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Co připravujeme

O SPOLKU

“Jsme spolek Vědomý dotek, založený jako
občanské sdružení v roce 2013. Naším cílem
je podpora zdravého životního stylu a ochrana
životního prostředí”

Prosinec 2020 – vytvoření videopřednášky SENIOŘI PROTI ŠMEJ
DŮM a její poskytnutí zdarma
domovům pro seniory – Takticko-strategická sebeobrana seniorů proti agresorům a tzv. šmejdům

Blíže k našim projektům...

V programu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
vede spolek tyto projekty:
KLUB NA DOTEK

Komunitní klub “Na dotek” je projekt určený pro každého, kdo má
zájem o zdravý životní styl, pomoc lidem a přírodě. Je zaměřený
na podporu zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce.
Členové se mohou účastnit akcí podporujících přírodu a jejich
zdraví, využívají slevy na akce spolku nebo slevový program
na produkty a služby apod.

TAKTICKO-STRATEGICKÁ SEBEOBRANA

Pořádáme kurzy pro ženy nebo např. seniory, ve kterých se účastníci
učí identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi, aby se mohli
nebezpečí vyhnout, či v nich adekvátně reagovat. Jde hlavně o tzv.
sebeochranné myšlení. Následně se účastníci učí jednoduché (ale
velmi účinné) sebeobranné techniky.
Lektorem kurzů je odborník s dlouholetou policejní praxí,
zkušenostmi ze sebeobrany a speciálních ošetřujících a relaxačních
technik (Shiatsu ...).

KULTURA NA DOTEK

Projekt “Kultura NA DOTEK” je celoroční literární, grafická,
fotografická a výtvarná (malířsko-ilustrační) činnost amatérských
členů komunity či účastníků z řad veřejnosti - tedy pravidelná
zájmová kulturní činnost amatérského uskupení. Účastníci projektu
se celoročně scházejí, vzájemně spolupracují na této kulturní
tvorbě a diskutují o literární tvorbě, reportážích, tematických
článcích, ilustracích, fotografiích apod. Výsledky této činnosti jsou
prezentovány na výstavách či v časopise NA DOTEK.
Podporuje:
Městská část Praha 8

Prosinec 2020 až únor 2021
Čištění ptačích budek
V Čimickém háji v Praze 8 opět vyčistíme
ptačí budky, aby v nich mohli ptáci
znovu hnízdit. Čištění ptačích budek je
důležité proto, aby se ve starých hnízdech nemnožili cizopasníci, a aby se díky
nánosu starých hnízd nemohli na vajíčka a mláďata v ptačích budkách dostat
predátoři.
Vzhledem k celospolečenské
situaci a nepředvídatelným vládním opatřením nelze v současnosti
naplánovat konkrétní termíny
akcí.
Napište nám, pokud nám chcete
pomoci, a my vás budeme informovat
o vyhlášených termínech.
Přijďte nám pomoct – na konkrétní
termíny se dotazujte na emailu:
info@vedomy-dotek.cz, nebo jej
zjistíte na webových stránkách:
www.vedomy-dotek.cz
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Co se nám povedlo
3. 9. 2020 – Pomozme mlokovi přežít v Praze
Při akci uklidilo 20 dobrovolníků (zastoupeno mnoha dětmi)
prostor u Podhořského potoka od odpadků. Zároveň jsme
opravili poškozené tůně, a tak jsme opět podpořili mloka skvrnitého, který se zde vyskytuje. Bylo to prima a všem moc děkujeme.

12. 9. 2020 – Dobrovolný úklid Čimického háje
V Čimickém háji na Praze 8 jsme uklidili na 20 pytlů odpadu
a dalších věcí jako byly pneumatiky, bojler apod. Přišlo nás podpořit 33 dobrovolníků. Připraveny jsme měli jak pytle na odpad,
tak rukavice i desinfekci pro dobrovolníky. Všem moc děkujeme.
Mělo to smysl.

20. 9. 2020 – Běžte do háje 2020 - Charitativní
běh dětí s rodiči v Čimickém háji pod patronací
Rostislava Osičky
Na Čimické zahradě (Spádná 882/9, Praha 8) jsme uspořádali
již 4. ročník charitativního běhu pod názvem “Běžte do háje
2020”. Letos byl opět zaměřen na běh dětí s rodiči a plnění úkolů
na trase. Všichni, kteří doběhli do cíle, získali ceny a nakonec
bylo i losováno z běžeckých týmů o hodnotnější ceny, jako např.
knihy vydavatelství Portál. Vybrané peníze na vstupném (celkem
2.160,- Kč) putovaly do veřejné sbírky “Pro Čimický háj”, který
podporujeme.
Nebylo však jen sportování, ale i zábava - dětské dílničky,
ukázka včelaření, vystoupení divadla Buřt, hudební vystoupení
kapely Punčocháče a hosté, skákací hrad apod. Patronem akce
byl známý český boxer - Rosťa Osička, který se akce zúčastnil
a ukázal nejen jak boxovat, ale zahrál si i v improvizované scénce
divadla Buřt.
Všichni si to moc užili. Přijďte nás podpořit i příští
rok. Děkujeme nejen panu Osičkovi, ale i Dobrovolným hasičům Praha 8 Bohnice a Mateřince Jeřabince,
kteří nás při organizování této akce podpořili.

Zrušené akce
Z důvodu opatření proti koronaviru jsme byli nuceni zrušit
přednášky pro seniory, brigády dobrovolníků (charita day)
a významně jsme omezili i přednášky o přírodě pro školy
a školky.

Více na www.vedomy-dotek.cz

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.

