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O SPOLKU
“Jsme spolek Vědomý dotek, založený
jako občanské sdružení v ro ce 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:
POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM

Pomáháme pomáhajícím je projekt zaměřený
na pracovníky z pomáhajících profesí, jako jsou
zdravotníci, zaměstnanci ústavů, sociální pracovníci, rehabilitační sestry, hasiči apod., u kterých je
statisticky zjištěn zvýšený výskyt syndromu vyhoření
či posttraumatických stresových poruch (PTSD).
Pro tyto osoby jsou připraveny přednášky a školení
zaměřená na jejich specifika s tématy: duševní hygiena, prevence syndromu vyhoření a takticko-strategická sebeobrana.

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 ...).

SEBEOBRANA PRO
SENIORY

Dne 11.12.2017 jsme pořádali
přednášku pro klub seniorů
Domova s pečovatelskou službou Burešova, Praha 8

ČTENÍ Z KNÍŽKY
POHÁDKY Z ČIMICKÉHO
HÁJE

Dne 13.12.2017 od 14:00
hod. v Centru RoSa v Praze 8
proběhla četba
z knížky pohádek “Pohádky
z Čimického háje” s příběhy
skřítka Čimíska a jeho kamarádů zvířátek. Z knihy četl
herec Radek Pokorný
a pani Marta Dvorská. Četby
se zúčastnil i autor knihy, pan
Martin Rezek, který vyprávěl
o vzniku knihy.

SEBEOBRANA PRO ŽENY

Dne 22.2.2018 kurz sebeobrany pro ženy (takticko-strategická sebeobrana) sestavený
lektorem M. A. Rianem

Podporuje: Městská část Praha 8
O SPOLKU
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15.3.2018 POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT
V PRAZE

Nejbližší akce spolku

PŘIPRAVUJEME

Úklid okolí Poodhořského potoka, úprava túní
pro reprodukci mloka skvrnitého a přednáška
o mlokovi pro účastníky.

24.3.2018 DOBROVOLNÝ ÚKLID
ČIMICKÉHO HÁJE

Úklid prostoru Čimického háje v Praze 8 od
odpadků.

V programu ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ vede spolek tyto
projekty:
ČIMICKÝ HÁJ NA DOTEK - PATRONACE ČIMICKÉHO HÁJE V PRAZE 8

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

POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

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

ČIMÍSKOVA NAUČNÁ ZAHRADA - komunitní a naučná zahrada

U severního okraje Čimického háje v Praze 8 budujeme komunitní a naučnou
zahradu, na které budeme pořádat přednášky o přírodě a akce v rámci
environmentální výchovy dětí z mateřských a základních škol.
Projekt grantem podpořil: Hlavní město Praha
O SPOLKU
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Jak nám můžete

POMOCI

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

MLOK SKVRNITÝ (SALAMANDRA SALAMANDRA)
zákonem chráněný živočich
Na rozdíl od jiných obojživelníků, jsou mloci živorodí,
nekladou tedy vajíčka (resp. vejcoživorodí – vajíčka
se vyvíjejí v těle samice). Samice je při kladení larev
zadní polovinou nebo i větší částí těla ve vodě,
snaží se ale nesklouznout do vody celá. Larvy se
pak ve vodě vyvíjejí přibližně tři měsíce, než opustí
vodní prostředí. Jsou dravé a v tůních a pomalu tekoucích
potocích, které jim nejvíce svědčí, loví drobné vodní bezobratlé
ale i rybí potěr. Trvá jim pak cca tři roky, než pohlavně dospějí.
Dožívají se 20-ti let.
I mimo vodní prostředí se živí bezobratlými živočichy, žížalami
a slimáky počínaje až po pavouky a hmyz.
Mlok skvrnitý je dle Bernské konvence (Úmluva o ochraně
planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních
stanovišť) přísně chráněných živočišným druhem a dle Vyhlášky
ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 je dokonce silně
ohroženým živočišným druhem.

O SPOLKU
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BUŇKA

STAVEBNÍ KÁMEN ŽIVOTA
- Pavel Karel -

Č

lověk zná a vnímá tři světy – mikrosvět,
makrosvět a megasvět.
Mikrosvět – mikrokosmos (z řeckého malýsvět), je část přírody, která se zabývá složením
hmoty v měřítkách menších než 10-8 cm. Do
mikrosvěta patří bakterie, viry, buňky, ale i atomy
a elementární částice, kterými se zabývá fyzika
částic.
Makrosvět – makrokosmos, jen pro porovnání,
pracuje s objekty pozorovatelnými lidskými
smysly od rozmezí tisícin milimetru až po miliony kilometrů. Tedy od běžných těles vyskytujících se v tomto světě až po planety.
Megasvět – megakosmos se zabývá strukturou
vesmíru pro nás v nepředstavitelných rozměrech
v řádu 106 světelných let a i větších (1 světelný
rok = 10 triliónů kilometrů).
V dnešním čísle časopisu budeme skromní
a zůstaneme zatím v naší galaxii i na naší planetě.
Podíváme se na svět, který nás obklopuje,
a je součástí každého z nás. Řekneme si něco
o jeho složce, která je pro náš život stěžejní
a naprosto nezbytná. Je to buňka, která je základní stavební jednotkou všech živých organismů. Je
nejmenším útvarem schopným samostatné existence a reprodukce. Věda zabývající se studiem
buněk se nazývá cytologie (buněčná biologie).
Každý živý organismus vytváří uspořádané
vnitřní prostředí, které musí komunikovat
s prostředím vnějším. Proto se říká, že organismus
je otevřený systém. Z okolního prostředí čerpá
živiny nezbytné k jeho růstu
a následně je do svého okolí vylučuje po proměně
jako odpadní.
Nejjednodušším takovým živým organismem je
buňka. Odebírá ze svého okolí energii a stavební
látky, buduje s jejich pomocí své tělo a odpadní látky vylučuje. Buňku můžeme přirovnat ke
složitému stroji, který se umí sám opravovat, umí

