 
nebude prodávat své produkty se ztrátou. Nenechte se tedy napálit 
tzv. bezkonkurenčními nabídkami.

6. Nejzajímavější mince ověřené a tradiční České mincovny
Česká mincovna Jablonec nad Nisou má v nabídce mnoho 
stříbrných medailí či výročních a investičních mincí. Jako investici 
lze doporučit například kilogramovou stříbrnou minci, která je 
věnována osobnosti Jana Žižky.
V roce 2019 uplynulo 600 let od první pražské defenestrace, 
která zažehla požár husitských válek. V téže době se v písemných 
pramenech začíná objevovat jméno, které otřáslo Evropou.
Janu Žižkovi vzdává hold tato majestátní stříbrná mince, jejíž 
autorkou se stala akademická sochařka Majka Wichnerová, 
z jejíhož ateliéru vzešla například kilogramová stříbrná mince 
s husitským králem Jiřím z Poděbrad. Averzní strana předkládá 
bustu Jana Žižky s charakteristickou beranicí a páskou přes oko. 
V pozadí se ježí ikonické husitské zbraně, mezi kterými nechybí 
cepy a také dva prapory. První nese husitský kalich, druhý latinský 
biblický apokryf VERITAS OMNIA VINCIT (Pravda nade vším 
vítězí) často citovaný Janem Husem. Opis na averzní straně uvádí 
Žižkovo jméno a životní letopočty. Reverzní straně mince vévodí 
notový zápis nesmrtelného husitského chorálu Ktož jsú boží 
bojovníci. Protože mince České mincovny vycházejí v licenci 
zahraničního vydavatele, kterým je ostrov Niue, nese averz ještě 
jeho nezbytné náležitosti – jméno a portrét královny Alžběty II., 
nominální hodnotu 80 DOLLARS (NZD) a rok emise 2019. Cena 
této kilogramové mince je 35.950,- Kč.

3. Vyhledejte si informace o hmotnosti 
a ryzosti
Před nákupem si důkladně zjistěte 
informace o hmotnosti a ryzosti produktu. 
Někteří prodejci skrývají pod šikovnými 
marketingovými hesly fakt, že jde pouze 
o medaili z obecného kovu potaženou tenkou 
vrstvou zlata nebo stříbra.

4. Pozor na padělky
Dávejte si pozor na padělky, které se k nám 
dostávají ze zahraničí a bohužel i z domácích 
zdrojů. Některé firmy oficiálně vyrábějí 
repliky mincí, které ovšem nejsou jako repliky 
označeny puncem (v případě drahých kovů) 
ani jinými značkami.

5. Ověřte si nabízenou cenu výrobku
U českých mincí a medailí není složité 
ověřit, zda není nabízená cena „mimo“. Cenu 
a pravost mincí, medailí, řádů, bankovek lze 
ověřit v pražské prodejně České mincovny 
(Na Příkopě 860/24 - pasáž ČNB) každou 
středu od 16 do 18 hod., kdy tam dochází 
na pravidelné konzultace zdarma expert - 
numismatik. U zahraničních mincí k tomu 
můžete využít zahraniční aukční portály. 
Pozor si dejte také na bezkonkurenční 
nabídky, které prodejci často nabízejí. Pokud 

Hrajte v luštěnce o stříbrnou minci Crystal Coin Štěstí 
(vydanou Českou mincovnou Jablonec nad Nisou) 
v hodnotě 2.450,- Kč

Luštěnka
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Pokojíček Hortenzinky, ilustrace Dagmar Ježková

Psát knížky 
je nádherné 
dobrodružství
Rozhovor se spisovatelkou Yvonou Bednarovou
– Martin Rezek –

důchodu, obrátil se mi život doslova naruby. 
Do té doby jsem byla aktivní člověk. Říkala 
jsem si, co budu proboha dělat? Napsání té 
první knížky mi prakticky změnilo život. Psaní 
pro děti mi vrátilo chuť k životu. A není to 
fráze. Strašně moc to pro mě znamená. Dnes 
už věřím, že každý z nás má něco vepsáno 
ve své Knize osudu. A je jen na něm, zda svůj 
osud naplní.

