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O SPOLKU

www.vedomy-dotek.cz

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:

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 členy spolku (kterým může být každý, kdo má zájem o zdravý
životní styl, pomoc lidem a přírodě), zaměřený na podporu zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce.
Členové se účastní akcí podporujících přírodu a jejich zdraví, využívají slevy na akce spolku nebo
slevový program na produkty a služby apod.
TAKTICKO-STRATEGICKÁ SEBEOBRANA
Pořádáme kurzy pro ženy nebo např. seniory, ve
kterých se účastníci učí identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi, aby se mohli nebezpečí
vyhnout, či v nich adekvátně reagovat. Jde hlavně
o tzv. sebeochranné myšlení. Následně se účastníci učí jednoduché (ale velmi účinné) sebeobranné techniky.
Lektorem kurzů je odborník s dlouholetou policejní praxí, zkušenostmi ze sebeobrany a speciálních
ošetřujících a relaxačních technik (Shiatsu ...).
Podporuje:

Nácvik sebeobrany na kurzu takticko-strategické
sebeobrany

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 chceme vybudovat naučnou stezku
(10 zastávek, kterými bude provázet dubový skřítek Čimísek).
Pro zvýšení zajímavosti háje pro děti byla vymyšlena postavička dubového skřítka Čimíska (patrona
Čimického háje), o kterém byla vydána pohádková knížka (Pohádky z Čimického háje) a připravuje se jeho
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dřevěná socha, jež bude umístěna v Čimickém háji.
Na akcích spolupracují dobrovolníci, Lesy hlavního města Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a Úřad MČ
Praha 8. Podporuje:
Hlavní město Praha a
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

Dobrovolníci u Podhořského potoka

Praha - Troja, Úřadu MČ Praha 8 a hlavně

Projekt finančně podpořila

dobrovolníky z řad veřejnosti.

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 podporuje: Hlavní město Praha

Co se nám v poslední době povedlo
CHARITA DAY ZAMĚSTNANCŮ ČPP - budování naučné zahrady a úprava jezírka Dotek
Dne 21.7.2017 jsme začali, v prostoru zahrady u severního okraje Čimického háje, budovat naučnou zahradu pro děti pod názvem „Čimískova naučná zahrada“.
Zaměstnanci České podnikatelské pojišťovny, a. s. Vienna Insurance GROUP v počtu 24 osob nám
v tom, v rámci tzv. charita day, velmi výrazně pomohli. Budovali záhony, napínali pletivo plotu, natírali dětské
pískoviště a nakonec vyčistili jezírko Dotek a jeho okolí (v Čimickém háji).

Skupina z ČPP po úpravách na naučné zahradě

Úklid u jezírka Dotek
text: MR, foto: MR + Zdenka Jandová
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Nejbližší akce spolku - co připravujeme
•
14.9.2017 POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE
Prostor Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8 vyčistíme, společně
s dobrovolníky, od odpadků a upravíme přezimovací zídky pro mloka
skvrnitého, který se zde vyskytuje. Více informací na letáku vpravo.
•
23.9.2017 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE
Již tradičně, po prázdninách, uklidíme, za pomoci dobrovolníků, Čimický
háj v Praze 8 od odpadků.

Nenechte nás v tom samotné a přijďte nám pomoci.
•
25.9.2017 SEBEOBRANA PRO ŽENY - sebeobrana trochu jinak
Dne 25.9.2017 bude zahájen kurz sebeobrany pro ženy (takticko-strategická sebeobrana) sestavená lektorem M. A. Rianem na základě osobních zkušeností žen, poznatků z policejní praxe a několikaleté zkušenosti
bojových a relaxačních systémů. Skládá se z 8 tématických bloků.
- více viz leták na str. 36 (zadní strana)
•

5.10.2017 TEORETICKÝ I PRAKTICKÝ KURZ SEBEOBRANY
PRO SENIORY

Dne 5.10.2017 bude zahájen kurz sebeobrany pro seniory (teoretický
i praktický kurz sebeobrany) připravený lektorem M. A. Rianem přímo pro
seniory dle jejich požadavků. Při přednášce budou přehrávány i scénky
(pro účely přednášky) s hercem Radkem Pokorným. Kurz se skládá ze
3 tématických bloků (5.10., 12.10. a 19.10.). Pozvánka/leták viz str. 16
•

22.10.2017 POHÁDKOVÝ LES - OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
V ČIMICKÉM HÁJI

Po dlouhé přípravě bude otevřena naučná stezka v Čimickém háji
s 10 informačními cedulemi o přírodě. Dále bude odhalena socha skřítka
Čimíska, patrona Čimického háje.
Součástí bude i pohádkový les, kde budou moci, děti s rodiči, plnit úkoly
u jednotlivých cedulí stezky a nakonec získají i ceny.

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.
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TÉMA ČÍSLA: DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Pes přítel člověka nebo naopak?
Skoro v každé, nebo alespoň ve většině našich do-

Na to, jak se dostal pes k člověku a kdy se jejich

mácností najdeme dnes nějakého „domácího maz-

cesty na této planetě setkaly, existuje více hypotéz.

líčka“, který nám přináší svou přítomností dobrou

Zaměřme se na jednu z nejpravděpodobnějších.

pohodu, potěšení a rozptýlení, od někdy dost stere-

„Vrozená“ představa je taková, že si prostě jedno-

otypního toku dní.
Jedním z nejvíce rozšířených společníků člověka,
který ho doprovází už tisíce let, je bezesporu pes.
Odhaduje se, že celosvětová populace psů činí asi
500 milionů zvířat, přičemž zhruba 370 milionů je
toulavých a opuštěných. Tato čísla jsou ovšem jen
přibližná, jelikož různé organizace a spolky, zabývající se péčí o psy, uvádějí cifry až dvojnásobné.
U nás v České republice jsme v evropském měřítku
zcela na špici s odhadovaným počtem psů - kolem
2 milionů.

ho dne člověk ochočil divokého vlka, kterého pak
používal k lovu a ochraně obydlí. I když se o vlka
jednalo, nebyla cesta ke sblížení tak jednoznačná.
Vše se podle odhadů odehrálo asi před 14 000
lety. Vlci se tenkrát z celkem prozaického důvodu, získání potravy, přibližovali k lidským obydlím
a konzumovali lehce dosažitelné odhozené zbytky.
Zvykali si postupně na lidský pach a po nějakém
čase začali lidská sídliště považovat za své teritorium a bránili je proti ostatním predátorům. Toho
si lidé všimli, a chtěli tuto vlastnost zvířete využít
k ochraně svého majetku. Ale protože dospělý divoký vlk byl vůči člověku velmi plachý a neovlada-

Domestikace psa

telný, zmocnili se lidé malých vlčat a snažili se je
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ochočit. A došlo k částečnému úspěchu. Mnoho

ných loveckých a mysliveckých spolcích a organi-

mladých vlků uteklo zpět do divočiny, protože se

zacích), ochranář, společník a oblíbený „mazlíček“

nechtěli člověku podřídit, ale některá méně domi-

dnešních domácností.

nantní zvířata zůstala u člověka, zvykla si na soužití

Pes je naprosto věrné a oddané zvíře, které vás

s ním a získávala postupně vlastnosti dnešních

při dobrém zacházení bude milovat zcela nezištně

psů. Křížením zvířat v jednom kmeni nebo po-

po celý svůj život. Častokrát tak přilne ke svému

stupně i mezi různými osadami, vznikaly odlišnější

majiteli, že se stávají i případy, kdy zvíře po skonu

druhy s rozdílnými povahami a temperamentem.

svého pána uhyne samo steskem.