TÉMA: MIKROSVĚT

podle určitého programu vytvořit
další nové „stroje“, které jsou přesnou kopií původních, a umí se dále
rozmnožovat.
5 říší mikrosvěta
Než se podíváme na nejsložitější
buňky říše rostlinné a živočišné,
řekneme si něco o jednobuněčných
organismech, které jsou sice jednodušší, ale pro život stejně nezbytné. Na počátku je to samostatná
skupina virů, která stojí na samém
rozhraní živého a neživého. Jsou
malé a velice jednoduché a nejsou
žádnými stavebními kameny organismů, ale naopak - v mnoha případech je ničí. Tento mikrosvět lze
rozdělit do 5 říší: monera, eukaryontní, houby, rostliny a živočichové.
Monera
První říší mikrosvěta je monera,
kam patří všechny prokaryontní
(předjaderné) organismy. Jsou to
prajednoduché organismy bez
jádra, žijící osaměle nebo
v koloniích. Pohybují se klouzáním
nebo pomocí bičíků. Některé jsou
užitečné, jiné škodlivé. Patří sem
např. bakterie, aktinomycety
a sinice. Ty patří k nejstarším živým
bytostem na světě a zástupci říše
monera tak stojí u samého zrodu
života na naší planetě.
Eukaryontní
Větší a také složitější je druhá říše
(první z jaderných) eukaryontních,
jednobuněčných organismů.
cytoplazmatická
membrána
ribozomy
endoplazmatické
retikulum

základní
cytoplazma
jadérko
jádro
mitochondrie
cytoskelet

Golgiho komplex

EUKARIOTICKÁ BUŇKA

Mitóza - buněčné dělění
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V každé buňce, která je celým tělem prvoků, je jádro,
orgány trávící (vakuoly), vyměšovací a jemná vlákénka nahrazující nervový systém.
Patří sem jednobuněčné řasy, bičíkovci, parazitické
hromadinky, výtrusenky nebo nálevníci. Existuje asi
50 000 popsaných druhů
Houby
Jinou strukturu mají zástupci říše hub. Tyto organismy nemají jen jedno, ale celé množství jader
rozptýlených v souvislé síti vláken, které tvoří jejich
tělo. Nejsou schopny si vyrábět potravu, a proto ji
čerpají z okolí, převážně z rozkládajících se těl jiných
organismů.
Tato říše čítá asi 50 000 druhů od miniaturních
kvasinek až po kilové hřiby. Patří sem nejen houby,
ale i původci nebezpečných chorob a v neposlední
řadě i producenti důležitých látek potřebných
k výrobě léků.
Rostliny
Složitější buňky mají zástupci říše rostlinné. Říše
rostlin čítá přes čtvrt milionu druhů. Jejich buňky
mají pevné stěny, dutiny vyplněné tekutinou (vakuoly), velké jádro s jadérkem i maličká jádra ribozómů,
vyrábějících kyselinu ribonukleovou.
Buňka je vyztužena vnitřní, tzv. vnitroplazmatickou
sítí, na které je umístěna většina ribozómů, a probíhá
zde většina chemických reakcí.
Uvnitř buňky jsou i zvláštní váčky – diktiozómy obsahující celulózu a škrobová zrna.
Slouží jako zásobárna živin při případném dělení
buňky.
Živočichové
Nejsložitější jsou buňky největší a nejrozmanitější
říše živočichů. Tyto buňky mají tenkou a velmi pružnou blánu, jádro s jadérkem, početné mitochondrie
(energetická centra buňky), vnitřní síť s množstvím
ribozómů, umístěných na ER (endoplazmatickém
rutikulu/vnitroplazmatické síti) a malé vakuoly. Na
rozdíl od rostlinných nemají tyto buňky chloroplasty
a uložený škrob, ale jako zásobní látky zde slouží
tuk a glykogen (živočišný škrob). Navíc mají ústrojí,
které plní funkci při buněčném dělení. Odhadem
čítá tato říše až milion a půl druhů různých velikostí,
tvarů a způsobů života. V různých tělech živočichů
se nacházejí buňky mikroskopické i obrovské. Lidské
tělo obsahuje několik set triliónů buněk a jen v
našem mozku je víc buněk, než je současný počet
lidí žijících na naší planetě.

Lidská buňka pod elektronovým mikroskopem

TÉMA: MIKROSVĚT
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FYZIKA
MIKROSVĚTA

Všechny předměty, které nás obklopují,
se ve fyzice nazývají tělesa. Jsou tvořena z látekrůzného
skupenství – pevného, kapalného, plynného a plazmy.
U těles není zřejmá žádná vnitřní struktura a lze je
dělit na stále menší části. Při tomto dělení ale záhy
dospějeme k určité mezi, protože naše oko je schopno
rozeznat jen tělíska o velikosti 0.07 mm z obvyklé
zrakové vzdálenosti 25 cm. To lidem nestačilo, a proto
již koncem 16. století byl v Holandsku vynalezen
mikroskop, který umožňuje až 2000 násobné zvětšení.
Je tedy schopen odhalit nám svět bakterií,
ale svět molekul a atomů nikoliv.

- Pavel Karel -

TÉMA: MIKROSVĚT

9

e...
ž
,
e
t
í
V

M

ikroskopy
Dnešními elektronovými a iontovými
mikroskopy, kde je světelný paprsek nahrazen svazkem urychlených částic se dosahuje až
100 000 násobného zvětšení. Těmito mikroskopy
je tak možné pozorovat viry a pomocí řádkového
lamelového mikroskopu můžeme vidět jednotlivé
atomy. (viz. tabulka)
První pokusy s transmisním elektronovým
mikroskopem (TEM) a jeho úspěšnou realizaci
uskutečnil roku 1931 německý vědec Ernest Ruska,
který za svůj objev dostal v roce 1986 Nobelovu
cenu.

Kdyby jste vlastnili takový dalekohled, tedy dalekohled, který vám
umožní sledovat povrch měsíce
a rozeznat na něm jednotlivé lidské
postavy, bude mít tento dalekohled
stejné zvětšení jako je tomu u elektronového mikroskopu.
Atomismus
První poznatky o struktuře hmoty
uvádějí ve svém díle řečtí filozofové,
kteří tímto učením vytvořili filozofický směr tzv. atomismus. Byli
to především Leukippos z Milétu,
Démokritos z Abdéry a Epikuros ze
Samu.
Traduje se příhoda, jak Démokritos
přišel na myšlenku atomismu. Ležel
prý v posteli, když jeho sestra pekla
někde ve vedlejší místnosti chléb.
Démokrita v té chvíli napadlo, jak
je možné, že se vůně pečeného chleba donesla až k němu. a představil si
bochník chleba složený z malinkých
částeček, které se oddělují od celku
a putují vzduchem k jeho posteli.
Atomisté se domnívali, že při dělení
není možné jít do nekonečna, ale
že se musí dojít až k malým, okem
viditelným částečkám dále nedělitelným – atomům (latinsky atomos nedělitelný).