2. Je těžké psát pro děti a najít téma 
knížky?  
Pro dětské čtenáře já píšu velmi ráda. 
Možná ve mně zůstalo kus té dětské dušičky 
z krásného dětství, takže se do jejich věku 
dokážu velmi dobře vžít a přizpůsobit se 
i stylem psaní. To není můj názor, ale píšou mi 
to sami rodiče malých čtenářů. Já vůbec děti 
miluji. Mám dvě již dospělé dcery a jednoho 
tříletého vnoučka, který má knížky velmi rád. 
A během posledního měsíce se mi narodili 
další dva malincí vnoučkové. Můj názor je 
takový, že čas strávený s dětmi se člověku 
jednou v dobrém vrátí. Není to čas ztracený, 
ale velmi obohacující, a to pro obě strany. 
Děti nám dokáží nastavit zrcadlo a my se díky 
jejich reakcím posouváme hodnotově vpřed. 
Stáváme se lepšími a nesobeckými lidmi, kteří 
dokáží upřednostnit zájmy svých dětí před 
svými vlastními. 
Jinak mým nejkrásnějším zážitkem jsou vždy 
autorská čtení na ZŠ, kam za dětmi jezdím. 
Jsem šťastná, když vidím to napětí v očích dětí 
a úplně mi srdce poskočí, když mi o přestávce 
mezi čtením nebo při podpisu do knížky 
samy od sebe říkají slova chvály a co přesně 
se jim v příběhu líbilo. To je vlastně největší 
spisovatelova odměna. Té se nic nevyrovná. 

Každý z nás měl v dětství svou oblíbenou pohádkovou knížku. 
Mnoho z nás si i představovalo, jak takovou pohádkovou či 
dobrodružnou knihu píše. Jaké to však je, když taková pohádková 
knížka opravdu vzniká, vědí jen samotní autoři. Podívejme se pod 
pokličku vzniku dětské knihy a poodhalme duši autorky dětských 
pohádkových knížek, paní Yvony Bednarové. Zeptali jsme se 
na několik otázek a snad se nám to pro vás povedlo.

1. Proč jste se rozhodla psát pro dětského čtenáře?  
Dětská dušička je ještě taková nezkažená, v jádru čistá, plná 
fantazie. Dokážu se do ní vcítit. Mým cílem je dětské čtenáře nejen 
pobavit krásným příběhem, ale zároveň jim ukázat možnost řešení 
nějakých situací, se kterými se v dnešní době mohou setkat. Navíc 
se jim snažím otevřít nové obzory. A není nad to, když pak vidím 
ty rozzářené dětské oči při autorských čteních. Anebo když si děti 
chodí pro podpisy. A já vidím na vlastní oči, že je mé příběhy baví.
Odjakživa jsem milovala dětské knížky a chvíle, kdy mi je rodiče 
nebo babička četli. Byly to nádherné okamžiky plné intimity 
a vzájemné lásky. Od té doby jsem si také přála stát se spisovatelkou 
a psát knihy pro dětské čtenáře. Když jsem se pak před lety vinou 
nepovedené endoprotézy kolena po úraze ocitla doma v invalidním 
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Kde zakoupíte knížky
Knihy, které již v nakladatelství 
vyšly, si mohou čtenáři koupit nejen 
v kamenném knihkupectví jako je Luxor 
a Knihy Dobrovský (nutno většinou 
objednat předem), ale i v mnoha 
internetových obchodech jako je např. 
AlbatrosMedia.cz, Dobreknihy.cz, Mall.
cz, Heureka.cz, Kosmas.cz, Megaknihy.
cz, Luxor.cz, Martinus.cz a jinde.
Elektronickou verzi knihy Samuel 
a Hortenzinka pak možno zakoupit 
na Alza.cz

3. Píšete knížky dle objednávky, nebo je vaše tvorba podle 
momentální inspirace? 
Nápad na knížku ke mně přijde vždy sám. Já se ho okamžitě chopím 
a už rozvíjím příběh, který si ale po čase začne žít svým vlastním 
životem. Kolikrát mě napadlo, že mi snad někdo sedí na rameni 
a já jen příběh v rychlosti zapisuji. Nikdy nad ním nemusím dlouho 
přemýšlet. Jen když děj zasadím do určitého prostředí (národní parky 
v Kalifornii, dětský tábor, vodácký výcvik, dětská léčebna), vždy si 
pečlivě studuji dostupné reálie, abych se nedopustila faktických chyb. 
Studuji si mapy, prohlížím fotky, pročítám články k tématu. 