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

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

■ POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

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

ČIMICKÁ ZAHRADA – Čimískova naučná zahrada
Vzniká Čimická zahrada – na pozemku u Čimického háje v Praze 8
(ul. Spádná 882/9) vzniká komunitní a naučná zahrada.

Zahrada je již několik let budovaný prostor Čimískovy naučné zahrady, na kterém se realizují
přednášky o přírodě pro děti z mateřských a základních škol. Ale organizují se zde i jiné akce,
jako např. Charitativní běh pro Čimický háj, známý také pod názvem „Běžte do háje“.
Na Čimické zahradě jsou budovány venkovní expozice s odlitky zkamenělin pod vedením
pana Vlastimila Sloupa, jenž realizoval například Geostezku v Zoologické zahradě Praha.
Zapojte se a pomozte nám budovat
něco, co má smysl.
Kontakt: info@vedomy-dotek.cz
www.vedomy-dotek.cz
Projekt grantem podpořil: Hlavní město
Praha a MČ Praha 8
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PTÁCI A JEJICH
LET
– Pavel Karel –

Dávná touha
Již od nepaměti vzhlížel vždy člověk
vzhůru k nebi. Fascinovaly ho zářící
hvězdy, měsíc měnící svůj tvar a slunce
na své pravidelné každodenní dráze. Pak
si začal všímat i zvláštních tvorů, kteří se
záhadným způsobem vznášeli a proháněli
po nebi. Tak objevil ptáky a od té chvíle
zatoužil létat stejně jako tito tvorové. Zběsilé
mávání rukama i při seberychlejším běhu ho
do vzduchu nevyneslo a ani skákání z výšky
za pomoci různých větví nedopadlo nikdy
dobře.

Podle legendy prý první křídla složená z opravdového peří
ptáků sestrojil vynálezce Daidalos pro sebe a svého syna Ikara.
Vzlétli opravdu k nebi, avšak bohužel pro Ikara až moc vysoko.
Tento pokus dopadl stejně, jak praví známé pořekadlo „pýcha
předchází pád“. Ikaros chtěl výš až ke slunci, křídla slepená
voskem se rozpadla a nebohý pradávný aviatik se zřítil do moře.
První doložené pokusy napodobit ptáky spadají do konce XVII.
stol., kdy bratři Mongolfiérové začali experimentovat s plavidly
lehčími než vzduch - balóny. Tento druh létání, i když zdárně

Ledňáček číhá
na svou kořist (ryby)
vsedě na větvi
a ve chvíli, kdy ji
uvidí, vrhá se rychlým
střemhlavým letem
pod vodní hladinu.
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se rozvíjející, ukončila strašná katastrofa
vzducholodi Zeppelin LZ 129 - Hindenburg
na letišti Lakehurst 6. května 1937. Ale
již daleko předtím pochopili mnozí, že
k úžasné a vysněné dovednosti ptáků,
létání, je přiblíží jen použití letounů těžších
než vzduch. Celá tato dlouhá etapa vývoje
až k dnešním obřím dopravním letounům
je dlážděna úsilím známých a úspěšných
průkopníků letectví a někdy bohužel,

První doložené pokusy
napodobit ptáky spadají
do konce XVII. stol.
abychom byli objektivní, i dobrovolných „sebevrahů“, kteří, jak
již říkal Jára Cimrman, museli ukázat ostatním: tudy ne, přátelé.
Člověk se tedy po velikém úsilí létat naučil, i když křídla mu
naštěstí nevyrostla, a my se můžeme konečně podívat, jak k této
dovednosti přišli sami ptáci.
Ptačí původ
Předky prvních ptáků můžeme snad hledat mezi druhy řádu
Ornithishia, u nichž se peří postupně vyvinulo ze šupin po celém
povrchu těla i podél předních i zadních končetin. Chránilo tyto
ptačí prapředky jak před ztrátou teploty těla v chladném období, tak
i před silným zářením slunečních paprsků. Dávní praptáci byli jen
o něco větší než holubi a byli to ještě velmi špatní letci. Většinou
používali křídla jen k plachtění z vyvýšeného místa směrem dolů.

Archeopteryx
Do korun stromů šplhali pomocí prstů s drápy
na předních končetinách. V té době měli ještě
dlouhý a těžký ocas a stále ještě nedokonalou
stavbu prsní i ramenních kostí. Málo vyvinuté
prsní svalstvo jim umožňovalo jen zmíněné
plachtění, nebo v nejlepším případě jen velmi
krátký třepotavý let.
Ptačí historie se pravděpodobně začala
psát na sklonku druhohor při rozsáhlých
ekologických změnách na celé planetě, kdy
vynikající vlastnosti peří sehrály v nastalých

Víte,

že...

i
ří vyv
se pe těřích
z ješ
nulo pin?
šu
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nepřívětivých klimatických podmínkách
klíčovou úlohu. Ptáci díky němu přežili.
Naproti tomu pro létající plazy a ptakoještěry
toto období znamenalo konec jejich éry.
Na přelomu druhohor a třetihor prošli ptáci
dlouhým vývojem. Dnes jsou rozrůzněni
do více než 10000 druhů, 28 řádů a více než
157 čeledí. Několik řádů a čeledí je známo
jen z nalezených fosilií.
Rozpor, aneb nedostatek informací
V zájmu objektivnosti však musíme uvést
i to, že existují verze zpochybňující teorii
vzniku ptáků z dinosaurů. Dvounozí
dinosauři, nejvíce podobní svojí stavbou
těla ptákům, žili v pozdní Křídě asi před
70 - 100 miliony let. Ale Archeopteryx,
nejstarší známý fosilní pták, spadá do období
před 145 miliony let, což by ukazovalo
na mnohem dřívější vznik ptáků již v Triasu.
V tomto období však žádní dinosauři
podobní stavbou těla ptákům nežili. Další
záhadou je, že tito dinosauři, z nichž se
mohli ptáci postupně vyvinout, měli hodně
zmenšené přední končetiny, které v žádném