TÉMA: MIKROSVĚT
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Avogadrova konstanta
Vstupní branou do světa atomů
a molekul je Avogardova konstanta.
Na základě ní můžeme vypočítat
rozměry atomů a molekul, i energii
uvolněnou při chemických reakcích
mezi atomy. Můžeme si také udělat
přesnou představu o obrovském
počtu částic, z nichž je látka složena,
a i o dalších měřítkách mikrosvěta.
Po přečtení článku se můžete podívat na naši fotogalerii, která vám
nabízí pohled do světa zpřístupněný
elektronovou mikroskopií. Světa,
který nás sice obklopuje na každém
kroku, ale našimi smysly ho nejsme
schopni vidět.
V některých případech můžeme být
jen rádi, že tomu tak je, protože pod
výkonnými mikroskopy se i miniaturní živočichové mění v monstra, za
která by se nemuseli stydět ani slavní
tvůrci hollywoodských příšer H. R.
Giger nebo Stan Winston.

Víte, že

TÉMA: MIKROSVĚT

...

hlava pavouka
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Víte, že
...

bakterie

oko mravence

roztoč
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Mikrosvět
v našich tělech
- M. A. Rian -

L

idské tělo je neuvěřitelně složitý
a komplexní systém, který spolupracuje jako jeden celek. Kromě
svalů, kostí a vnitřních orgánů máme v těle
také spoustu bakterií. Na každém čtverečním centimetru našeho těla se nachází
přibližně 5 miliónů bakterií různého druhu.
Jsme vlastně taková malá zoologická zahrada.
Paraziti
Některé bakterie v našem těle jsou
užitečné a životně důležité, ale některé na
našem těle pouze parazitují. Na tyto parazity se v tomto článku zaměříme, jelikož tyto
„mikropotvůrky“ nám způsobují nežádoucí
nemoci.
Všichni máme v sobě parazity. Důležité je
však jejich množství. Pokud se paraziti začnou
množit a mají k tomu vhodné podmínky,
nastává nerovnováha/disharmonie a vzniká
onemocnění. Často jde o nemoci chronické,
kterých se dlouhodobě nemůžeme zbavit,
a po zaléčení, např. chemickými antibiotiky,
se po nějaké době problém opět vrací
s mnohdy větší razancí.
Parazitů je velké množství druhů, a proto se
stručně podíváme na ty nejčastější, které ale
způsobují nejvíce potíží.
Toxoplasmósa
Toxoplasmósa se vyskytuje hlavně v trusu
kočkovitých šelem. V našem případě u koček
domácích. Hlavně u těch, které běhají přes
noc venku a přes den jsou s námi v bytě či
domě.
Kočky tohoto parazita úspěšně „používají na
chytání myší“. Parazit zakládá v mozku na-
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kažené myši kolonie a ovlivňuje tak
její chování. Myš je pak apatická,
nepozorná, má zpomalené reflexy
a nedokáže včas reagovat na nebezpečí, když ji chce kočka ulovit.
Dokonce to vypadá, jakoby se myš
kočce nabízela.
Pokud se však tento parazit usadí
v lidském mozku, chová se stejně,
jako v mozku myši.
Prof. Jaroslav Flegr z Karlovy univerzity prováděl výzkum vlivu toxoplasmósy při řízení vozidla a došel
k překvapivému výsledku. Řidiči,
kteří měli vysoké množství tohoto
parazita (Toxoplasma godii), byli
nepřiměřeně odvážní a nedokázali
včas zareagovat na krizovou situaci.
Tento parazit může také způsobovat schizofrenii. U těhotných žen
může být nebezpečný pro plod
v prvním a druhém trimestru gravidity.
Kvasinky
Kvasinka, neboli kandida bílá
(Candida Albicans) je jakási houba, která „ovládá“ svého hostitele
ke svému prospěchu. Je běžnou
součástí střevní a ústní mikroflóry
a za normálních okolností je
neškodná. Potíž však nastane, když
se přemnoží.
Tím, že se nachází převážně
v trávicím ústrojí, napovídá tomu,
že zde záleží hlavně na stravě.
Kvasinka totiž ke svému přežití
potřebuje kyselé prostředí. V tom si
přímo lebedí. Toto kyselé prostředí
v organismu způsobuje hlavně
sladká, smažená a masitá strava.
Kyselost způsobuje také nadměrný
stres a negativním myšlení. Takže
pokud se rádi díváte na večerní
zprávy, kde vás média přímo
„pumpují“ drastickými zprávami,
a u toho si pochutnáváte např. na
smažených brambůrcích nebo
pěkně propečeném steaku, je to
ideální půda pro kvasinky ve vašem
těle. To ony dávají impulzy vašemu
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mozku, že chtějí pouze tento druh
potravy, a tím vás manipulují do
něčeho, co byste jinak nedělali
a nejedli.
Díky nim to děláte rádi. Kvasinky
způsobují mnoho zdravotních
potíží: různé záněty a infekce, oslabují imunitu, způsobují špatný dech
a zahleněnost dutiny ústní, únavu,
nespavost, bolesti v kloubech,
častou zácpu, nesoustředěnost,
deprese, astma a další.
Když se člověk rozhodne s touto
kvasinkou „zatočit“ a snížit její počet
na únosnou hranici tím, že změní
jídelníček a přestane se stresovat,
začne tato kvasinka bojovat o svůj
komfort a o přežití.
Začne vysílat mozku žádosti
o přísun své potravy a o potřebě kyselého prostředí. Někdy jsou to tak
silné impulzy, že člověk podlehne
a vrací se do starých návyků. Je
potřeba vydržet, až se „výhybka“
zcela přehodí a nastolené alkalické prostředí v těle sníží množství
kvasinek.
Přemnožení kvasinek v těle snadno poznáte ráno na jazyku. Pokud
máte silný bílý povrch na jazyku, je
to impuls k tomu, začít s tím něco
dělat. Často je tento povlak doprovázen nepříjemným zápachem
z ústní dutiny.