Pes v různých
kulturách
Jednou z vůbec nejstarších povinností psa byla
ochrana majetku jeho pána. Byla zde využita
vlastnost zvířete bránit své teritorium i s nasazením života. Již na římské mozaice z Pompejí je
zobrazen pes s vyceněnými zuby a pod ním nápis
– CAVE CANEM – STŘEZ SE PSA!
Ve starých kulturách byl pes většinou velmi vážený
a uctívaný. Staří Egypťané, Inkové i Peršané ho
uctívali jako strážce a průvodce královstvím smrti.
V Mezopotámii chovali tato zvířata už v době 1000
let př. n. l. na chovných farmách jako válečné psy.
I staří Řekové uctívali psy. Používali posvátné
psy k léčbě nemocných. Řecký strážce podsvětí
Kerbes byl pes s třemi hlavami. Řekové chovali
velká plemena psů pro boj a malá pro potěšení.
Asi jako první se v historii začali cíleným chovem
(t. j. plemenitbou) zabývat Římané. Bohužel při
této činnosti byli šlechtěni i psi pro první krvavé psí
zápasy.
Ve středověku byl pak pes používán hlavně pro

Každý, kdo se ale rozhodne, že si pro potěšení své
nebo svých ratolestí chce pořídit psa, by měl dodržet několik dobře míněných rad. Měl by si vybrat takové plemeno psa, aby jeho velikost, povaha i temperament odpovídal prostředí, kde bude zvíře žít,
a zároveň aby vyhovoval i složení rodiny. Vzhledem
k malým dětem a časovým možnostem jejích členů.
Musíme si také uvědomit, že pes je velmi náročný na péči, čas a pozornost. Musíte být schopni
ho naučit základní návyky poslušnosti, několikrát
denně ho vyvenčit, pravidelně ho krmit a v neposlední řadě mu věnovat pozornost, pomazlit se
a hrát si s ním. A v rodinném rozpočtu musíte počítat
s položkami jak na kupování krmiva, tak s poplatky
za různá veterinární ošetření (povinné očkování,
odčervení, případná zranění nebo kastrace) a další
povinné poplatky za psa.
Pokud zjistíte, že jste připraveni všechny tyto nemalé požadavky na chov splnit a psa si pořídíte,
získáte na oplátku nejvěrnějšího a nejoddanějšího přítele, kterého jste si kdy mohli přát, který
vás bude provázet vaším životem. A jelikož se pes
při dobré péči může dožít 15 – 20 let, je to pořádný
kus života s věrným druhem po boku.

Citáty o psech

tehdy velmi oblíbený lov a honitbu. Chov malých
plemen, jako domácích mazlíčků, byl výhradně vý-

„Pes je jediné stvoření na světě, které

sadou šlechty.

miluje vás víc než sebe“ - Christpher Morley

Na rozdíl od křesťanství, které nemá vůči psu vyhraněný názor, v islámu je pes považován za nečisté zvíře.

„Pes má krásu bez ješitnosti,
sílu bez krutosti a lidské ctnosti

Pes v současnosti

bez lidských nectností.“ - Pierre Wolf

V současné době je pes používán jako lovec (v růz-

text: Pavel Karel
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Nejen pes je mazlíček
Jak jsme si již řekli v minulém článku, pes je na po-

stupně jako je tomu u psa. Kočky si dodnes ucho-

myslné první příčce v chovu „domácích mazlíčků“.

vávají mnoho znaků svých divokých příbuzných.

Ale je velká řada dalších, kteří sdílejí naše obydlí

Při pozorném sledování je možno spatřit v kočičích

s námi, ať už jde o ty nejběžnější, nebo exotičtější

pohybech mnoho projevů divokých zvířat – odpočí-

a málo vídané druhy zvířat.

vajícího jaguára i lovícího tygra. Kočka zůstala po
dlouhé věky svá, nikdy se cele nepoddala člověku

Kočka

a sama rozhoduje, jak naloží se svým časem. Nikdy
ji nepřinutíte k něčemu, co nechce sama. Žije

Na druhou příčku popularity se se vší svou elegancí

sice s lidmi, je mnohdy mazlivá a přítulná, ale ne-

a mrštností vyšplhala zcela jistě kočka domácí.

našel se ještě nikdo, kdo by si ji dovedl zcela zkrotit
a ovládnout ji. Kočka se dožívá při dobrém zacházení 15 – 20 let.

Morče
Jsou domněnky, že morče bylo domácím mazlíčkem peruánských indiánů ještě dávno před příchodem Španělů, kteří ho také pravděpodobně
v 18. století přivezli do Evropy.
Při domácím chovu se doporučuje mít dvě morčata stejného pohlaví, protože je toto zvířátko velmi
společenské a samo by v kleci velmi trpělo, a zároveň aby se zamezilo rozmnožení. Je velmi přítulné
a rádo se mazlí. Žere seno, granule, zeleninu a do-

Kočka domácí

žívá se 5 – 8 let.

Ta se do své nynější podoby utvářela také tisíce
let. Její domestikace začala pravděpodobně na
Středním východě. Velkou úctu a lásku ke kočkám

Křeček

ukazují archeologické nálezy ve starém Egyptě.
Kočky tam byly uctívány jako božstva, pohřbívány v chrámech kočičí bohyně Bastet, nebo byly
vkládány dokonce i do lidských hrobů. Našly se
prastaré hroby s lidskými ostatky a desítkami mumifikovaných kočičích tělíček. Z Egypta se pak kočky
na lodích Féničanů, kteří je používali na ochranu
úrody proti hlodavcům, dostaly do Itálie a odtud
později již po souši do celé Evropy. V 10. století se
objevují i v Anglii a po objevení Ameriky je kolonizátoři na svých lodích přivezli i do Nového světa.
Domestikace kočky však nikdy nedosáhla takového
-8-

Křeček zlatý - syrský

Křeček syrský nemá tak dlouhou historii jako ostat-

I když se želvy dožívají vysokého věku (až přes

ní mazlíčci. Byl popsán sice už v roce 1839, ale

40 let), právě pro špatné podmínky při chovu jich

až o sto let později se podařilo konečně odchytit

novým majitelům mnoho zbytečně umírá.

samičku s mláďaty. K nám do Evropy se dostal ze
Sýrie přes Anglii.
Křeček je nenáročný na chov. Aktivní je spíš
v noci, a proto je dobré si rozmyslet, kam umístit
jeho „ubikaci“, aby vás při svém nočním reji nerušil. Křeček je samotář. Žere zeleninu, zrní, granule
a potřebuje častou a pravidelnou výměnu podestýl-

Akvarijní ryby
Akvárium v bytě působí uklidňujícím dojmem
a je v místnosti krásnou dekorací. Je doloženo, že
nejstarší druhy akvarijních rybek byly vyšlechtěny
v Číně a v Japonsku již v 17. století.

ky jak k zamezení zápachu, tak z důvodu možného výskytu zdravotních potíží zvířátka. Dožívá se
2 – 3 let.

Králík
Pozor na králíka - je dost náročný na pohyb. Potřebuje, pokud to jde, minimálně tři hodiny denně
mimo "ubikaci", aby se proběhl, protáhl a pomazlil. Při výběhu pozor na pokojové květiny, rád je vyhrabává z květináče. Neměly by být jedovaté pro
hlodavce. S velkou oblibou též přehryzává veškeré
volně položené kabely a šňůry. Je nutná výměna
podestýlky minimálně obden. Je též nutné očkování (kokcidióza). Žere zeleninu, seno, granule. Při
dobré péči se může dožít až 10 let.

Exotické rybky v akváriu

Foto: PK

Většina u nás dnes prodávaných rybek pochází ale
z jižní Asie a jižní Ameriky. Základní druhy byly
dovezeny na počátku 20. století, ale dodnes se
objevují stále nové nádherné typy a varianty. Ně-

Želvy

které se velmi dobře v zajetí rozmnožují a dožívají

Jedním z mála zástupců „mazlíčků“ pocházejících

Andulka

přímo z Evropy jsou želva žlutohnědá a želva zelenavá, které se vyskytují na jihu evropského kontinentu. Od konce druhé světové války se k nám ze
střední Asie začala dovážet také želva čtyřprstá.
Před nákupem suchozemské želvy se informujte,
jestli nespadá do povinné registrace CITES, což
je mezinárodní úmluva o obchodování s chráněnými druhy.
Želvy jsou býložravci, mají rády pampelišku, salát,
občas jsou potřeba granule s vitamíny a přísun
vápníku (sepiová kost, vyvařené skořápky). Doporučuje se před koupí zvířete dobře se informovat
v odborné literatuře, nebo se poradit s odborníkem.

se průměrně 5 let.