Víte,

že...

mo
je zná
Dnes 0400
přes 1 áků?
pt
druhů

Pohyb křídel při letu

případě nebyly uzpůsobeny tak, aby se
z nich mohla vyvinout křídla schopná udržet
tvora ve vzduchu. Je opravdu těžké potom
pochopit, jak by mohli tito tvorové přejít
k jakékoliv formě létání. Tento rozpor v teorii
o původu ptáků by snad mohly pomoci
vyřešit jen další nálezy fosilií z období
dávného Triasu.

končetin a pohybovat se i po zemi pomocí zadních, musí mít pro
to uzpůsobenou kostru. Týká se to hlavně hrudní kosti, která má
podobu velkého štítu s vysokým hřebenem, na kterém jsou upnuty
mohutné létací svaly. Podobně pánevní pletenec je zesílen tak,
aby zadní končetiny unesly bez problémů váhu ptáků při chůzi,
šplhání a v neposlední řadě, aby tlumil nárazy při přistání. Oproti
pohyblivému krku je páteř trupu a ocasu strnulá a nepohyblivá.
Neobvyklým rysem dolní končetiny je mechanismus, který

Vždyť létat je tak snadné...
Co je tedy tajemstvím tolik obdivovaného
ptačího letu? Je to především zcela zvláštní
a vylehčená stavba jejich těla. Kosti ptáků jsou
duté, nebo voštinové a zformovány jsou tak,
aby i při malé váze byly pevné a vyhovovaly
letu. Namísto těžkých čelistí a zubů mají ptáci
jen lehký zobák. Aby mohli ptáci zcela bez
problémů létat pomocí opeřených předních

... mávnutí
až 50x - 200x
za vteřinu.
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Ukázka rozdílnosti kostry ptáků
rychlostí letu až 389 km/h. Druhé místo má
orel skalní s 320 km/h a další jako raroh
209 km/h, rorýs 171-200 km/h, ostříž
160 km/h, fregatka 153 km/h a další.

Střemhlavý let dravce při lovu
umožňuje velmi pevné uchopení větve při usednutí. Když pták
na větev usedne, noha se ohne, svaly se samočinně napnou a prsty
pevně sevřou větev bez vynaložení jakékoliv svalové síly. To
umožňuje ptákům, bez jakéhokoliv rizika pádu, na větvích spát.
Letky křídel a ocasní rejdovací pera dávají ptákům schopnost
létat, plachtit a řídit směr a rychlost letu.
Někteří mořští ptáci, např. Albatrosi, svými dlouhými a úzkými
křídly jen zřídka mávají a využívají co nejvíc vzdušných proudů.
Plachtí po větru, nebo proti němu stoupají do výšky a během
několika hodin letu u nich není často pozorován žádný pohyb
křídel. Nevýhodou je, že za bezvětří nemohou prakticky létat.
Specializovaná křídla kolibříků jim zase umožňují mávnutí až
50x - 200x za vteřinu.
Vedle těchto zvláštností ve stavbě těla mají také ptáci zřejmě
nejdokonalejší oko v celé živočišné říši. Například sokol vidí
tak, jako kdyby člověk používal dalekohled se sedminásobným
zvětšením. A právě sokol stěhovavý drží i další rekord, protože
patří zároveň i k nejrychlejším živočichům planety s fantastickou

Ptáci jsou ve všech směrech úžasní tvorové
a do dneška se dovedli přizpůsobit všem
prostředím na naší planetě. Od nejteplejších
tropů až po nejmrazivější oblasti jejich pólů.
Přes spoustu vedlejších obtíží, které vývojem
překonávali, se ptákům létání evidentně
vyplácí. Umožňuje jim přepravovat

Dávní praptáci byli jen
o něco větší než holubi a byli
to ještě velmi špatní letci.
se za poměrně krátkou dobu na veliké
vzdálenosti, unikat úspěšně před predátory,
či získávat potravu. Zaplatili však za to daň
ve formě jednoúčelové přeměny předních
končetin na křídla. Lidem křídla už asi
nevyrostou a ruce jim tak naštěstí zůstanou.
A tak na tento problém zřejmě vyzráli jen
andělé. Mají oboje, ale jak se jim to povedlo?
... to je asi opravdu ve hvězdách, ke kterým
jsme s dávným prapředkem vzhlíželi
na začátku.
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Archeopteryx
– Erika Nehonská –

Pro některé
prapták, pro
jiné neptačí
dinosaurus
podobný
ptákům.
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To je ARCHEOPTERYX nejslavnější pravěký opeřenec,
který stále skrývá řadu tajemství.
Už samotný název Archeopteryx je
velmi zajímavý. Je složen z řeckých
slov „archaīos“ (starověký)
a „ptéryx“ (peří, křídlo), v překladu
znamená tedy „staré křídlo“.
Archeopteryx byl velký zhruba jako
straka, vážil kolem půl kilogramu,
žil asi před 150 miliony lety
na jihovýchodě Německa, v oblasti
araukáriových a cykasových hájů,

jež se nacházely u pobřežních lagun bavorského
moře jurské doby. Protože měl pera tenká a jelikož
ještě nebyla dobře vyvinuta pro létání, byl velmi
špatným letcem. Háje, ve kterých žil, ho chránily
před nebezpečím. Zde se mohl ukrýt do houštin,
křoví anebo rychlým šplháním po kmenech stromů
se mohl zachránit v jejich korunách.
Potravou mu byl hmyz, ryby, krabi, bezobratlí
živočichové, popřípadě také malí savci, což nás
může přesvědčit, že byl masožravcem. Na stromech
či na skále si údajně stavěl hnízda, kam kladl vejce,
která pravděpodobně zahříval, dokud se mláďata
nevyklubala.
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■ Fosilie archeopteryxe