Chlamidia
Chlamidia pneumoni jsou nepohybliví paraziti
žijící v buňce svého hostitele. Jsou menší než bakterie, ale větší než virus. Známé jsou hlavně chlamidia trachomatis, která je pohlavně přenosnou nemocí.
Častější a zároveň nebezpečnější je chlamidia pneumoniae, jež jsou zodpovědná za respirační potíže.
Mnohdy je zaměňována s obyčejným nachlazením,
chřipkou, angínou, nebo zánětem průdušek. Může
se však při dlouhodobě neléčeném stavu rozšířit
do všech buněk v těle a způsobit tak autoimunitní
nemoci, bolesti kloubů (napadá buňku výstelky kloubu). Lidé mají bolesti, dostávají léky proti bolesti, ale
příčina se tím neřeší.
Co způsobuje disharmonii v těle
Asi nemůžeme všechny parazity pozabíjet
a vyhnat z těla úplně, protože bychom pravděpodobně zemřeli. Je potřeba vytvořit v těle
harmonii a získat vitální sílu. Pak udržíme bezpečné
množství parazitů v neškodné míře.
Již jsem se zmínil, co podporuje hojnost parazitů –
je to kyselé prostředí v organismu, vzniklé špatnou
stravou, stresem a minimálním pohybem. To vše vytváří disharmonii v těle a blokuje nám vitální energii
a my jsme pak rozladění, oslabení a začínáme být
nemocní – nemůžeme se dostatečně bránit nemocem.
Dovolím si zde vložit zajímavý obrázek, který ukazuje
dvě složky, které vytváří kyselost organismu, disharmonii a úbytek vitální energie v závislosti na tom, co
jíme.

ZDRAVÍ
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Toxicita potravin
Obrázek nám ukazuje toxicitu
potravin, které do sebe požíváním
dostáváme. Jedná se o potravní
řetězec s množstvím toxinů, které se
v určité úrovni většinou nacházejí.
(1) Vycházejme z toho, že nejméně
toxinů je ve vodě (sladká a slaná
voda) v obilovinách, travinách, ovoci
a zelenině.
(2) Další úroveň toxicity jsou mořské
plody, řasy, ryby, kuřata skot, požívající tyto základní potraviny a dostávají do sebe toxiny z první úrovně +
toxiny, které se v nich během života
nashromáždí (nepočítám zde s
geneticky upravovanými potravinami
a antibiotiky).
(3) Následují savci, kteří si občas
pochutnají na svých exkrementech (prasata, psi). V exkrementech
je velké množství bakterií a tímto
způsobem je opět dostávají zpět do
svého organismu.
(4) A poslední úrovní jsou mrchožrouti, kteří konzumují ještě rozkládající se těla plná dalších baktérií.
Stresový faktor potravin
Jde o ovlivnění (i chemické) potraviny (např. masa) při stresu ze smrti
(např. poráženého prasete).
Obrázek níže nám znázorňuje
stresový faktor, který ovlivňuje naše
energeticko-informační pole. Jde
hlavně o vyvinutost nervového systému daného zvířete - tzn. vnímání
stresu a usmrcení. Po energo-informační stránce tak požíváním masa
zvířete, jehož nervový systém je dost
vyvinutý, do našeho těla ukládáme
informace o stresu a smrti.
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(1) – voda a flóra;
(2) – mořské plody, ryby, drůbež, hmyz;
(3) – býložravci (skot, ovce, králík);
(4) – prasata, psi, kočky, koně.
Všimněte si, že ten, kdo rozumí správnému
stravování, zařazuje do svého jídelníčku jen určitý
druh masa. Je také důležité znát původ potravin.
Klasické české „knedlo-vepřo-zelo“ nám z tohoto
pohledu nevychází moc dobře. Možná proto jsou
čeští strávníci na žebříku onemocnění rakovinou
tlustého střeva a zánětem prostaty na předních
místech. Je zde stále ještě malá informovanost obyvatel v této oblasti, i když se to již poslední dobou
zlepšuje.
Jak získat a udržet vitální sílu
Je mnoho způsobů, jak si udržet a zvýšit vitální
sílu a získat tak harmonii v organismu. Naše tělo
je na harmonii a zdraví nastaveno. Nemoci jsou
vytvářeny nerovnováhou a bloky v těle. Když známe
příčinu potíží, dokážeme se snadno zbavit i následků.
Správná strava, prostředí bez stresu a dostatečný
pohyb (pokud možno ve zdravém prostředí)
nám tuto vitální sílu dodá. V minulých článcích
předchozích čísel tohoto časopisu jsem o tomto
psal. Pokud budeme na sobě vědomě pracovat
a nebude pouze čekat, až to za nás „někdo“ nebo
„něco“ udělá, výsledky se dostaví poměrně rychle.
Všichni máme v sobě parazity. U parazitů v lidském
těle jde hlavně o jejich množství. Pokud se přemnoží díky vhodnému prostředí, měli bychom vedle
léčby hlavně změnit i své návyky (strava, pohyb,
stres), aby neměl vhodné prostředí na rozmnožení.
Pokud sebereme parazitům živnou půdu, získáme
vitální sílu a harmonii nám vlastní. Můžeme na boj
proti parazitům použít chemické léky, které nám
předepíše lékař, nebo můžeme používat přírodní
produkty, které nemají vedlejší účinky a jsou pro
tělo přirozenější, anebo posilováním svých energetických center (čaker) dosáhnout rovnováhy
a vitální síly v těle. Volba je na každém z nás, ne
na druhých.
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SÍLA BYLIN