Papoušek vlnkovaný, tedy andulka, je z ptačí říše
určitě nejoblíbenějším „mazlíčkem“. Pochází z Austrálie, odkud byla dovezena cestovatelem a ornitilogem Johnem Gouldem v roce 1840 do Anglie.
Zde získala velkou oblibu a začala se hromadně
dovážet do Evropy. Andulka je velice družný tvor
a je proto doporučováno chovat ji v páru. Sama
v kleci trpí a velmi se nudí. Případných potomků
není nutno se bát, protože ptáci v zajetí nezahnízdí.
Zvykne si časem na člověka a je k němu velmi hravá. Má ráda travní semeno, klasy prosa, nepohrdne
ani pamlskem v podobě jablka nebo salátu. Může
-9-

Sklípkan

se dožít poměrně vysokého věku až 30 let.
Mezi exotičtější a méně rozšířené mazlíčky patří
třeba chameleon nebo pavouk sklípkan.

Už ze svého vzhledu, který je mnoha lidem nepříjemný, se tento velký pavouk neřadí k právě vyhle-

Chameleon

dávaným „mazlíčkům“. Přesto je jeho chov u nás

Chameleon pochází z Afriky, Madagaskaru, Indie
nebo Srí Lanky. Tam všude jej lze potkat. V Evropě
žije pouze jeden druh chameleona, a to chameleon
obecný v jižním Španělsku.
Chov chameleona se však doporučuje již zkušeněj-

také dost rozšířený. Jedná se o nočního tvora
a různé práce a úpravy v teráriu ho mohou přes den
stresovat a může i zaútočit na obranu svého teritoria. Je náročný hlavně na vzdušnou vlhkost, na
kterou je zvyklý z džungle, odkud původně pochází.
Tam má vlhkost v průměru 85%. Teplotu v „ubikaci“ by měl mít 20 – 28 °C. Jako potrava mu slouží
hmyz, cvrčci nebo larvy. Větší exempláře spořádají
i laboratorní myši. Sklípkan se jednou za čas svléká
ze staré kůže, což může trvat i několik hodin, a v té
době je velmi zranitelný a osudovým by mu mohlo
být i kousnutí od obyčejného cvrčka. Sklípkan vydrží dlouhou dobu bez potravy, ale miska vody je
nutností. Samice se mohou dožít až 20 let, samci
po dovršení dospělosti 3 – 4 roky.
Je jasné, že v tomto stručném výčtu našich „mazlíčků“ se nedostalo na některé, kteří jsou zrovna vašimi oblíbenými jako činčila, papoušek korela, myšky,
hadi, agamy a další. Ať už máte doma jakéhokoli
z nich, je důležité se o něho dobře a s láskou starat,
aby vám na oplátku přinášel potěšení a radost.

Chameleon

Foto: PK

ším chovatelům, kteří mají dobrý přehled o složení
potravy a hlavně stavbě terária. Sledovat chameleona, jak mění barvu kůže podle prostředí nebo
nálady, je fascinující, a také pozorovat ho při lovu
hmyzu je nezapomenutelný zážitek. Jeho potravou
je z 99% právě hmyz, což jsou cvrčci, sarančata,
pavouci apod. Někdy je možno ho dokrmit rostlinnou potravou ve formě ibišku, hroznů, jablka nebo

Víte, že ...
Chameleoni žili i na našem
území?
Fosilní nálezy z období nejstaršího
miocénu na nalezišti v Dolnici
(Cheb), toto potvrzují.
Byly nalezeny čelisti chameleona
- Chameleo caroliquarti.

salátu.
Délka jeho života v zajetí je v rozmezí 3 – 6 let.

text: Pavel Karel
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ZDRAVÍ

Zvířecí energie domácích mazlíčků

Zvířata často vycítí přicházející nebezpečí, především blížící se přírodní katastrofy, na které umějí
včas reagovat a tím upozornit. To, že je někdy zvíře

velice nervózní a vy nechápete proč, je dáno tím,
že vycítí a vidí to, co není člověk schopen zachytit. Proto byste měli toto chování brát jako jakousi
oranžovou a červenou barvu na semaforu.

Přírodní alarm
Jak to, že zvířata umí tyto věci rozpoznat a lidé
k tomu potřebují složité a drahé přístroje a mnohdy
ani to nestačí? Pro zvířata je totiž naprostou přirozeností duševní stav mozkové činnosti v hladině
alfa vln. Nemají zablokované přirozené toky energie v mozku. Nemusejí se stresovat z toho, jestli je
šéf v práci pochválí, nebo o práci přijdou, nemusí
řešit splácení hypotéky a řešit komplikované lidské
sociální vztahy, nestresují se čtením, kde se co
komu strašného stalo a jsou od přírody dokonale
vybavení pro přežití.
Člověk se do hladin alfa dostane pomocí meditace
a šamani se dokáží na energii zvířat dokonce napojovat. Léčitelé a někteří „osvícení veterináři“ jsou
přesvědčeni, že zvířata mají přirozené napojení na
energie a pracují s nimi, aniž by si to uvědomovali.
Je to jejich přirozeností.

dobrou paměť, umí vyřešit problém (např. otevřít
lednici, když ví, že je v ní buřtík). Mají také úžasnou schopnost rozpoznat u člověka nemoci (např.
zkušenosti s diagnostikováním rakoviny u člověka
již v počátcích).
Pes však na člověka působí i jako ohromná dobíjecí energetická stanice. A člověk se nemusí obávat, že od nich energii bere a jim pak bude chybět.
Je to v pořádku, protože psi se energií sami dobijí.
Proto jsou stále plní energie, všude pobíhají a jsou
velice aktivní. Odpočívají na energeticky příznivých místech (bez geopatogenních zón), kde se
přirozeně „dobíjí“. Dá se tedy tvrdit, že, kam si lehne pes, tam si může lehnout i člověk. Pes si totiž nikdy nevybere k odpočinku energeticky destruktivní
místo nebo geopatogenní zónu. Sám si nelehne na

Nejčastějším domácím mazlíčkem člověka je koč-

místo, kde by to pro něj bylo nepříjemné. Tady platí

ka a pes, což může být i z toho důvodu, že jsou

pravidlo, že čím větší je pes, tak tím více energie

pro člověka asi největším přirozeným léčitelem

dokáže předávat.

a „dobíječkou baterek“.

Psí "maxidobíječka"
Pes je pro člověka odedávna přítel, kamarád
a ochranitel. Je věrný a poslechne svého pána na
slovo. Psi rychle chápou, jsou komunikativní, mají
- 11 -

Kde ležím,
tam je fajn.

lidé chybně myslí, ale do své srsti a následně ji ze

Zajímavosti o psech

srsti „vybije“. Má totiž kladný náboj a Země záporný, což vede k vybití.

Jediné místo, kde se potí, je jazyk
a polštářky u tlapek.
Psi mají asi sto různých výrazů v obličeji,
hlavně ve spojení s ušima.
Psi nemají slepé střevo.
Psi nejsou barvoslepí. Vidí odstíny modré,

Jak to funguje? Kočka dokáže vycítit špatnou náladu a nemoc. Přijde k nám, nasaje do srsti destruktivní energii a s načechranou srstí odchází. Nám je
najednou lépe. Oproti psům, kočky lehají na energeticky destruktivní místa a nasávají tuto energii,
což jim zajišťuje tuto schopnost.

žluté, zelené a šedé.

Kočíčí léčitelky
Kočka je znamením nezávislosti a svobodomyslnosti, protože si „nenechá do ničeho mluvit“. Také
ona má schopnost varovat před nebezpečím. Má
léčivé schopnosti a oproti psům, kteří vyzařují energii, kočka naopak energii vstřebává - nežádoucí/
destruktivní energii ze svého okolí, tedy i z člověka. Tyto energie nenasává do sebe, jak si někteří

Kočičí předení/vrnění je samo o sobě léčivé. Je
to dáno rezonancí, která je podobná theta vlnám,

INZERCE

které známe z meditací, kdy se v lidském mozku
vyrovnává levá a pravá hemisféra. Delší vystavení této frekvenci navozuje harmonii v organismu.

Zajímavosti o kočkách
Kočky nemají potní žlázy.
Dokáží vydávat až sto různých zvuků.
Kočka dokáže vyskočit 6 krát výš,
než je ona sama.
Kočky mají lepší paměť než psi.
Dokáží si pamatovat událost až 16 hod.
oproti psům, kteří si pamatují jen 5 min.