4. Kde vás příběhy napadají nejčastěji? Je příroda vaší 
inspirací?
Kniha Samuel a Hortenzinka vznikla prakticky podle mých vlastních 
fotografií zvířat a podzimní přírody. Je ovšem doplněna o nádherné 
ilustrace akad. malířky Dáši Ježkové. K této knize mám napsaný již 
dávno i 2.díl. Čtenáři ho mohou vidět na mých webových stránkách 
www.hortenzinka.cz
Dokonce i příběh bratrů Chrise a Jacka a dvou dračích mláďat Sajdry 
a Tyrhena postupně vznikal díky mé lásce k přírodě a pomocí mých 
fotografií. V roce 2012 jsme s manželem navštívili Kalifornii a tři 
světoznámé národní parky. V Kalifornii totiž žije a pracuje manželův 
nejlepší kamarád z mládí. Dělal nám tam průvodce. Jinak já jsem 
nadšená fotografka a vyjít z domu bez jednoho z mých foťáků je pro 
mě jako za trest.

5. Co připravujete v nejbližší době a na co se mohou 
čtenáři těšit?
Pevně doufám, že příští rok vyjde dobrodružný příběh se dvěma 
dračími mláďaty Sajdrou a Tyrhenem. Její pracovní název je zatím 
„Neobyčejné dobrodružství Chrise a Jacka.“ V příběhu zasazeném 
do současné Kalifornie zažijí bratři Chris a Jack největší překvapení 
a dobrodružství svého života. Nečekané seznámení s dračími 
mláďaty Sajdrou a Tyrhenem jim pěkně zamotá život. Zároveň musí 
devítiletý Chris vyřešit problém s kamarádem. Ustojí jejich přátelství 
vychloubání a zradu? Dvanáctiletý Jack je zase donucen skrývat 
tajemství. Příběh o sourozenecké lásce a soudržnosti i rodičovském 

porozumění je určen pro děti od 8 do 12 let. 
Dále mám napsaný rukopis „Anežka 
z 5.B aneb My děti z Hvozdů“, který je 
již po korekturách a začnu ho nabízet 
nakladatelstvím. Je to příběh mnoha dětí 
ve věku od 11 do 14 let. Ovšem hlavním 
tématem je exekuce v rodině a jak se s touto 
nečekaně těžkou situací 11letá Anežka, 
14letý bratr Oliver a jejich rodiče dokáží 
pozitivně vypořádat. Děti by měly vidět, 
že i takto závažný problém se dá vyřešit. 
Ale hlavně je tato kniha pro ně varovným 
mementem, že se v životě nesmí zadlužit.
Mám napsánu i krásnou knížku 
o předškolákovi Tomáškovi, který 
zažívá s dětmi příhody a dobrodružství 
nejen ve školce, ale i v dětské léčebně 
v Bukovanech, se kterou jsem na dálku 
spolupracovala. K Tomáškovi zrovna 
vznikají krásné ilustrace. Pracovní název 
knihy je „Předškolák Tomášek ve školce 
a v dětské léčebně“. Tuto knížku čtou 
momentálně v několika MŠ a mám na ni 
moc hezké reakce paní učitelek. Dětem 
se příběh prý líbí a vždy se těší na další 
čtení. Tak snad pro ni už konečně najdu 
vydavatele.    
Ostatně celý rukopis si mohou čtenáři 
přečíst na mých webových stránkách 
www.hortenzinka.cz
Jinak mám skoro hotovou ještě knížku 
o naší psí holčičce Gině (Dobrodružství 
fenky Giny) která vystupuje též v knize 
Samuel a Hortenzinka, a to v obou 
dílech. Mnoho příhod z knihy je opravdu 
autobiografických.  Například to, že než 
se k nám jako tříměsíční štěňátko dostala, 
vlastnila ji jedna pražská milionářka.
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     „Mé milé kamarádky, já se nyní na chvíli 
vzdálím a vy si tu zatím hezky zdřímněte. 
Jdu vykouzlit tady pro Květušku střevíčky 
z měsíčních vláken a měsíčního svitu. A na to se 
musím pořádně soustředit,“ řekl měsíc. A jak byl 
kulaťoučký, vyhoupl se plavně na parapet okna 
a náhle zmizel ve tmě.
     Panenka i tři hvězdičky si mezi hračkami 
udělaly místečko na spaní. Byly všemi těmi 
neobvyklými událostmi tak znavené, že jen co 
položily hlavičky na koberec, do jedné tvrdě 
usnuly.
     Bylo už hodně po půlnoci, když přišel 
měsíček kamarádky vzbudit. V ruce držel 
nádherné střevíčky, jež se stříbřitě leskly. 
A lehounké byly jako pírko. 
     „Panenko, pojď si je zkusit. Chtěl bych tě 
v nich vidět tančit,“ vybídl měsíc Květušku.
     Střevíčky jí padly na nožky jako ulité. 
Ale co se to děje? Panenčiny nohy jakoby 