Hřebíček

jak na parazity

K

- Jan Kadeřábek -

do ve školních letech, zvláště na prvním
stupni, nezaslechl „Ten má zase roupy“. Byla
to výtka na neposedné a „živější“ žáky. Dnes
máme na živost dětí vznešenější diagnózy – jsou
hyperaktivní.
Postupem doby nám, stejně jako vše ostatní, i paraziti mutují. Tím se samozřejmě také
zmenšuje účinnost starých a přírodních receptur
na odstranění těchto nežádoucích živlů, které se
mohou objevit na těle i v těle.
V současnosti bych si neodvážil někoho nutit
do alternativních způsobů léčby napadení těmito
přísavkami. A tak tentokrát, spíš jen symbolicky,
uvedu pár těch starých návodů od našich předků.
Roupy a vnitřní paraziti
Tímto parazitem se vlastně dá nakazit stále lehce
a nečekaně. Není to ostuda. Stačí špatně umyté
ovoce ze zahrádky, kde se určitě v noci pohybuje
divočejší zvěř. Nebo nedostatečně tepelně zpracované maso. A nejde jen o roupy, ale také o tasemnici a škrkavky různých druhů.
Výskyt těchto parazitů ve střevech a konečníku
způsobuje často zánět slepého střeva a nepříjemné
svědění v okolí konečníku.
Naše babičky, jako léčbu, nasadily česnek a zrušily
přísun sladkostí a cukru (parazité je totiž milují).
Dále se doporučovalo požívat kromě česneku také
pálivé a hořké pochutiny.
Bylinkami proti parazitům
Z bylinek je proti parazitům velmi účinný pelyněk.
Výjimečně hořký a výjimečně, na první ochutnání,
nedobrý. Z pelyňku se připravuje čaj.
Další drtič parazitů ve střevech je černucha, neboli
kmín černý, užívaný ve formě drcených semen nebo

Pelyněk (lat. Artemisia)

Černucha setá - kmín černý (lat. Nigella sativa)

Muškátový oříšek

též jako čaj. Černucha má silné antibakteriální a antimykotické účinky.
Střeva dezinfikuje spolehlivě.
Třetí účinnou rostlinkou je
hřebíček. Ono celkově aromatické
byliny dost pomáhají.
Na parazity funguje Absint.
Používání výrazu „vypálit červa“, má
tedy něco do sebe. Absint samozřejmě u dětí nedoporučuji. Děti by
měly konzumovat hodně čerstvé
zeleniny, dýňová semínka, nebo rebarboru. To všechno se doporučovalo kořenit tymiánem, dobromyslí,
bazalkou, nebo fenyklem. Byla to
přírodní léčba bez vedlejších účinků,
ale na delší dobu.
V minulosti se doporučoval též
muškátový oříšek, avšak pro drobné
vedlejší účinky (halucinace) se nyní
již nedoporučuje.
Nejdůležitější je, jako vždy, prevence. Hlídat si, co jíme, snažit se
umýt každé ovoce před použitím
a nepouštět se do dobrodružství
s pojídáním syrového masa. Až bude
někdy vhodná doba, napíši něco
o parazitech vnějších, a to se „vší vervou“. Ona taková veš v kožichu, nebo
ve vlasech, umí také znepříjemnit
život. Náš mikrosvět má také spoustu
krásnějších a prospěšných stránek.
A bez něj bychom ani nežili.
Krásné žití přeje Jan a rostlinky

ZDRAVÍ

16

ˇ
Danciny

zdravé recepty

- Dana Brabcová ZDRAVÍ
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Smoothie

- zabiják bacilů

10

Ingredience:
dvě kiwi
dvě hrsti čerstvého špenátu
lžička medu
Špenát důkladně propereme tekoucí vodou a kiwi oloupeme.
Vše včetně medu a cca 1 dcl 2 dcl vody dáme do mixéru, či
jiného smoothie stroje, a důkladně rozmixujeme do hladké
konzistence.

Steak ze žraloka
s grilovanými
fazolovými lusky
Ingredience:
žraločí steak
sůl
citron
fazolové lusky (mražené)
šalotka
česnek
olivový olej
špaldová mouka
koření na ryby

30

15 minut, chceme-li je křupavé.
Špenát důkladně propereme tekoucí vodou
a kiwi oloupeme.
Vše včetně medu a cca 1 dcl - 2 dcl vody
dáme do mixéru, či jiného smoothie stroje,
a důkladně rozmixujeme do hladké konzistence. Steak obalíme ve špaldové mouce s
kořením na ryby a pečeme na grilovací pánvi
cca 10 minut (záleží na výšce steaku). Podávat
můžeme s plátkem citronu.

Žraločí steak osolíme, pokapeme citronem
a necháme ho hodinu
odstát. Fazolové lusky rozmrazíme a vysušíme. Šalotku
nakrájíme na měsíčky
a česnek nakrájíme na plátky. Grilujeme na olivovém
oleji nejprve šalotku a pak
přidáme česnek. Kdo má rád
chilli, může jej přidat. Naposledy přidáme fazolky. Fazolky
grilujeme maximálně

ZDRAVÍ
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Nejmenší
rostliny
- Věra Bidlová -

A

ktuální číslo časopisu je věnováno
malému a ještě menšímu. I proto je
tento článek zaostřen na nejmenší rostliny
„mikrorostliny“.
Mezi nejmenší rostliny patří redukovaná,
na vodní hladině plovoucí, drobnička (Wolffia) z příbuzenstva okřehků. Listy a kořeny jí
zcela chybí. Některé asijské druhy jsou tak
drobné, že bez problémů projdou uchem jehly. Na naplnění náprstku je jich potřeba kolem
5 000. Průměrná velikost jedné rostlinky je 0,6
mm na délku a 0,3 mm na šířku.
Drobnička by mohla být vedena jako rekordní
mini rostlina i v mnoha dalších kategoriích - je
adeptkou na nejmenší květ nebo nejmenší
semeno. Plod této botanické miniatury dosahuje stejné velikosti jako zrnko kuchyňské soli
a jeho hmotnost představuje asi 70 mikrogramů. A tím by vlastně mohl článek končit.
Ve všech kategoriích vítězí drobnička. Kromě
listů, protože ty nemá. Sláva.
Velmi drobné listy má i vodní kapradina
azola (Azolla filiculoides), jejich délka se totiž
pohybuje kolem 1 mm. Tato vodní kapradina splývá na vodní hladině. Ze spodní strany
lodyhy vyrůstají kořínky a ze svrchní ve dvou
řadách listy, které se hustě střechovitě překrývají a mají po dvou nestejně velkých lalocích.
Větší horní, obvykle po hladině plovoucí
okrouhlý lalok, má blanitý okraj a na svrchní
straně jednobuněčné chlupy. Menší spodní
lalok je ponořený.
Podobně velké listy jako azola má kalifornská
tlustice (Crassula erecta), jejíž masité lístky
jsou velikosti špendlíkové hlavičky.
Nejmenší semena na světě mají orchideje. Ve
skutečnosti se jedná o drobná embrya. Nemohou se vyvíjet bez pomoci symbiotické houby.
Houbové vlákno pronikne do spodní části
klíčícího semene a začne ho vyživovat. Postupně vzniká kulovitý útvar zvaný protokorm.
Ten se záhy zezelená a na jeho horní části se
objeví vrcholový pupen.