Zvířecí symbolika

text: M. A. Rian

V knize „Normóza“ od Roberta Grema je rozmluva

Zvířata ztělesňují mnoho lidských povahových vlast-

staré indiánky se svým vnukem: „V mém srdci jsou

ností, což potvrzuje spousta různých mýtů, bájí

dva vlci. Jeden je zuřivý, krutý, ničivý a egocent-

a pohádek, kde mají zvířata určité lidské vlastnosti

rický. Ten druhý je jemný, milý, soucitný a mírumi-

(např. mazaná liška Bystrouška apod.). Dokonce

lovný. Tito dva vlci v mém srdci mezi sebou zápa-

i v čínském bojovém umění Kun-fu najdeme sym-

sí“. „Který z nich tu bitvu vyhraje“, zeptal se vnuk?

boliku zvířat v podobě bojových sestav, nesoucí ná-

Moudrá žena odpověděla: „Ten, kterého budu živit“.

zev určitého zvířete. Talismanům v podobě zvířat

- 12 -

Tři kočky v keltské symbolice

jsou již od pradávna přiřazovány magické vlastnosti. Uvedu pro zajímavost několik zvířat, ztělesňujících některé lidské vlastnosti a rysy v symbolice.

Zvířata v symbolech
Bobr – je mistr stavitel i architekt. Podporuje nás
v utváření plánu našeho života. Podporuje plánování, tvoření, řešení problémů, jasnou mysl.
Bizon – je učitelem klidu a kontemplace, zlepšuje
pocit vděčnosti.
Delfín – je symbolem síly, hravosti, bezpodmínečné lásky, dává pocit radosti, smíchu a potěšení, ale
také soucítí s bolestí druhých a podporuje sílu samoléčení. Díky frekvencím, které vydává, zlepšuje
u lidí duchovní vývoj, vybavování snů a intuici.
Divoký kůň – posiluje srdce, podporuje vytrvalost
a sílu. Je oporou těm, kdo se cítí sami a jsou deprimovaní.
Gazela – Dává pocit jistoty ve světě, když se cítíte
zranitelní, zvyšuje bystrost, pohotovost a uvědomění.
Had – šamanům dává silnou podporu pro transformaci do nejhlubších úrovní poznání.
Kočka – představuje rodinné štěstí, domácí pohodu, pohostinství a lásku.
Lev – posiluje smysl pro to mít se dobře a mít sílu
„krále a královny“. Rozvíjí odvahu a učí nás čelit

strachům, zlepšuje sebedůvěru, podporuje vůdcovství a schopnost dosahovat cílů.
Medvěd – hluboce spojuje se Zemí. Podporuje
uspořádání myšlenek, plánů a snů až k jejich cíli.
Motýl – pomáhá člověku v emocionálních změnách, učí nás nechat odejít minulost a postupovat
vpřed a důvěřovat. Je symbolem lehkosti, elegance
a harmonie.
Netopýr – nám pomáhá orientovat se ve vlastní
temnotě – kým jsme a kdo jsme. Dává řešení nedokončených témat.
Orel – symbol získání jasného pohledu/nadhledu
na věc a vnímání nejhlubší pravdy.
Pavouk – smysl pro celistvost, vnitřní propojení
a integrace, sjednocení toho, co je rozdělené.
Pes – vyjadřuje ochranu, prosperitu a věrnost.
Puma – podporuje cílevědomé činy, posiluje realizaci vlastních snů a vizí. Učí stát si za svými slovy,
rozvíjí sebedůvěru a zvládání vlastních strachů.
Slon – pomáhá nám naslouchat druhým i sobě.
Posiluje vrozené vůdčí schopnosti.
Sova – přístup k naší nejvyšší moudrosti. Dává
jasné vidění, pomáhá se postavit čelem k věcem,
které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje schopnost
vidět věci, které vidět nejsou. Posiluje jasnost mysli
a vidění pravdy.
Tygr – inspiruje dělat správné činy, když čelíte obtížným volbám, posiluje přítomný okamžik, zklidňuje mysl a zvyšuje koncentraci.
Vlk – Dává schopnost poznat svou pravdu, pomáhá při urovnání vztahů a nastavuje zdravou hranici
mezi námi a ostatními.
Vrána – pomáhá vidět do podstaty reality, objevovat lekce paradoxů v našem životě. Motto: „Otevři
oči, protože nic není takové, jak to vypadá“.
Žába – dává sílu a jistotu těm, kteří prodělávají
dlouhodobé emocionální změny – rozvíjí totiž přizpůsobivost změnám. Pomáhá prožívat každý den,
jako zázrak.
Želva – pomáhá cítit se bezpečně i ve složitých
životních situacích. Podporuje zaměření se na přítomný okamžik a na věci, které se mají řešit. Dává
oporu osamělým a pomáhá zpomalit životní tempo.
To byla ukázka těch nejpoužívanějších zvířecích
symbolů.
text: M. A. Rian
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Síla bylin - šanta kočičí
Dnes bych vám napsal něco o bylince, která je pro-

hlavy. Nálevy se dají použít na zklidnění podráž-

spěšná nejen nám lidem, ale i zvířecím miláčkům.

děné pokožky, rozdrcené listy na pohmožděni-

Jde o šantu kočičí (lat Nepeta cataria), též zvanou

ny.

máta kočičí, marulka kočičí či nepita. Název ne-

Šanta a kočky

pita, je zřejmě odvozen od římského města Nepeti,
kde byla tato bylinka hojně pěstována.
Již její název nám napoví, že kočky velmi láká.
Planetární vládce šanty je Venuše.

Tak a teď ke kočkám. Pokud usušíte šantu a nacpete ji do látkových sáčků, většina koček (stejně
jako lidí) se sáčku chopí a nepustí ho z tlapek. Vliv
na kočky (i lidi) je následující – nálada se změní
na tzv. mazlivou, nebo tzv. lítavou (nálada na
běhání). Je to zábavné pokoukání. Nejraději však
mají kočky šantu čerstvou.
Než si ale šantu na zahrádku zasadíte, rozmyslete si to dobře. Může se stát, že se začnou u vás
scházet kočky z dalekého okolí. K nám začal
chodit jeden toulavý kocour a kromě stravy, si u nás
dopřává i odpočinek v šantě.

Šanta kočičí (lat. Nepeta cataria)

Tak to by bylo něco k domácím mazlům. Lidské

Pěstování šanty

plémě pro dnešek vynechám. Někdy mi totiž připa-

Šanta je trsnatá rostlina, dorůstající až 60 cm.

dá, že jsme nevyléčitelní.

Dnes roste již i v Evropě, blízko potoků, řek i lesních
cest. Svědčí jí propustné půdy, polostín i sluníčko.
Má bílé až růžové květy a rozkvétá 2x do roka.
Dnes se dá sehnat i řada zahradních odrůd. Množí
se buď semínky, nebo dělením trsů.
Doporučuji pěstování podle pravidla: „Zasazenou
budou kočky žrát, k vyseté však nebudou se znát“.
Mladé listy se sklízí podle potřeby a suší se pro
další použití, květy se sklízí kdykoli.

Použití šanty
Tato bylina se kdysi používala jako dochucovadlo
i jako léčivka. Její použití bylo při nachlazení,

Šanta kočičí kočky skutečně láká

horečkách, podrážděném žaludku, bolestech

Foto: JK

Krásné žití přeje Jan a rostlinky
text: Jan Kadeřábek
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Dančiny zdravé recepty

Zapečený lilek s rajčaty a olomouckými
tvarůžky
Ingredience:
•
1 lilek
•
300 g rajčat
•
2 stroužky česneku
•
1 lžíce přepuštěného másla
•
1 jarní cibulka
•
125 g olomouckých tvarůžků
•
2 vejce
•
bazalkové lístky
•
sůl
Troubu necháme předehřát. Mezitím lilek rozpůlíme
a vydlabeme (dužinu využijeme později do náplně).
Vydlabané půlky lilku posolíme, položíme na plech
s pečícím papírem, a dáme péct cca 15 minut.
Mezitím nastrouháme (nadrobno) vydlabanou dužinu, dáme ji do misky, přidáme k ní nakrájená rajčata a prolisovaný česnek (já přidám i chilli) a trošičku posolíme. Na pánvi rozpustíme máslo, dáme
na plátky nakrájenou cibulku a po zpěnění přidáme
směs, kterou restujeme cca 5 minut.
Poté přidáme nakrájené olomoucké tvarůžky, přimí-

Zapečený lilek ...