Doposud bylo nalezeno 12 exemplářů
fosilií archeopteryxe. Poslední v roce
2010 v soukromé sbírce, ale dosud nebyl
vědecky popsán. První nálezy archeopteryxe
pochází z 19. století. V roce 1860 proslavil
bavorské město Eichstätt nález pera křídla
archeopteryxe v litografickém vápenci.
Vědci se domnívali, že jde o důkaz toho, že
v jurském období žili již ptáci. Z omylu je ale
vyvedl nález první celé kostry archeopteryxe,
poblíž druhého bavorského města Solnhofen
(Archeopteryx lithographica). Tento
archeopteryx měl znaky plazů - ozubené
čelisti, na předních končetinách drápovité
prsty a dlouhý ocas z 20 obratlů. Sice neměl
duté kosti, což mají dnešní ptáci, ale opeřením
těla a protaženými čelistmi do podoby zobáku
se ptákům přibližoval.

V Číně byla nalezena fosilie
dokonce staršího praptáka
než je archeopteryx. Nalezený
anchiornis žil před cca 151 až 161
miliony lety, byl opeřený a měl
plazí i ptačí rysy.
V roce 1877 byla opět nedaleko Eichstättu
objevena druhá kostra archeopteryxe
- nejkrásnější a nejcennější fosilie
archeopteryxe. Exemplář, jenž je k vidění
v berlínském Humboldtově muzeu, má
dokonale zachovalou lebku, kostru a také
peří. Fosilii nalezl farmář, který ji prodal
místnímu hostinskému, jenž si s ní ozdobil zdi
svého domu. Po několika letech i hostinský
exemplář prodal a v roce 1881 byl předán
muzeu v Berlíně. Peníze za vzorek a samotný
výzkum na něm zaplatil německý průmyslník
Ernst Werner von Siemens. Po prozkoumání
vědci došli k závěru, že jde zcela o nový druh
archeopteryxe.
Na počest E.W.von Siemense byl nový druh
pojmenován Archeopteryx siemenssi.
Další zajímavé fosilie z jihovýchodního
Německa byly prodány například do Londýna.
Kostra nalezená v roce 1861 u města
Langenaltheim byla sice ve vysokém stupni
rozkladu, ale zachovala se velmi dobře
pera obou křídel, stejně jako úplný ocas
s oboustranným a symetrickým opeřením.
V roce 1988 byl objeven zatím největší jedinec
z dosavadních dvanácti. Jedná se také o jediný

nález archeopteryxe v odlišném typu horniny.
Vědcům z univerzity v Manchesteru se podařilo roku 2018 pomocí
synchrotronované mikrotomografie (forma 3D rentgenového
vyšetření) objevit nový druh archeopteryxe - Archeopteryx
albersdoerferi.
Tento druh má blíže k ptákům než plazům a jeho kostra je lépe
přizpůsobená k letu. K výzkumu použili fosilie nalezené v roce
1991 u Daitingu.
Výzkumy fosilií archeopteryxe budou jistě pokračovat i nadále.
Díky pokrokům ve vědě se tak dozvíme v dalších letech nové
a zajímavé informace, které opět více osvětlí, zda archeopteryx byl
nebo nebyl předchůdcem dnešních ptáků.

Ptačí zpěv mezi dinosaury
– od kdy ptáci zpívají
– Martin Rezek –
Dnešní ptáci ke svému zpěvu používají speciální orgán ve své
hrudi, tzv. syrinx. Toto zpěvné ústrojí je obdobou hlasivek
u savců. Nalézá se v místě, kde se průdušnice rozděluje na dvě
průdušky.

■ Ale od kdy vlastně ptáci zpívají?

Syrinx je chrupavkovitý orgán, který není tak tvrdý jako kost,
a tak je jeho dochování ve fosilních nálezech složitější.
V roce 1993 byla však na ostrově Vega v Antarktidě nalezena
66 milionů let stará fosilie ptáka Vegavis iaai,
u kterého bylo zpěvné ústrojí syrinx
nalezeno. Tento prapták, veliký jako
dnešní slepice a příbuzný dnešním
husám, vydával patrně pouze troubivé
zvuky.
Starší nálezy fosilie se zpěvným
ústrojím prozatím nalezeny nebyly.
Vegavis iaai však žil v době svrchní
křídy, kdy se na zemi vyskytovali ještě
poslední dinosauři, a tak si jeho „zpěv“
mohli užít i oni.
Ilustrace: Roman Kliský
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Ptačí migrace lidstvo
nepřestává fascinovat
– Vít Céza –

Mnoho druhů hmyzu, pavouků na pavučinových vláknech, plachtících plazů či savců se
během evoluce adaptovalo na nějakou formu letu. U žádné z těchto skupin však stav nedosáhl
takové dokonalosti jako u ptáků. Ptáci de facto jako jediná skupina teropodních dinosaurů
přežila jejich velké vymírání na konci křídy před 66 miliony lety a od té doby se během následujících desítek milionů let postupně rozrůznila do více než 10 tisíc popsaných druhů ptáků
adaptovaných na různá geografická prostředí a způsoby života.