Orchideje mají obrovské množství
semen, ale pravděpodobnost, že se
semeno orchideje uchytí a vyroste,
je opravdu malá – asi 1:100 000
000. Proto se musely orchideje přizpůsobit a zajistit produkci takového
množství semen, aby se nepříznivý
poměr pokud možno vyrovnal.

Pleonie/ Plejonka - orchidej rodu Pleione

Drv

ička plovoucí po vodní hladině

PŘÍRODA
Vanilka - orchidej rodu vanilovník (Vanilla)
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Pozvánka za

Křivatec český (Gagea bohemica)
ilustrace Martin Rezek

křivatcem českým na Zámky
- Věra Bidlová -

P

okud si chcete užít krásnou vyhlídku
na Vltavu a seznámit se s časně na jaře
kvetoucím křivatcem českým, vydejte se na
počátku března na Zámka v Praze.
Zámka jsou přírodní památka, kterou rozděluje
Zámecká rokle (někdy zvaná Kostobrdské údolí) na
dvě samostatné části. Strmé skály nad vltavským
kaňonem na jaře září trsy tařice skalní, na okraji skalních svahů s mělkou půdou kvete křivatec
český, koniklec luční, bělozářka liliová nebo rozrazil ladní.
Zámka jsou tvořena horninami svrchního proterozoika (starohory - období před 2,5 miliardami
až 542 milióny let). Na většině území vystupují na
povrch tmavé břidlice. Do nich později pronikly žíly
dioritového porfyritu a bazaltu. Právě tyto horniny,
spolu s břidlicemi, byly těženy jako stavební štěrk ve
velkém lomu v severní části.
Cílem ochrany území je zachování významného
geomorfologického útvaru, na který jsou vázána
teplomilná společenstva skal a skalních stepí, které
se udržely na chudých půdách. Je zde chráněna
i významná archeologická lokalita – hradiště Zámky.

Ze Zámků jsou krásné výhledy na
vltavské údolí i Prahu. Ale protože
jsme sem přišli především za křivatcem českým (Gagea bohemica), je
potřeba hledat na okrajích skalních
svahů a ne se kochat krajinou. Velmi
drobná, jen kolem 5 – 6 cm vysoká
cibulovina má v zemi nestejně
velké cibulky, které jsou uloženy ve
společném kulovitém obalu. Dva
přízemní listy jsou niťovité, 3 – 10 cm
dlouhé, lístků vyrůstajících na lodyze
bývá od dvou do šesti. Sytě žlutý květ
je často jen jediný, řidčeji jich může
být více. Okvětní lístky mohou být
1,2 – 1,8 cm dlouhé, žluté, na vnější
straně zelenavé.
Křivatce české se rozmnožují
převážně vegetativně, protože plody
se téměř nevyvíjí. Jejich drobné
cibulky jsou přizpůsobeny k přenosu
větrem jako součást odnášeného
prachu. Křivatec český patří na
našem území mezi silně ohrožený
druh.
Mapa oblasti Zámky (vlevo břeh řeky Vltavy)

PŘÍRODA
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Pyly rostlin
- Martin Rezek -

O

pylu jsme se učili ve škole v souvislosti
s množením rostlin prostřednictvím tyčinek
a pestíků květů. Pyl je souborem samčích
pohlavních buněk semenných rostlin. To vše si
ze základní školy můžeme pamatovat. Víte ale, že
existuje celý vědní obor zabývající se pylem? Je to
palynologie.

Pylová zrna jsou nejčastěji tvaru koule či elipsy velikosti od 5 μm (pyl pomněnky) až po 250 μm (pyl tykve).
Vodních rostliny mají pylovázrna tvaru nitkovitého.
Pyl je nedocenitelný. Kromě významu rozmnožovacího u rostlin, je zdrojem medu, mateří kašičky
a propolisu u včelstev. Využití má i v kosmetice,
medicíně i potravinářství.
Pyl však může být, jak mnozí z nás vědí, i nepříjemným alergenem. Pylová alergie, tedy alergie
na pyl, lidově zvaná jako senná rýma, je projevem
organismu s oslabeným imunitním systémem na pyl
kvetoucích rostlin (alergeny v pylu).
Může se projevit záněty spojivek, ekzémy, svěděním
v ústech, kýcháním, podrážděním nosní sliznice
(rýma) popř. i pocitem únavy.
Pylové období (tedy i období alergiků) lze rozdělit
do tří ročních období - jarní (hlavně pyl dřevin), letní
(hlavně pyl travin), podzimní ( hlavně pyly plevelů).
Zda dojde k alergické reakci záleží na koncentraci
pylu v ovzduší. Při koncentraci 10 zrn na 1 m3 již
k reakci může dojít. Pro představu například bříza
produkuje až 5.500.000 pylových zrn pouze z jedné
své jehnědy.
Jarní alergie na pyl údajně trápí kolem 30 % naší
populace. Tak na sebe buďte opatrní.