Foto: Dana Brabcová

cháme vajíčka a ihned odstavíme. Lilky vyndáme
z trouby a naplníme vytvořenou směsí. Pak je opět
pečeme cca 30min,dokud nebudou měkké. Hotové
pečené lilky nazdobíme bazalkou, nebo můžeme
přidat i zelené olivy.

Salát s červenou řepou
Ingredience (pro 2 porce):
•
2 červené řepy (předem uvařené)
•
3 lžíce olivového oleje
•
2 lžíce balsamikového octa
•
šťáva z jednoho citrónu
•
1 lžíce medu
•
50 g vlašských ořechů
•
50 g rukoly
•
120 g kozího sýra
Řepy oloupeme a nakrájíme na tenké plátky, které položíme na talíř. V misce smícháme olej, ocet,
šťávu z citronu, med a nakrájenou chilli papričku
(pro gurmány - já je miluji). Směsí polijeme červenou řepu na talíři a necháme odstát 20 minut. Nakonec řepu posypeme rukolou, ořechy a sýrem.

Salát s červenou řepou

K salátu je vynikající bílé suché víno.

DOBROU CHUŤ
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Foto: Dana Brabcová
text: Dana Brabcová

INZERCE

1+1 zelené smoothie

1+1 ovocné smoothie

ZDARMA

ZDARMA

..čerstvé jídlo plné energie..
Bubenečská 35, Praha 6

www.rawforyou.cz

OBJEDNÁVKY S ROZVOZEM
na tel. čísle

733 671 867

Lesní školka pro děti od 3 do 6 let,
venku za každého počasí.
t: 608 700 446

www.3udoli.cz
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PŘÍRODA

Kokořínské skály aneb
toulky Máchovým krajem
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko-Máchův kraj

Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou

zahrnuje oblast Kokořínska a část Máchova kraje.

spěchá ku cíli, než červánky pohynou?

Nacházíme se tak v Libereckém, ale i Středočes-

Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,

kém kraji zároveň.

jak zajde za onou v obzoru skalinou,

Příroda tohoto kraje je jedinečná hlavně z důvodu

nikdy – ach nikdy! To budoucí život můj.

geomorfologického.
Vyskytují se tu kvádrové pískovce, skalní měs-

Úryvkem z Máje bych otevřela mé cestopisné

ta a kaňovitá údolí, četné rybníky a rašeliniště,

vyprávění z třídenní toulky s mým kamarádem za

neovulkanické vrchy s chráněnými druhy rostlin

poznáním Kokořínska, romantické a tajemné kra-

a živočichů (zejména ptáků). Ojedinělá je i lidová

jiny, kde se kdysi toulal i samotný Karel Hynek

architektura této oblasti, nádherné roubené stavby

Mácha. Krása a mystičnost této přírody ho natolik

zachovávající si historický ráz.

uchvátila, že ji zvěčnil v nejedné své básni či pró-

Čertovy hlavy
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ze. Stejně jako kdysi Máchu, tak i mě před dvěma

Určitě vás zde zaujmou stěny zdobené reliéfy zví-

lety tento kraj učaroval. Kromě hradů, tvrzí, jeskyní,

řecích postav, které jsou zpodobněním některých

lidové architektury a nejrůznějších skalních útvarů,

špatných lidských vlastností. Bohužel i takto krásné

jsem tu našla místa a zákoutí, která přímo sršela

místo je terčem vandalů a člověk může jen nevěříc-

energií a byla zahalena podivuhodnou atmosférou.

ně kroutit hlavou.

Pojďme se tedy společně vypravit do některých

O kousek dále, nad obcí Želízy, se vám nabídne

z těchto míst a třeba se nakonec Kokořínsko stane

pohled na dvě obrovské pískovcové hlavy připo-

i vaším cílem…

mínající čerty či jiné podobné bytosti. Snad proto

1. den

se nazývají Čertovy hlavy. Jsou vytesané do dvou

Z Prahy jsme vyrazili s batohy a karimatkami v brzkých ranních hodinách jednoho teplého červencového dne. Vše jsme měli dokonale naplánováno,
ale brzy poté, co nám ujel autobus na Mělník, jsme
zjistili, že ne vždy je třeba plánovat, někdy stojí za
to pustit plány z hlavy a sžít se s rolí tuláka. Na
Mělníku jsme se osvěžili malým pivním mokem

skalních bloků a vytvořil je ve 40. letech 19. století, nám již známý, Václav Levý. Výstup k těmto
hlavám zdolá určitě každý. Mně se však zdálo, že
čím více jsem se přibližovala k cíli, tím více se zvedal vítr a mračna, jako by mě tito čertovští pacholci
chtěli zastrašit.
Od Čertových hlav jsme pokračovali lesní cestou

a pokračovali dále směrem mimo civilizaci. První
zastávkou byl Liběchov, odkud jsme vyrazili po
modré (asi 2 km severně) až k jeskyni Klácelka,
která je tak nazvána po F. M. Klácelovi Ferinovi.
Jeskyně je uměle vybudovaná a reliéfy, které na
ní vidíme, pochází od místního liběchovského
sochaře Václava Levého. Ostatně s jeho sochami
a reliéfy se v tomto kraji ještě potkáme.
Prostor před jeskyní se nazývá Blaník, zde spat-

Kaple sv. Máří Magdaleny
liběchovských lesů po žluté, vůně stromů a letní vánek nás příjemně osvěžily a my jsme se alespoň na
chvilku zase schovali před tropickými vedry, která
neustávala. Ze žluté jsme odbočili a po modré se
vydali ke kapli sv. Máří Magdaleny, kde jsme na
chvilku spočinuli v trávě a potichu rozjímali.
Poté jsme se vrátili zpět na žlutou a vydali se za poznáním dalších skalních útvarů Václava Levého,
a to Harfenice a Hada. Harfenice je skála, na které

Jeskyně Klácelka

je znázorněna žena vydělávající si na obživu hrou

říte např. významné osobnosti našich národních

na harfu (dnes již zničená). Vpravo najdeme dal-

dějin, spící blanické vojsko, anebo trpaslíky, kteří

ších pět pískovcových obličejů. Součástí tohoto

pro ně kovají zbraně. Druhá část této jeskyně se

sousoší je i malá jeskyně a po její straně i schůdky

jmenuje Klácelka, kde kdysi stával i kamenný stůl.

vedoucí na temeno skály.
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noven, ale roku 1450 byl nadobro opuštěn. Člověk
tu má pocit naprostého klidu, nikde nikdo, pomaličku ani neuslyšíte zvuky zvířat, navíc je tu spousta
zákoutí, kam se můžete „zašít“, já jsem třeba ulehla
do trávy pod jeřabinami a vůbec o ničem nepřemýšlela, jen jsem si vychutnávala šum lesa. Výhledy
odtud byly naprosto úchvatné a tesaná vyhloubaná
místa na horní plošině hrádku přímo vybízela k utáboření se... , ale museli jsme pokračovat dále.
Při prozkoumávání každého koutu hrádku ale mu-

Had
Skalní útvar Had nás zaujme reliéfem hada přeťatého sekerou, což nám připomnělo, že bychom si
měli dávat pozor na zmije. Bohužel i tento útvar byl

síte být obezřetní, jelikož jsou zde značné mezery
mezi jednotlivými pískovcovými bloky, na kterých je
hrádek postaven. Tyto mezery kdysi sloužily jako

poničen vandaly.
Po modré jsme se vydali do Tupadel, odkud jsme
se přiblížili autobusem až do Dubé, kde jsme strávili noc v místním kempu, poněvadž se nám počasí lehce zakabonilo. Nicméně večernímu koupání
v místním rybníku jsme neodolali.