Pro mnohé druhy ptáků je vedle samotného
letu typická ptačí migrace, která lidstvo
nepřestává po generace fascinovat a stále
přináší nové a dosud nezodpovězené otázky.
Na území Evropy žije kolem 90 stěhovavých
druhů ptáků, přičemž každoročně počet
migrujících jedinců činí několik miliard. Tyto
prokázané pohyby již před řadou let vyvrátily
tehdejší a dnes již úsměvné teorie o mizení
těchto ptáků ve své domovině, které byly
např. až do 18. století vysvětlovány mimo jiné
jejich zahrabáváním se do dna rybníků.
Jednotlivé tažné druhy ptáků se liší tím,
do jakých teplých oblastí na zimu létají,
a tudíž i celkovou vzdáleností letu. Druhově
specifická je i doba, kdy konkrétní druh ptáka

odlétá a kdy se vrací, i když i v rámci jednoho druhu můžeme
pozorovat rozdíly v chování konkrétních jedinců. Migrující
druhy od nás odlétají povětšinou mezi koncem srpna a začátkem
října. Některé druhy však zůstávají i déle a například horské
druhy (kos horský) odlétají až koncem listopadu.

Ptáci se při migraci řídí podle orientačních
bodů v krajině.
Nepřehlédnutelná jsou velká hejna jiřiček, která se před odletem
seskupují na drátech elektrického vedení. Podobně se chovají
i hejna vlaštovek. Hejna těchto druhů se pohybují výhradně
za dne, kdy loví hmyz, přičemž v průměru urazí přibližně
200 kilometrů denně. Celková vzdálenost mezi odletovým
místem a zimovištěm činí u těchto druhů kolem 5 tisíc kilometrů.
Podobnou vzdálenost jako vlaštovky či jiřičky uráží i čápi. Oproti
tomu například špačkové patří mezi tzv. noční migranty, kteří
létají v noci. Letecky nejzdatnější druhy ptáků jsou schopny letět
takřka bez přestání a během letu i spát. Takovými typickými letci
jsou teplomilní rorýsi, kteří tráví většinu roku v jižních oblastech
a na našem území se vyskytují prakticky pouze v době hnízdění,
které nastává mezi květnem a srpnem. Mezi další vysloveně
teplomilné druhy, které na našem území tráví podobně krátkou
dobu jako rorýsi, patří vlha pestrá, mandelík hajní či dudek
chocholatý.
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Na migrující druhy čeká během cesty řada
nepříjemných překážek, které se liší druh
od druhu (např. pytláci), a míst, na která
letí (nepříznivé počasí, vysoké hory či
moře). Globálním problémem je neustálé
odlesňování krajiny, jež představuje velkou
překážku pro všechny druhy, které během své
cesty odpočívají.
Ptáci se při migraci řídí podle orientačních
bodů v krajině a velkou roli tak hraje jejich
paměť. Během cesty si zapamatovávají
významné krajinné body, například údolí
řek či vysoké hory. Dlouho známá je také
Země je v rámci tohoto systému vnímána jako velký magnet a jeho
vnímání tak pomáhá v určení zeměpisné šířky a také ke směru letu
ptáků, kteří umí vnímat naklonění jednotlivých indukčních čar.

orientace podle polohy slunce, ke které ptáci
využívají zvláštního útvaru uvnitř ptačího oka,
či polohy hvězd. Velmi významným systémem
orientace ptáků je vnímání magnetického pole.

Všechny tyto adaptace pomáhají ptákům být velice úspěšnou
evoluční skupinou, která nejenže přežila velké vymírání dinosaurů, významné klimatické výkyvy v následujících desítkách
milionů let, ale také velmi agresivní chování lidstva, které
na mnoha místech přetvořilo přirozenou krajinu do podoby
různých monokulturních či zcela zdevastovaných lokalit.
Můžeme si jen přát, aby globální společenství pokračovala
v pozitivním trendu nastoleném v posledních letech a zaměřovala
se na podporu prostředí a biodiverzity na Zemi, které zajistí
ptákům, ale i dalším živočišným skupinám úspěšnou budoucnost.

Víte

, že..

.

Něk
te
při le ří ptáci
tu i s
pí?
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Ptakopravectví

„Podívejte, na obloze letí pták…“
– Erika Nehonská –
Už v dávných dobách se lidé snažili
zjistit, co je čeká v budoucnosti,
aby se mohli mnohým věcem
vyvarovat, ale také, aby věděli, na co
se mohou těšit. Jednou z metod
věštění budoucnosti bylo i tzv.
ptakopravectví - věštba z letu ptáků.
Ptáci byli často uctíváni jako božstvo. Lidé se domnívali, že mají
magické schopnosti, že jim dokáží ukázat budoucnost. Z tohoto
důvodu naši předkové velmi věřili na různé mýty a pověry
o ptácích.
Ornitomantií, což je odborný název pro věštbu podle letu ptáků, se
zabývali ve starověkém Egyptě, Řecku nebo Římě kněží (úředníci),
tzv. augurové. Mezi lidem byli velice váženými osobami. Vládci
i obyčejní lidé se jich ptali jak na věci veřejné, tak i soukromé,
na věci spojené s válkou, obchodem, náboženstvím atd.
V Římě přibližně v 7. století př.n.l. působili nejprve dva augurové,
později například za vlády Caesara jich bylo až šestnáct. Vážnost
úřadu ptakopravce zanikla ve 4. stol. n.l., kdy došlo k všeobecnému
uznání křesťanství.