Pyl rostlin pod elektronovým mikroskopem

PŘÍRODA
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z Brna

Elektronové mikroskopy

Elektronový mikroskop - nejvšestrannější přístroj pro
pohled do mikrosvěta - se vyrábí v Brně
- Michaela Komorousová -

S

vět, ve kterém žijeme, se
neustále proměňuje. Často
jsme svědky pozoruhodných
úkazů a objevů. I očím neviditelný
mikrosvět je předmětem neustálého
vědeckého zkoumání a bádání. Pro
každého vědce to znamená neustrnout, ale inovovat a zlepšovat dosud
známé metody zkoumání.
Pro podrobné zkoumání fyzikálních a chemických pochodů v živé
i neživé hmotě je zapotřebí lepších
a přesnějších zobrazovacích metod,
které by dokonale odhalily strukturu a chemické složení dané hmoty,
aniž by se porušil její celek. Cílem je
dosáhnout většího měřítka viditelnosti, a to snáze a rychleji. Něco takového nám umožňuje tzv. elektronový mikroskop, kterým jsme schopni
vidět mnohem více než mikroskopem světelným. Možná to někoho
překvapí, ale i naše země se činí ve
vývoji a výrobě mikroskopů. Ve světě
patříme dokonce mezi špičku!
Čeští výrobci
Výrobě elektronových mikroskopů
se u nás věnují dvě brněnské firmy.
Jednou z nich je FEI Czech Republic
- administrativní, výrobní a výzkumné
centrum pro výrobu elektronových
mikroskopů. Tato společnost je
součástí světového koncernu FEI
a dodává elektronové mikroskopy

SPOLEČNOST

a další přístroje do světových univerzit, velkých farmaceutických
společností nebo vývojových center
kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého
průmyslu. Brno je pro tento světový
koncern velmi důležitým místem, což
dokládají slova generálního ředitele
FEI Czech Republic Jiřího Očadlíka,
které pronesl v týdeníku Ekonom:

„Brno je pro nás klíčové kvůli
své strategické poloze a dostatku kvalifikované pracovní síly.”
Druhou společností je firma Tescan, která vznikla v roce 1991. Tehdy se zabývala především opravou
mikroskopů a výrobou příslušenství
pro starší typy.
Dnes vyvíjí zcela nové a unikátní
mikroskopy, za což získala nejedno
ocenění. Původně česká firma se ale
sloučila s francouzskou společností
Orsay Physics a z tohoto sloučení
vznikla akciová společnost Tescan
Orsay Holding, ve které mají Češi
většinové zastoupení. Své dceřiné
společnosti má např. v USA, Číně,
Velké Británii, Francii, Beneluxu či
Brazílii.
Obě firmy vyváží své produkty do
celého světa, a tím se řadí mezi
největší producenty elektronových
mikroskopů na světě.
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Detail elektronového mikroskopu

Co je vlastně elektronový mikroskop
Elektronový mikroskop je stejně jako světelný mikroskop optický přístroj, ve
kterém jsou ale fotony nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými čočkami. Elektromagnetická čočka je vlastně cívka, která vytváří
vhodně tvarované magnetické pole.
Oproti světelnému mikroskopu má mnohem vyšší rozlišovací schopnost
a může tak dosáhnout vyššího efektivního zvětšení (až 1 000 000×).
Podstatou elektronického mikroskopu je tenký svazek elektronů, který zkoumá povrch hmoty, a tím získává potřebné informace.

SPOLEČNOST
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Výhody a nevýhody
Předností elektronového mikroskopu je hlavně
jeho praktičnost a přesnost:
• má vysokou rozlišovací schopnost
(až 0,5 nm u TEM 0,1 – 0,3 nm = 300 000 x)
• poskytuje trojrozměrný vzhled pozorovaných
objektů
• má vysokou hloubku ostrosti a umožňuje rychlý
přechod na velký rozsah zvětšení
• obsluha přístroje je navíc jednoduchá, a to
i u nových typů
Nevýhodou však je, že přístroj vyžaduje vakuum, nedokáže zobrazit vnitřní detail materiálu a pořizovací
cena tohoto zařízení je poměrně vysoká.
Historie
Počátky mikroskopu sahají do první poloviny
20. století a jsou spojené s německým fyzikem
a elektroinženýrem Ernstem Ruskem (1906-1988)
– vynálezcem prvního elektronového transmisního
mikroskopu (1931). Od té doby se mnohé změnilo,
dnes jsme schopni za pomocí mikroskopu vidět
mnohem větší prostor, a to díky zdokonalenému
softwaru.Cesta po stopách mikroskopu nás zavede

Bakterie zvětšené elektronovým mikroskopem

SPOLEČNOST

ale i do naší země, lépe řečeno
do Brna, kde působil od 50. let
20. st. prof. Armin Delong, který
se zasloužil o vývoj elektronové
mikroskopie.
Typy elektronových mikroskopů
V současnosti se používají dva
typy elektronových mikroskopů:
1) elektronové mikroskopy s pevným svazkem elektronů, označované jako transmisní (prozařovací)
elektronové mikroskopy (TEM)
- elektrony procházejí skrz vzorek
a až pak jsou identifikovány.
2) elektronové mikroskopy s řádkujícím svazkem elektronů, označované jako skenovací (řádkovací)
elektronové mikroskopy (SEM)
- elektronový svazek se pohybuje
po vzorku řádek po řádku v jakémsi neviditelném rastru a výsledný obraz se vytváří postupným
skenováním.
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Mikro...
jako mikrovlákno
- Martin Rezek -

S

lovo mikro pochází z řeckého
slova μικρός, což v překladu
znamená malý. Mikro se začalo používat také jako předpona
soustavy (SI) a znamená mocninu
10−6, tj. jednu milióntinu. Máme mikrometry, mikroampéry, mikrogramy apod. Symbolem předpony mikro je řecké písmeno μ. Mikrometr
se tedy zapisuje jako μm.

době velkou oblibu. Mikrovlákno je umělé textilní
vlákno, jež je jemnější než 1 dtex, což znamená, že
by mělo vážit méně než 1 gram na 10 km své délky.
Výrobky z mikrovláken mají vynikající vlastnosti - odpuzují chlad a vlhkost z vnější strany a díky
velkému množství pórů dochází ke snadnému
odpařování potu. Tím si získaly výrobky z mikrovlákna
oblibu u sportovců, hlavně u zimních sportů.
I když jsou tyto výrobky z umělého vlákna, vypadají
vzhledově jak z přírodního hedvábí.
Historie mikrovlákna sahá již do roku 1965, kdy mělo
vzniknout v japonských laboratořích.
Až kolem roku 1980 se rozběhla průmyslová výroba
mikrovlákna, a v současnosti světová výroba dosahuje
miliony tun příze mikrovláken (např. polyesterových
mikrovláken).