2. den
Druhý den jsme vykročili střemhlav novému dobrodružství. Tentokrát jsme se přiblížili autobusem do
Zakšína, odkud jsme se vydali po červené až do
hlubokých lesů směrem k Pustému zámku, bývalé loupežnické pevnosti ze 13. století. Dnes jsou
to spíše torza skalního hrádku, která stojí na mohutných pískovcových blocích. Kdysi měl ale tento
hrádek za úkol střežit pod ním probíhající obchodní
stezku. Na přelomu 14. a 15. století byl hrad ob-

Pustý zámek
příkopy. Můžete si také všimnout na šikmo stesané stěny, na které se dochoval nájezdní výstupek
k padacímu mostu.
Cesta z Pustého zámku nás vedla směrem ke kopci
Nedvězí, kam jsme nakonec vystoupali. Ten, kdo
kopec zdolá, nelituje. Naskytne se mu opravdu
pěkný výhled na kokořínské údolí s jeho vrcholy.
Z kopce jsme se vydali směrem k vískám. Po krátké zastávce u kapličky jsme spatřili pasoucí se krávy a ovce, které nám pošeptaly, že se blížíme do
Osinalic, odkud jsme pokračovali směrem okolo
staré lípy a opuštěným Uhlířským dolem až k silnici, která vedla do Střezivojic. Nakonec jsme se
utábořili v Dobřeni, vychutnali si jídlo a pití v místní
roubené hospůdce a ulehli pod širé nebe na louce.
Zanořili jsme se do spacáků a pozorovali hvězdy,

Pustý zámek

které nás nakonec ukolébaly, až jsme usnuli.
- 19 -

3. den

vyvřelin podzemními vodami a vysrážením limoni-

Třetí den ráno jsme se probudili do slunečného

zvětrávání jednotlivých pískovcových boků ero-

dne, ačkoliv jsme se v noci nevyhnuli menšímu
deštíku, který nám smočil některé kousky oblečení. Z louky nás nakonec vyhnaly pasoucí se krávy,
které už z dálky pátraly po tom, co jsou to ty dvě
mihotající se tečky. Chvíli jsme šli po zelené a pak
jsme se napojili na žlutou, která nás zavedla až
do bukového lesa, který miluji. Nový příliv energie
a nádherná podívaná do svěží zeleně korun stromů.
Po lesní pěšince jsme došli až ke skalnímu laby-

tu na nepropustných slepencových polohách. Při
zi lépe odolávají horní vrstvy železitého pískovce
než spodní měkčí polohy s příměsí jílu. Tím vzniká
útvar ve tvaru hřibu s pevným kloboukem posazeným na mnohem užší noze. Pokličky tu ale nezůstanou věčně, některé zaniknou, jiné zase vzniknou. Nejsou ale jediné v této lokalitě. Už z dálky
by se zdálo, že jsou cílem horolezců, ale není tomu
tak, lezení na ně je přísně zakázáno.

rintu, který se nazývá Bludiště. Nachází se asi
2,5 km severozápadně od Mšena a je součástí
tzv. Mšenského okruhu – Cinibulkovy cesty.
Bludiště je tvořeno skalními soutěskami a komíny
v kvádrových pískovcích. Překážek tu příliš není,
ale při vstupu do bludiště musíte hned zdolat několik metrů strmé skály s vytesanými schůdky
a řetězem jako zábradlím. Vše jsme ale zvládli
a z labyrintu se dostali poměrně jednoduše. Kousek
od Bludiště stojí za prozkoumání i další objekt, a to

Hrad Kokořín

skalní útvar tzv. Tutanchamón.

Od Pokliček jsme se vydali po červené, podél

Poté jsme pokračovali po modré k pískovcovým

potoku Pšovka, až na hrad Kokořín, kde pravdě-

věžím Pokličky, ale cestou jsme ještě míjeli skalní

podobně přespal Karel Hynek Mácha roku 1833

útvary Obří hlava a Žába. Pokličky jsou jistě pozo-

z 20. na 21. srpna při své cestě do Doks.

ruhodným úkazem. Jedná se o pískovcové sloupy

V té době byl ale hrad pouhou zříceninou. Jak sám

s tzv. poklicemi, které leží blízko obce Vojtěchov,

píše ve svých zápiscích:
Stavba hradu toho, a obzvláště kulaté věže, jest
zcela přiměřena rozmnožiti tichou hrůznost krajiny.
Bledožlutá, jako skála, základ její, zdá se z jediného kusu pozůstávati. Zeď její náramné je tloušťky
a až ku špičaté, taktéž přižloutlé kamenné střeše
ani jediného okénka nemá. (K. H. Mácha)
My už jsme možnost přenocování neměli, neboť
jsme se museli vrátit zpět do civilizace – přes obec
Kokořín a Mělník autobusem do Prahy. Tímto se

Pokličky
při ústí Kokořínského a Vojtěšského dolu. A jak
vznikly? Vznikaly vyluhováním železa z třetihorních

naše putování Kokořínskem uzavírá a já jen doufám, že se sem někdy vrátím znovu…
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text: Mgr. Michaela Komorousová, foto: Tomáš Šmilauer

Starověké umění sokolnictví
Dnes již sokolnictví nemá význam z pohledu za-

dravce, jde o vztah mezi pocitem přiměřeného hla-

jišťování potravy člověka. Tak proč jej rozvíjíme,

du, ulovením kořisti a stavem nasycenosti. Dravec

chráníme a rádi sledujeme? Sokolnictví je důleži-

má vyšší jistotu, že nebude hladovět.

tým historickým a kulturním dědictvím. V dnešní

Jeho historie je dlouhá, sokolnictví je jedním z nej-

době má význam především v oblasti umělého

starších způsobů lovu drobné zvěře.

rozmnožování vzácných dravců. Dalším důle-

Počátky sokolnictví lze datovat přibližně od 2 tisí-

žitým účelem sokolnictví v současnosti je ochra-

ciletí př. n. l., a to ve stepních oblastech jižní Asie.

na letišť před hejny ptáků, kteří ohrožují letadla

Odtud se šířilo všemi směry až do Evropy.

v době vzletu a přistání. Sokolnictví rozhodně nelze

Středověká Evropa

považovat za týrání zvířat. Je od začátků založeno
na pozitivní motivaci a zábavě, nikoliv trestu.
Jde o umění cvičit a používat k lovu dravé ptáky.
Hlavním principem sokolnictví je spolupráce dravce
a sokolníka. Sokolník je ten, který vytvoří loveckou
situaci, a dravec naplní taktiku lovu zvolenou sokolníkem a na konec ji rozvine k získání kořisti. Základem fungování vztahu mezi sokolníkem a dravcem
je oboustranná výhoda, dravec díky sokolníkovi
zvýši svoji loveckou úspěšnost a člověk si zase
odebere část kořisti. Pokud se na to díváme očima

V Evropě docházelo k jeho rozmachu především
v období raného středověku. Nejprve sloužilo sokolnictví jako zdroj obživy, později se stalo
okázalou zábavou mocných. V době vrcholného
středověku mělo sokolnictví své místo na všech
významných dvorech v Evropě. Nejvýznamnějším
sokolníkem té doby byl německý král a římský císař
Friedrich II. z rodu Hohestaufů, sokolnictví bylo
jeho velkou vášní, věnoval se také ornitologii a etologii ptactva.

České země
ve středověku

Sokolnictví se také věnoval významný český král
Přemysl Otakar II. V dobách pozdního středověku
dosáhlo sokolnictví svého vrcholu.

Evropa po renesanci

V druhé polovině 18. stol. došlo k celkovému úpadku sokolnictví, jelikož bylo vytlačeno lovem palnými
zbraněmi. Pouze Anglie nepřerušila kontinuitu
tohoto umění.

Evropa dnes

V průběhu 19. a 20. stol. bylo sokolnictví opět
oživeno v mnoha zemích Evropy. A u nás je také
Sokolník se svým dravcem

Foto: MR

v oblibě.
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text: Šárka Gábová

Podzimní keře

Podzim má pro mnoho z nás nezaměnitelné kouzlo. Příroda, a potažmo květena, se loučí s obdobím rozpuku a dává na odiv poslední ze svých krás
v podobě hřejivě zbarvených lístků, plodů a květů
odolávajícím počínajícím chladným dnům.

Líska obecná
Téměř na každém kroku se setkáme s lískou
obecnou (Corylus avellana). Čím úrodnější půda,
tím však pro lísku lépe. Jedna z našich původních
dřevin nás sice na jaře moc neupoutá drobnými zelenožlutými kvítky, ale již na počátku září je možné

Svída krvavá

ky, které mají pilovitý okraj a jsou pokryté jemnými

Bez černý

chloupky, jsou spolu se zimně-jarními jehnědami

Bez černý (Sambucus nigra) je hojně rostoucí,

hlavním poznávacím znamením lísky.

dusík a světlo milující keř, omamně vonící v květnu

sbírat výživné oříšky. Oříšky, vejčité listy do špič-

až červenci bílými okoličnatými květy. Koncem léta
a na počátku podzimu se tyto přemění na drobné
černé peckovičky. Jsou oblíbené mezi ptactvem,
které rozšiřuje jeho semena, ale také mezi lidmi.
Květy jsou využívány ve farmaceutickém průmyslu
i lidovém lékařství, bobule pak zejména pro výrobu
nejrůznějších likérů a šťáv.