Ptakopravectví bylo i jedním z věštebných
rituálů u slovanských kmenů, kde velkou
roli hrál kohout. Byl považován za obětního
ptáka, zasvěceného bohům slunce a měsíce,
především pokud šlo o porod.
Při pozorování se ptakopravci zaměřovali
na to, zda ptáci letí osamoceni nebo
ve skupině, o které druhy ptáků jde, jaké
zvuky při letu vydávají, směr, výška jejich letu
apod. Důležité byly i barvy - pestré zbarvení
přinášelo dobré zprávy, naopak tmavé
zbarvení negativní.
Ze zápisů Marca Tullia Cicera, známého
římského řečníka, jenž sám byl augurem,
se můžeme dozvědět, jak věštba probíhala.
Úředník přišel za ptakopravcem, kterého
přizval k pozorování. „Budiž nápomocen při
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pozorování.“ Augur výzvu přijímá se slovy:
„Slyšel jsem…“ Oba poté odešli na místo, které
k pozorování bylo určeno - na kopec. Augur
berlou udělal dvě kolmé čáry, rozdělující
pomyslně chrám a nebe. Uvnitř části pro
chrám se postavil přístřešek s východem
na jih. Augur požádal bohy o přízeň. Pak
pozoroval oblohu, zda se ukáže nějaké
znamení. Pokud bylo znamení kladné, hned
ho pověděl. Když záporné, čekal na druhý
pokus.

Pokud vyrazíte
na procházku do přírody
a chcete znát svou
budoucnost, stačí
si vybavit, co vás
trápí, na co se chcete
zeptat. A poté už jen
sledovat oblohu. Určitě
za okamžik zahlédnete
opeřence a s ním
spojenou odpověď
na vaši otázku.

Při pozorování se ptakopravci
zaměřovali na to, zda ptáci letí
osamoceni nebo ve skupině.
Vidět v letu havrana, znamenalo varování.
Naopak spatřit kosa, přinášelo štěstí. Straka
je jak špatným, tak i dobrým znamením.
Pozitivní znamení přináší i holub - mír
a harmonie; popřípadě vrabec, kachna znamení stability a domácího štěstí. Velmi
vzácně šlo zahlédnout letícího orla, který
oznamoval blížící se velmi důležitou událost.

Výklady budoucnosti podle letu:

-

let vysoko na obloze – čím výše ptáci letí, tím příznivější věštba
let přímo nad člověkem – někdo chce škodit, ublížit
let přímo k vám – štěstí
let ostře vzhůru – nečekaný úspěch
odlet směrem pryč – varování, člověk nemá jednat neuváženě
střídavě let nahoru a dolů – objeví se překážky, hodně změn
let zprava – úspěch, lze i riskovat
let zleva – raději počkat na lepší období, osud není příznivý
Inzerce
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Ptáci v českém folklóru
– Michaela Komorousová –

Již odpradávna byli ptáci pro lidi symbolem
volnosti a svobody. Představovali jakýsi most
mezi pozemským a nadpozemským světem. Let
ptáků v tomto kontextu lidi natolik fascinoval, že
si jej spojovali s věštbou budoucnosti či odrazem
božího projevu. Motiv ptáků dnes nalezneme nejen v básničkách, pohádkách či lidových písních,
ale také ve rčeních, pověrách, pranostikách
nebo přirovnáních. Ptáci jsou častým motivem
křesťanských obrazů, ale i základem nejrůznějších zvyklostí a tradic. Uvedeme zde některé
z nich, ať už známější či méně známé...

Tradice a zvyky
■ Střelba ku ptáku - staročeský letnicový zvyk

Letnice (nebo-li seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či
svatodušní svátky) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů
po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek letnic
má však kořeny v židovském náboženství. Vztahuje se v něm
k předání Zákona (Desatero božích přikázání) na Sinaji, avšak
v křesťanství zase k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově
nanebevstoupení.
K naší folklórní tradici patří pro někoho nepříliš známý letnicový
zvyk „střelba ku ptáku“, jehož kořeny sahají až do 13. století. Svůj
pravý původ má však v německých zemích. První veřejná střelba

ku ptáku se uskutečnila ve Svídnici roku
1286, a to díky svídnickému knížeti Boleslavu
Válečnému (vnuk českého krále Přemysla
Otakara I.). Z historie střeleckých spolků
však víme, že vedle Prahy se tento zvyk držel
i v Benešově, Ploučnici, Chomutově, Plzni,
Slaném či v Hradci Králové.
O letnicích se stavělo bidlo, na které se uvázal
pták (dříve živý, později dřevěný), kterého
se pak snažili střelci sestřelit. Ve středověku

17

kušemi, později puškami. Pták - holubice
připevněná na bidlo měla hlubší význam,
představovala sv. Ducha. Nejdříve bylo tradicí,
že stříleli jednotliví účastníci, postupem času
se ale seskupovali do cechů a volili si svého
střelce. Ten, který ptáka sestřelil, se mohl
pyšnit hodností ptačího krále a odznakem
stříbrného ptáka zavěšeným na řetězu.
Obyčejný lid se této zábavy účastnit nesměl,
avšak hojné popíjení, sázení či provozování
jiných her bylo dovoleno. Svátek byl velmi
oblíbený, nicméně ze strany církve a některých
lidí se ozývaly také negativní reakce, neboť
střelba ptáka, tj. Ducha svatého je urážela.

Kromě pojídání husího
masa bylo zvykem toto maso
rozdělit dle pracovního
a sociálního postavení osob
v hospodářství. Sluha nejníže
postavený dostal křídlo, prý
aby při práci létal, sluha výše
postavený stehno a hospodář
si nechával zbytek. Kůže
z husích nohou se dávala
do střevíců pod nohy, aby se
nohy jednak nepotily mezi
prsty, a jednak aby nerostla
nepříjemná kuří oka.

■ Pečení ptáčci z Podkrkonoší - symbol
příchodu jara

Sladkou zvyklostí v Podkrkonoší bylo pečení
ptáčků, tj. pečiva z kynutého těsta. Tato pečená
lahůdka měla symbolizovat stěhování ptactva
z jižních krajin, a tím i příchod jara. Pramen
těsta se svázal do uzlíku, z kratšího konce se
vytvořila hlavička s rozinkou jako okem a delší
konec se nařízl tak, aby vypadal jako ocásek.