Mikro se začalo používat také
jako předpona soustavy (SI)
a znamená mocninu 10−6, tj. jednu
milióntinu. Máme mikrometry,
mikroampéry, mikrogramy apod.
Symbolem předpony mikro je
řecké písmeno μ. Mikrometr se
tedy zapisuje jako μm.
Předpona mikro se však používá
i u běžných slov - u všeho, co
by mohlo mít předponu malý mikroelektronika, mikrofon, nebo
mikrovlákno. Zaměřme se na
mikrovlákno, které získává v dnešní

Komisař Simon učí mládež
3. díl

Úřad městské části Praha 8, ve spolupráci s ilustrátorem Romanem Kliským a pod záštitou
starosty Romana Petruse, vytvořil vzdělávací komiks pro žáky 2. stupňů základních škol, pod
názvem Komisař Simon zasahuje. Žáci v komiksu vidí, jak se správně zachovat a jak jednat
v neobvyklých situacích. Jelikož se jedná o zajímavý projekt, předkládáme vám jej, se souhlasem úřadu, i v našem časopise.
zdroj a ilustrace: Roman Kliský, www.klisky.cz
SPOLEČNOST
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NĚCO PRO

ZASMÁNÍ
Zahrádkář poprosí svého syna, aby podepřel
rajčata. Jde si potom na chvilku zdřímnout
do chaty. Za pár minut za ním syn přijde
a stěžuje si: „Už ty rajčata podpírám snad půl
hodiny, a nic! Jak dlouho je mám ještě držet?“
Baví se spolu dva ochránci přírody.
„To je podivuhodné,” praví první, „co takový
hmyz dovede. Kupříkladu kobylka luční skočí
dvěstěkrát tak daleko, než sama měří.”„To ovšem nic není,” míní druhý, „já jednou viděl na
vlastní oči komára, který přiměl stodvacetikilového chlapa vyskočit metr dvacet vysoko.”
„Časuj sloveso chodím!“ řekla učitelka češtiny
zkoušenému žákovi.
„Chodím... chodíš... chodí...“ začal pomalu říkat žák.
„Rychleji!“ žádá netrpělivá učitelka.
„Běžíme... běžíte... běží...!“
Sloni jsou bakterie, které se v přírodě vymkly
z rukou.
„Tatínku, proč prošlý jogurt zezelená?”„To si
dříve mírumilovné bakterie oblečou uniformu a stávají se biologickou zbraní.”

...Tak hele, ty jeden ignorante, já jsem
buňka! Kvalitní, živočišná buňka v
nejlepších letech! Ještě jednou mi řekneš:
“Ty moje muňko..”, tak ti zdrhnu s prvním
bičíkovcem, kterej se promrská kolem!!!...

Z kina odchází dvě blechy:
„Půjdeme pěšky nebo počkáme na psa?”
Sedí dvě vši na pleši a jedna se ptá té druhé: „Pamatuješ si? Kdysi jsme si tu hrávali na
schovávanou...”
„Proč jdeš tak pozdě z práce?“ Ptá se manželka svého muže úředníka.
„Ale miláčku, to byl jen hloupý vtípek mých
kolegů. Nevzbudili mě!“

Ano chlapče, tatínka nám sice pokousal ve sklepě velký pavouk,
ale neraduj se zbytečně, Spider-man z něj určitě nebude...
ZÁBAVA
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HRA O
MIKROSKOP
LUŠTĚNKA

SUDOKU / řešení najdete na straně 35.
1. LEHKÉ

2. TĚŽKÉ

PRO RODIČE A DĚTI
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Svět skřítka

Čimíska
Najdi 8 rozdílů a omalovánka

Skřítek Čimísek pozoroval mikroskopem
cosi. Poznáš podle obrázků v kruhu,
na co se Čimísek skrz mikroskop díval?
Vymaluj si obrázek dle své představy
a najdi 8 rozdílů mezi obrázky v kruhu
vpravo a vlevo.
Řešení najdete na straně 35.

PRO RODIČE A DĚTI
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BLUDIŠTĚ

Čimická hra

Najdi správnou cestu Čimickým hájem, dle úkolů.
Správný výsledek (číslo jako heslo) pošli do 10. 5.
2018 se svým kontaktem na email redakce
(redakce@na-dotek.cz) a při losování tří správných
luštitelů bludiště, dne 11.5.2018, můžeš vyhrát prima ceny. Na věku nezáleží. I rodiče si mohou hrát

START

HESLO
PRO VÝHRU

POZVÁNKA DO ČIMICKÉHO HÁJE V PRAZE 8

Na naučné stezce v Čimickém háji v Praze 8 si můžete přečíst komiksové příběhy skřítka
Čimíska. Je jich celkem deset a zpříjemní vám procházku.

PRO RODIČE A DĚTI
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INZERCE
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA

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

Praha 1 Centrum sociálních služeb
Praha 4 Chrpasport Krejnická
Studio Dobeška Nad Lomem 1770
Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8
Praha 6 Harmonizační studio Osm Srbská 2
Bio studio 4K Bubenečská 11
Sklizeno Dejvická 26
Kavárna Jentak Kladenská 67
Kavárna Záhorský Eliášova 279
Restaurace Cafe 131 Pod kaštany 183/3
Raw for You Bubenečská 35
Praha 7 Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
Geo stezka ZOO Praha
Kavárnička Pod havránkou
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
Papírnictví Petruška obchodní dům Ládví
Bio Centrum Krakov Lodžská
Centrum RoSa Střelničná 8
Rodinné centrum Osmička Libčická 333/2
Divadlo Karla Hackera Klapkova 26/3

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

ČASOPISU

“INZERCE” pro 1 číslo
časopisu (tj. 2000 výtisků)
1/8 stránky
52,5x74 mm
800,- Kč
1/4 stránky
105x74 mm
1.500,- Kč

...a další

1/2 stránky
105 x 148 mm
210 x 74 mm
3.000,- Kč
1 stránka
210 x 148 mm
6.000,- Kč

ŘEŠENÍ SUDOKU a SVĚT SKŘÍTKA ČIMÍSKA
1A, 2B, 3D, 4E, 5C
Rozeznej rostliny

www.na-dotek.cz