stále tancovaly a ne a ne postát v klidu. 
Panence Květušce se pusinka roztáhla 

do šťastného úsměvu. 
Její velké trápení 

náhle vystřídala 
nečekaná 

– Napsala Yvona Bednarová – 
– Nakreslila Ivana Tučková – 

©

radost. Květuška se lehounce vznášela po dětském 
pokoji a v těch kouzelných botkách ani jednou 
jedinkrát nezaškobrtla. No, vždyť byly také 
opravdu kouzelné. Hvězdičky se velmi radovaly 
a roztančily se též. Zářivka jim k tomu svítila 
všemi silami, které měla.
Měsíček se vševědoucně usmíval. On už věděl, co 
se bude dít dál, protože viděl dál než my lidé.
     Když se hvězdy i panenka tancem unavily, 
posedaly si pěkně kolem měsíce a chtěly vědět, co 
bude dál.
     „Měsíčku, děkuji ti mnohokrát za ty nádherné 
střevíčky. Moc krásně se v nich tančí. Skoro je 
na nožkách ani necítím. Jsou tak lehounké, jako 
by byly z hedvábí. Řekni, co se mnou bude dál? 
Co pro to já mohu udělat?“ děkovala měsíčku 
panenka.
     A měsíc začal vysvětlovat: „Panenko, ještě 
před svítáním se my s hvězdičkami musíme vrátit 
zpátky na oblohu. Brzy se rozední a tou dobou 
my chodíme spát. Takový je zákon nebe. Slunko 
vysvitne a my už v té chvíli musíme hluboce spát 
a pořádně odpočívat, abychom měli sílu svítit 
lidem na nebi zase zítra po západu slunce. Ty 
tady počkáš pěkně schovaná. Až se holčička ráno 
probudí a otevře dveře, vytancuješ opatrně ven 

Kapitola 10  Co vymyslel měsíček
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až na zahradu. Dál už uvidíš. Střevíčky tě samy 
povedou. Nedaleko je pěkný park, kam chodí 
rodiče i prarodiče s malými dětmi. Tam si tě snad 
nějaká hodná holčička najde. A nezapomeň, až si tě 
holčička vezme k sobě domů, střevíčky ztratí svou 
kouzelnou moc.“
     Květuška trochu posmutněla a řekla: „Přátelé 
moji, moc vám za vaši pomoc děkuji. Byli jste na mě 
tak hodní. A to už vás nikdy asi neuvidím, že?“
     „Květuško, vždycky když ti bude smutno, 
podívej se v noci na oblohu a my ti pěkně budeme 
svítit. My si tě už budeme hlídat, aby ti nikdo 
neubližoval, uvidíš. Každého v životě potká nějaké 
to velké trápení, ale to se musí vůlí překonat 
a nevzdávat se. Ničeho se neboj a hlavně 
buď statečná,“ řekla moudře 
maminka 
Zorka a pohladila panenku 
po ušmourané tvářičce.
     Nebeští přátelé se s panenkou 
hezky rozloučili, vyhoupli se na 
okenní parapet a tiše zmizeli 
v otevřeném okně. 

     Téměř se rozednívalo, když 
v zahradě pronesla hvězdička Zorka 
kouzelnou formulku na zvětšení. 
Pro tentokrát však zvedla ukazováček pravé 
ruky a pronesla nahlas: 

„Kouzlím, kouzlím s velikostí, 
ať jsme zase jako vždycky. 
Malý, velký, největší, 
my jsme obři nebeští.“

     Netrvalo dlouho a měsíc opět ozářil noční 
oblohu měsíčním svitem. A tam napravo vedle 

něj svítily tři velmi podobné hvězdy. 
Byly to maminka Zorka se 

svými   dcerkami Jasněnkou 
a Zářivkou. 
Noc právě končila a venku 
začínalo pomalu svítat.     
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Představujeme vám fotografie z výstavy Čimický 
háj zblízka, výstavy fotografií Mirka Lahodného. 
Pokud se budete dívat stejně jako on, uvidíte krásu přírody.