■ Sv. Martin - mladé víno a „kdákající“
husa

Svatomartinskou vinařskou tradici nejspíše
dobře známe, máme ji spojenou nejen s vínem,
ale i s pojídáním pečené husy. Na svatého Martina, tj. 11. listopadu v 11:11 hod., by se měly
otevřít lahve Svatomartinského vína a nejen
vinaři by si měli přiťuknout tímto mladým,
tedy martinským vínem. Tento svátek byl symbolem konce sezóny - doby, kdy se musel vinař
finančně vyrovnat se svými sběrači vína.
A jak souvisí husa se svatým Martinem? Dle
jedné legendy se říká, že husy svatého Martina při kázání natolik rušily, že nyní pykají
na svatomartinském pekáči. Druhá legenda
zase vypráví, že se svatý Martin před jmeno
váním na biskupa ze samého studu skrýval
v husníku, ale husy ho k jeho štěstí či neštěstí
(Bůh ví...) prozradily.

Ptáci v lidových písních
Ptáci v lidových písních symbolizují střídající se roční období,
ale i koloběh lidského života v podobě příletů a odletů tažných
ptáků, ale i cyklů jejich rozmnožování. Rovněž mohou představovat lidské vlastnosti a charakter. Často se v lidových písních
objevuje rozhovor mezi dvěma ptáky nebo člověkem a ptákem,
kdy však tento dialog předznamenává nějaké neštěstí či smutek.
Již z Erbenovy Kytice známe podobenství, kdy se člověk prostřednictvím snu či přání promění v ptáka, aby si mohl svobodně létat,
kam se mu zachce, osvobodit se od pout, která ho ve skutečném
životě svazují nebo přiletět na místo, kam z nějakého důvodu
nesmí. Určitě se nám vybaví alespoň jedna lidová píseň, ve které
se nám připomene holubice, havran, vlaštovka, slavík, sokol či
krahujec...

■ Vlaštovka - přítelkyně člověka a poselkyně zpráv

Vlaštovka se objevuje v českých a moravských „lidovkách“ velmi
často. Lidé se k vlaštovkám již odedávna obraceli o radu a poví
dali si s nimi, jako by to byli lidé, snad i proto, že vždycky létávají
velmi blízko jejich obydlí. Vlaštovka je považována za poselkyni
jara, jež přináší zrod něčeho nového, jako by otevírala dveře
k radosti, lásce a vitalitě. Nejsou to vždy ale jen dobré zprávy, je
nositelkou i špatných a smutných zpráv.

■ Slavík - symbol lásky, zamilovanosti, ale i nešťastné
lásky

Slavičí zpěv v lidových písních odkazuje k lásce, a to šťastné
i nešťastné. Dívky i chlapci slavíka volají, mluví s ním a prosí ho,
aby zazpíval pro jejich milého či milou.

■ Statečný a silný sokol a krahujec

Naproti tomu sokol či krahujec představují v lidových písních
ptáky dravé, statečné a silné. Objevují se v mnoha jmenných
variacích – sokolíček, sokolík, krahuleček, krahulík. Jejich síla se
odráží všude. Statečnost, s jakou sokol brání a pečuje o své mladé,
je předmětem mnoha „lidovek“. Setkáme se ale i se slábnoucím či
zraněným sokolem, který předznamenává umírající lásku.
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Hygiena v historii

– Renáta Sedláčková –
V současnosti je, z důvodů opatření proti koronaviru,
uzavíráno mnoho kulturních domů, ať už se jedná
o divadla, muzea apod. Vypadá to, že některá budou
díky tomu bojovat o vlastní přežití.
Rozhodli jsme se dát prostor touto formou méně známému,
ale ojedinělému muzeu, Muzeu historických nočníků a toalet,
a zeptali jsme se na několik otázek Renáty Sedláčkové,
zakladatelky tohoto muzea.

■ Přibližte nám, prosím, více Muzeum historických nočníků
a toalet. Co mohou jeho návštěvníci očekávat?

Muzeum historických nočníků a toalet, o.p.s. disponuje největší
sbírkou tohoto druhu na světě, v současné době je v depozitáři,
ale připravuje se nový výstavní prostor. Měl by vzniknout
cca 20 minut tramvají z centra Prahy v Modřanech, kam si určitě
ti, kteří chtějí sbírku vidět, rádi zajedou.
Naše sbírka dnes obsahuje víc než 2200 předmětů z období
od 15. století až po současnost - nočníky různých tvarů, užití
i materiálů, urinační nádoby, klozetové truhly, židle, křesla,
cestovní záchody, dřepové a sedací WC, pisoáry i bidety.
K unikátům naší sbírky patří nočník vyrobený pro Napoleona
Bonaparta, pro Lincolnovu ložnici v Bílém domě, pro Titanic,
pro čínského císaře Čchie-lunga, pro hraběnku Mathildu
Nostitzovou či toalety z kosmického programu. A dále vedle
klasických nočníků také svatební francouzské a čínské nočníky,
dámské nočníky bourdaloue, urinační nádoby, nočníky se
strojkem hrajícím melodii, žertovné, suvenýrové i dehonestující.
Součástí sbírky je také odborná literatura, pohlednice, obrazy,
vtipy a mnoho dalších drobných kuriozit, jako například figurky
španělských betlémů Kaganeros (Kakánků), barokní pastičky
na blechy a další předměty osobní hygieny.

■ Jak se „hygiena“
během historie
vyvíjela?