Líska obecná

Svída krvavá

Od října nás rudě zbarveným listím a namodralými
plody upoutá svída krvavá (Cornus sanguinea).
Keř je vhodným parkovým či zahradním doplňkem
kvůli olistění, v zimě po opadu zdobí červenými
bezlistými vzpřímenými či převislými pruty. Výška

Růže šípková

řez. K dalším známým svídám řadíme svídu bílou

Růže šípková

(Cornus alba), svídu japonskou (Cornus kousa) či

Dalším významným keřem, který zdobí naše nej-

dosahuje i přes pět metrů a svědčí jí pravidelný

svídu pochybenou (Cornus controversa).

bližší okolí je růže šípková (Rosa canina). Asi je- 22 -

Ptačí zob

den metr vysoký keř s trnitými větvičkami a drobnými pilovitými lístky. V červnu kvetoucí a příjemně
vonící léčivka upoutává na podzim vejčitými až kulovitými plody-šípky.
Ty se užívají během nachlazení k posílení ledvin
a také coby diuretikum.
Známá je růže v kosmetice, farmaceutickém průmyslu, nebo také i jako kulinářská lahůdka v podobě šípkové marmelády.

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), jak už název napovídá, nás i ptáky v září překvapí tmavými
bobulovitými plody velikosti asi 8 mm. Lákadlem je
nejen pro ptactvo, ale díky hustému olistění je především využíván jako živý plot. Dosahuje výšky až
3 metrů, jde o opadavý, avšak mrazuvzdorný drobnolistý keř, který roste hojně na sídlištích i v zástavbě rodinných domů, kde plní funkci živého plotu.
text: Perla Sch.

Včely jako "mazlíčci"
Česká republika je „nejzavčelenější“ zemí na světě.

v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí

Je u nás přes šedesát tisíc včelařů.

a opylují až 97 % rostlin na zemi. Albert Einstein
jednou řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije

Historie

o čtyři roky. Bez opylení totiž nebude úroda, zvířata

Ve starověku lidé vybírali náhodně objevená včel-

pojdou hlady a lidé s nimi.

stva, později si kmeny stromů, ze kterých vybírali
med, začali označovat. O nějaký čas později, začali
takovéto kmeny nejen označovat, ale nosit blíže ke
svým domovům. Odtud známe výraz „brtnictví.“
Ve středověku zvídaví lidé začali včelstvům stavět
„úly“ z vydlabaných stromů a později úly slámové, které možná znáte z některých dětských pohádek. Zásadní změnu ve včelaření a pořádný skok
k chovu včel znamenal v 19. století vynález úlu
s pohyblivým dílem, který byl vlastně pomyslným
startem moderního včelařství tak, jak ho známe dodnes.

Včelař Václav Bunc u svých včel

Nová stanoviště včel

Moderní doba
Moderní doba však s sebou nepřinesla nejen vynález úlu s pohyblivým dílem, ale později také
rozvoj průmyslu a stěhování lidí z vesnic do měst,
a tak se včelaření stávalo výhradou lidí na venkově a vesnicích. Nyní si lidé více uvědomují, nakolik
jsou včelky důležité a pro život na zemi zásadní.
Význam včel totiž nespočívá jen v tom, že produkují cenné a lidskému zdraví prospěšné látky (med,
propolis, včelí vosk, mateří kašičku…), ale také

Jsme tedy rádi, že i v dnešní uspěchané době, můžeme chovat včelky jako domácí „mazlíčky“, a že
vznikají nová stanoviště pro úly. Například již brzy
přibude jedno ze včelích stanovišť na Čimískově
naučné zahradě (komunitní a naučná zahrada
u Čimického háje). O něj se bude starat včelař
z „Medu z roubenky“ - Václav Bunc. Ten bude
přibližovat život včel a předávat zkušenosti, které
jeho rodina sbírá již po tři generace.
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text a foto: Terezie Műllerová

SPOLEČNOST

Michal Nesvadba dětem
„Energie, kterou dostávám od dětí,

je tento výraz používán tehdy, když je víc herců na

mě dělá šťastným.“

jevišti než v hledišti. Ano, skutečně jsem tam byl

Kdo jiný, než Michal Nesvadba může na Mezi-

sám. Věřte, nevěřte, během pěti minut bylo hřiš-

národní den dětí více rozesmát dětské tváře?

tě plné diváků, že ani v největší opeře na světě,

Jeho vystoupení na akci „Dětský den s přírodou“,

ve Scale, nemají tolik herců a sboristů. Nakonec to

která se konala na dopravním hřišti Glowackého

byla hned od první minuty úžasná atmosféra.

v Praze 8, se stalo velkým lákadlem pro všechny
přítomné. Využila jsem proto situace a zeptala se
ho na pár otázek...
Michale, Vaše vystoupení na Dětském dni s přírodou mělo zaručeně úspěch. A to nejen u dět-

Musím se přiznat, že se většinou také neubráním smíchu… Jste taková „studnice bláznivých
nápadů“, které vždycky pobaví... Kde berete
inspiraci?
Děkuji za poklonu. Pokusím se být chvilku vážný.

ského publika … Jak jste si ho užil?

Všechny nápady vznikají u stolu v mé pracovně

Pro každého herce jsou důležití diváci. Když jsem

mezi půl osmou ráno a jedenáctou hodinou dopole-

stál u jeviště a bylo pět minut před začátkem, vypadalo to, že to bude „přesilovka“. V herecké hantýrce

dne. Jak se říká, „jsou vysezené“. Tyto ranní hodiny
si chráním a může je narušit pouze představení pro
děti nebo golf.
Udržujete se nějak psychicky a fyzicky v kondici?
Relaxuji na golfu a je to také jediný sport, který mě
drží v kondici.
Pro děti hrajete bezmála 20 let. Jak se za tu
dobu proměnilo dětské publikum?
Vůbec se nemění, ale musím to upřesnit. Na mé
pořady v televizi se dívají děti od dvou let a do divadla se za mnou dostanou od tří let. V první třídě se
děti začínají většinou měnit a já je z hlediště ztrácím. Takže děti, které milují Michala, od dvou do
sedmi let, jsou stále stejné. Velmi mě potěší, a je to
častěji a častěji, když si o „selfíčko“ řeknou „náctiletí“ se slovy: „To byl můj idol.“
Děti jsou typické svojí bezprostředností, vzpomenete si na nějakou zábavnou historku z vystoupení?
Jedna za všechny. V Havířově to jeden z mých
malých fanoušků nevydržel, vběhl na jeviště, lehl
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a schoulil se kolem ní do klubíčka, z lásky k Micha-

Jste výborným bavičem, děti Vás milují. Jaký
jste ale jako táta? Umíte být také přísný?

lovi. Já se v tu chvíli nemohl hnout z místa. Držel

To neumím, ale zkouším to. Syn Marek (7 let) se

si na zem k mým nohám, respektive k jedné noze

se mě pevně jako „klíště“. A jak jsem záhy zjistil,
v divadle byl patrně bez rodičů a nikdo ho tak
nemohl ode mne „odtrhnout“. Takhle jsem tam stál
asi sedm minut. Lidem se to líbilo, smáli se a tleskali. Já byl bezradný.

potatil. Má mě dobře přečteného. Dokonce mi už
vymýšlí nápady do televizních pořadů. Je pohybově
velmi nadaný a po dědovi, mém tatínkovi, i výtvarně. Pečlivě sbírám všechny jeho kresby a „vynálezy“. Moje pracovna vypadá tak trochu jako galerie.