– Marta Dietrich Dvorská –

Poezie

Pamětník se stříbrnými vlasy
teskně se nazpět kouká
Ve víru točí se staré časy
stříbrný vítr fouká

Na stříbrné plátno si promítá
všechny své prožité sny
Cestou, která je někdy trnitá
stříbrné rolničky zní

Zlato i stříbro mění se v listí
Vášeň už zastavil mráz
Láska snad všechny na cestě jistí
Copak tu zůstane z nás…

Stříbrná

Čimický háj zblízka

Pokud máte také 
zajímavé fotografie 

přírody, pošlete nám 

je do redakce a my je 

vytiskneme v našem 
časopisu.
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Něco pro
zasmání

Sudoku

Večer na chirurgii.
Pacient: „Mám nutkavý pocit, že jsem můra.“
Lékař: “Ale to byste měl jít spíš na psychiatrii.“
Pacient: „Já vím, ale tady se svítilo.“

„Můj manžel mi tvrdí, že má tělo řeckého boha.“
„Už týden se mu snažím vysvětlit, že Budha je z Indie.“

Volá paní Novákové její sestra: 
„Kolik tam máte nového sněhu?” „Deset centimetrů.” 
„A starého?” „Toho mám po krk!”

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík 
táty. 
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?” 
„No, že celej den stojí nějakej chlápek u domovních dveří 
a chce třetí splátku.”

Jdou dva skialpinisti po horách a najednou se jeden z nich 
zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: 
„Jsi v pořádku?” „Jsem!” „Co hlava, nerozbil sis ji?“ 
„Ne, dobrý!” „A co ruce nebo nohy, nemáš zlomené?” 
„Ne, v pořádku!” „Tak co tam ještě děláš?” „Padám...”

Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomhle 
počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku, rozmrazovač, 
tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo... 
No, vypadal jsem ráno v autobuse jako pitomec...”
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KVÍZ
Skřítka

Čimíska

Poznejte mezi mincemi pravý stříbrňák skřítka Čimíska

Děti namalujte obrázky na téma: NÁVRH VLASTNÍ MINCE
Obrázky nám pošlete do 10. 2. 2020. Ze zaslaných obrázků bude vybráno 5 nejhezčích, jejichž autoři 
získají voucher z projektu MALOVALO na tričko s potiskem jakéhokoliv vlastního obrázku 
v celkové hodnotě 500,- Kč. Při zasílání obrázku uveďte věk dítěte (soutěž je určena pro děti do 12 let).
Tričko můžete dát jako dárek dědečkovi, babičce, rodičům nebo ho prostě jen sami nosit.

SOUTĚŽ

Pravý stříbrňák,
najdi stejný

A B C

D E F
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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
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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.

Pravidla soutěží v časopisu (luštěnky apod.)
Soutěže vyhlášené v tomto časopisu jsou určené všem čtenářům (specifikované u konkrétní soutěže – např. věková 
kategorie), s výjimkou zaměstnanců organizátora (vydavatel časopisu) a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné 
příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící rodinnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu 
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Účastníci soutěží dávají svou účastí v soutěži výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních dat (údajů) organizátorem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, 
místa bydliště (tzn. město) a s případným zveřejněním zaslaných odpovědí, příspěvků (např. 
fotografie, obrázky apod.), popř. fotografií výherce z předávání ceny, na stránkách časopisu, 
webu a FB organizátora. Zveřejněním zaslaných textů a příspěvků nevzniká účastníkům 
soutěží jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími 
podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky (např. 
fotografie, obrázky apod.) a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher.
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen 
se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a GDPR.



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

Objednávejte na: 
info@vedomy-dotek.cz
Cena: 190,- Kč. Celá částka jde do veřejné sbírky 
„Pro Čimický háj”.

Rodrigo Raubíř 
a neohrožený Špunt 
Michael Ende, Wieland Freund
Překlad Viola Somogyi
Ilustrace Regina Kehn
Humorná knížka vypráví 
o malém statečném chlapci 
Špuntovi, který vstoupí do služeb 
obávaného rytíře Rodriga 
Raubíře. Brzy zjistí, že ne vždy 
jsou věci takové, jaké se zdají.
váz., 184 str., 349 Kč

Štěpánův podivuhodný 
stroj 
Zuzana Pospíšilová
Ilustrace Eva Chupíková
Štěpán je neobyčejně zvídavý 
kluk, jakmile je v jeho dosahu 
nějaký přístroj, hned zkoumá, 
jak funguje a jak by se ho dalo 
využít. Co se stane, když se 
takový kluk ocitne sám v noci 
s velkými starožitnými ho-
dinami? Jak fungují? A jaké 
tajemství se skrývá u prarodičů 
na půdě?
váz., 64 str., 225 Kč

UDĚLEJTEDĚTEMRADOSTa podpořtedobrou věc