Původně jste vystudoval hudebně-dramatický
obor na pražské konzervatoři. Co Vás přimělo
k tomu, že nakonec hrajete pro děti?
Zprvu to tak opravdu nevypadalo. Založil jsem skupinu Mimtrio (Václav Upír Krejčí, Světlana Nálepková), která hrála snad ve všech zábavných pořadech
České televize. Byli jsme hodně populární svými
scénkami a parodiemi, takže jsem kariéru odstartoval hraním „pro dospělé“. Po deseti letech jsme se

Nemám tam Maneta ani Moneta, ale Marka.
Tak si, prosím, toto jméno zapamatujte. (úsměv)
Tématem tohoto čísla jsou „domácí mazlíčci“.
Měl jste někdy nějakého domácího mazlíčka?
Myslím tím zvířátko…
Já jsem neměl mimo plyšáků žádného mazlíčka.
Ale pamatuji si, že v dětství měli naši psa. S tím se
pojí i jedna historka. Tatínek si své kresby vždycky

rozdělili a každý šel svou vlastní cestou. A bylo to.

dával na zem, takže když pracoval dlouho, byl celý

Z jednoho náhodného představení v týdnu jich je

jeho pokoj plný kreseb. Já jsem to miloval. Běhal

nyní pravidelně pět. Hraji pro děti všechny víkendy

jsem mezi nimi, představoval si, že to byly domy

v roce včetně pátků.

a volná místa mezi kresbami na koberci byly silnice.

Foto: MR

Vystoupení Michala Nesvadby pro děti
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Pes mého otce na to nikdy nedbal a chodil rovnou

dědečkem. Světe, div se, termín má na 3.11. a to je

po obrázcích. Měl to sice zakázané, ale vysvětlete

den, kdy mi bude letos šedesát.

mu to, když si se mnou chtěl hrát. Přeci nebude
obcházet nějaké „domy“. (úsměv)
Máte pocit, že život naplňujete tím, čím jste
chtěl, nebo je tu ještě něco, co byste si chtěl
vyzkoušet či zrealizovat?

Co byste popřál našim čtenářům?
Pan Miloš Kopecký, který vedl na konzervatoři seminář, mi dal tehdy radu: „Nevěř úplně všemu. Zkus
se přesvědčit sám.“ Tehdy mluvil o divadle, ale já
to praktikuji i v životě. Vím jedno. Zprávy v televizi

Energie, kterou dostávám od dětí, mě dělá šťast-

jsou narežírované tak, aby vás upoutaly po celou

ným. Zahrál jsem si díky České televizi ve všem,

dobu jejich trvání. Střídá se katastrofa s naroze-

co jsem chtěl, protože jsem si to sám napsal do

ním zvířátka v ZOO, výbuch, požár, levnější benzín

svých scénářů. Mám skvělou rodinu, která mě ve

s politikou atd. Takže…. O všem se nepřesvědčím,

všem podporuje, a už jsem se také stihl stát dědou.

jak to je, či není, ale nestresuji se. Užívejte si!

Do konce roku mě dcera udělá dvojnásobným

Výročí založení
ZOO Praha

text: Mgr. Michaela Komorousová/Michal Nesvadba
foto: MR + archiv Michal Nesvadba
INZERCE

V roce 1922 daroval státu velkostatkář Alois
Svoboda Trojský zámek a pozemky v katastru Troja.
U pozemků však s podmínkou, že na nich bude
vybudována zoologická zahrada.
V roce 1923 byl Jiří Janda (středoškolský profesor a ornitolog), který se původně snažil vybudovat ZOO na ostrově Štvanice, pověřen přípravnými pracemi pro vznik ZOO na těchto pozemcích
v dolní části Troje. Janda organizoval terénní
úpravy, výstavbu prvních pavilónů a stal se prvním
ředitelem ZOO Praha.
Dne 28.9.1931 byla ZOO Praha konečně otevřena. Tehdy ještě jako staveniště. Prvním mazlíčkem
ZOO Praha byla například lvice Šárka.
Dnes, po 86 letech, je pražská ZOO čtvrtá nejlepší ZOO na světě.

text: PhDr. Martin Rezek

Komisař Simon učí mládež

Úřad městské části Praha 8, ve spolupráci s iustrátorem 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, budeme vám jej, se souhlasem úřadu, předkládat i v našem časopisu.
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zdroj a ilustrace: Roman Kliský, www.klisky.cz
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ZÁBAVA
NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Dobrá nálada je vždy zapotřebí

Sedí dva vyhladovělí studenti na koleji
a fantazírují:
„Co takhle začít chovat prase?”
Druhý na to: „Blázníš, ne? Co ta špína?
A ten pach?”
První odpoví: „Si zvykne...”
Omlouvá se zajíc hadovi: „Promiň, že
jsem se ti posmíval, že nemáš nohy.“
Had: „Ale, to nic není!“
Zajíc:„Tak, ruku na to!“

Karel

Pepíček přijde domů.
Tatínek se ho ptá:
„Tak co bylo ve škole?“
„Já jsem se nejvíc hlásil.“
„A na co se paní učitelka ptala?“
„Kdo rozbil okno na chodbě.“
"Na přírodovědné procházce u řeky ukazuje učitelka žákům z 4. A na ohlodané
stromy a ptá se: "Víte, děti, kdo to udělal?"
A děti sborově: "To my ne, to byli ti z béčka!"

Ano milostivá, úroveň všeobecné vzdělanosti
rapidně klesá. S předchozími majiteli jsem
byl schopen komunikovat několika světovými
jazyky a těmhle už stačí jen říct: „Nazdar...
troubo...smrdíš !“ a můžou se uválet smíchy...

Karel

Přijde kulturista k veterináři s psíkem, kterého drží v dlani, a stěžuje si:
„Pane doktore, můj pejsek se pokaždé
rozklepe a počůrá, když mu dám nějaký
pokyn.“
Doktor se diví: „S tímto jsem se v mé praxi
ještě nesetkal, ukažte, jak se to děje.“
Kulturista to chce panu doktorovi co nejlépe ukázat, a tak se co nejvíce nadechne
a na psíka zařve „SEDNI !!!“

Naše nová volební strategie tentokrát
uspokojí naprosto všechny. V první etapě
zapracujeme do volebního programu vše, co
po nás naši voliči požadují a co by se líbilo jim
... no a v druhé etapě, po volbách, schválíme
jenom to, co se zase líbí nám a Bruselu...

Ptá se čtenářka na besedě s autorem:
"Které knihy vám v těžkých chvílích
nejvíce pomohly?"
"Byly dvě - kuchařská kniha mé matky
a šeková knížka mého otce."
Proč je malá ručička na hodinách většinou tlustší?
Má přece méně pohybu!
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HRA O SPINNER

S LUMINISCENCÍ

LUŠTĚNKA

SUDOKU

1

- řešení najdete na straně 35

2

LEHKÉ
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TĚŽKÉ

PRO RODIČE A DĚTI

rodiče dětem
pomáhají

Svět skřítka Čimíska

- řešení najdete na straně 35

Najdi 7 rozdílů a omalovánka

Do Čimického háje vyrazila kočička Líza. Sice to tam neznala, ale toho se ona nebála.
Obrázek dole si můžeš barevně vymalovat dle vlastní představy nebo dle vzoru nahoře.
Najdeš 7 rozdílů mezi horním a dolním obrázkem?

Kudy z lesa
ven?

Kočička Líza se v háji
procházela, ale když se
chtěla vrátit domů, zjistila, že zabloudila.
Skřítek Čimísek jí ukázal
cestu.
Najdeš, kudy musela jít
kočička, aby vyšla z lesa
ven?

Ukážu
ti
cestu.

Svět skřítka Čimíska - text a ilustrace: PhDr. Martin Rezek
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INZERCE

Knihkupectví Portál
Kvalitní a bohatá literatura
pro děti a rodiče.
Tituly i z oborů psychologie,
pedagogiky, sociální práce
a dalších humanitních směrů.

Otevírací doba:
9.00 - 18.00

Klapkova 1867/2
Praha 8
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA ČASOPISU
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
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
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
Letní klub Stromeček Zámecká
MŠ Pětikvítek Mílovská 6
Studio Kytka Mílovská 6

celá Praha závozová síť stravování Raw for You

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

INZERCE

pro 1 číslo časopisu (tj. 2000 výtisků)

1/8 stránky
52,5x74 mm

52,5 x 74

800,- Kč

105 x 148

1/4 stránky
105
x
74

105x74 mm

210 x 148

1.500,- Kč

210
x
74

1/2 stránky
105 x 148 mm
210 x 74 mm

3.000,- Kč
1 stránka

210 x 148 mm

6.000,- Kč

Rozměry plochy jsou uvedeny v mm (výška x šířka). Vydavatel si vyhrazuje právo nevydat inzerci bez udání důvodu.

ŘEŠENÍ SUDOKU a SVĚT SKŘÍTKA ČIMÍSKA
1

2
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