Od okamžiku, kdy
se člověk vzpřímil
a začal chodit
po dvou, se tak svým
chováním odlišil
od opic. Vyprázdnit
se však musel
stejně jako všichni
ostatní živočichové, tedy přímo v přírodě.
S rozvojem společnosti ale zatoužil po větším
pohodlí a intimitě. K tomu účelu vznikaly
speciální prostory a nádoby z materiálů
dostupných v dané lokalitě a zpracované dle
aktuálních technologických i dekorativních
znalostí. Pro komfortnější posezení se časem
vyráběly přenosné toaletní stoličky a křesla,
budovaly se menší
stavbičky se záchody
u domů i v nich.
Pozadí si lidé utírali
tím, co bylo v místě
jejich bydliště
dostupné. Je jasné, že
eskymák by u svého
iglú list lopuchu
či mech nenašel,
stejně jako se beduín musel v poušti spokojit
s pískem, protože vodu měl sotva na pití. Lidé
vodu využívali na „splachování“ v mnoha
částech světa už dávno. Bylo jednodušší
umístit toalety nad přírodní vodní zdroj,
který nečistoty odplavil, než vodu uměle
přivádět.
Latríny (tzv. suché záchody, kadibudky),
které obyvatelé vyspělých částí světa považují
za archaické, jsou v rozvojovém světě běžně
používané, dokonce řada domácností
po nich zatím jen touží, například v Indii.
A dokonce některé domorodé kmeny Jižní
Ameriky je neznají vůbec. Nočníky se
i dnes dávají malým dětem, které tak trénují
chození na záchod. Přenosné toaletní židle
jsou velkým pomocníkem v domácnostech
a nemocnicích pro seniory a nemohoucí
pacienty.
První splachovací záchod napojený do žumpy
zhotovil Sir John Harrington pro anglickou
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královnu
Alžbětu I.
roku 1596,
ale rozvoj
splachovacích
toalet nastal
až v polovině
19. století,
kdy se začaly
budovat
městské kanalizace. Vývoj splachovacího
WC znamenal podání cca 2000 patentových
vylepšení a masová výroba nastala až
na přelomu 19. a 20. století.
Vývoj se ale nezastavil a dnes známe
i toalety vybavené elektronikou monitorující
zdraví uživatele, nebo toalety zabývající se
environmentální stránkou likvidace odpadu,
například separační a kompostovací toalety.
Nejdokonalejší technologie je umístěna
na orbitální stanici ISS, kde se veškeré
tekutiny z exkrementů a moči přemění
díky složitému zařízení zpět na čistou
vodu a pevné složky zatím ve vysušené
formě likvidují. Vědci pracují
i na technologii využití i tohoto materiálu,
což je jeden z důležitých úkolů pro let
na Mars.

■ Mohou si čtenáři

někde prohlédnout
vaše sbírky i v době
uzavření vašeho
muzea?

Celou sbírku si
budou moci zájemci
prohlédnout v blízké době
na naší webové stránce www.muzeumnocniku.cz
Po téměř 20 letech
intenzivní badatelské
činnosti a budování
sbírky a s bohatými
zkušenostmi
s provozováním muzea
jsme se rozhodli napsat
nejobsáhlejší knihu
o historii a vývoji toalet

▲ Toaleta WCS (Water Closet Space).
Raketoplán Discovery, program Space
Shuttle, NASA, USA, 1984–2011

s přesahem do environmentálních témat,
současných a budoucích trendech i rizicích,
včetně velkého katalogu sbírkových
předmětů, kterých je v knize asi 500. Knihu
si mohou zájemci koupit na e-shopu www.
muzeumnocniku.cz
Inzerce
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Jak se zbavit bolesti zad,
psychické vyčerpanosti a posílit imunitu
– Monika Zemanová –
Mohou je způsobit jak současné problémy
(stresy atd.), tak i podvědomé zážitky
z dětství, prenatálního období nebo převzaté programy
od našich předků. Ovlivňují nás jak negativní, tak
i kladné zážitky. Každého z nás trápí, paralyzuje, či
dovádí k nepatřičným emočním projevům něco jiného.
Stejný tělesný problém u různých lidí nemusí mít tu
samou příčinu a na každého zapůsobí jiný druh léčby.
Jedním z častých problémů jsou zablokovaná či bolavá
záda. Projevem zablokované páteře bývají bolesti
hlavy, krční páteře, mravenčení, třes končetin či bolest
kloubů. Dalším projevem může být dušnost, nebo
tzv. falešný infarkt. U některého klienta stačí srovnat
páteř a následně rozmasírovat zatuhlé svaly a již po pár
terapiích cítí značnou úlevu. Avšak klient se zdánlivě
stejným problémem může i po opakované léčbě trpět
bolestmi i nadále.
Důvod?

Každým obratlem prochází nerv, který souvisí
s určitým orgánem. Každý orgán v našem těle má
svojí energetickou dráhu. Energetické dráhy našich
orgánů (meridiány), na kterých leží reflexní body,
jsou umístěny po celém těle. Meridiány nám ukazují
počáteční emoční a fyzickou disharmonii. Proto ne
vždy je postačující jen náprava těla.
Je třeba věnovat pozornost diagnostice klientova
stavu a následně zvolit, jak šetrnou, tak i účinnou
nápravu.

Preferuji „přirozenou cestu“ jako jsou např. dornova
metoda, reflexologie, masáže, shiatsu, lymfodrenáž,
baňkování, tělové svíce a práci s podvědomím. Tyto
techniky jsou pro naše tělo mnohem jemnější a nehrozí
zablokování energetických drah, tělesných tekutin či
k natažení svalů nebo určitých vazových struktur.
Po pár terapiích dochází jak k nápravě bolesti zad
a energetické rovnováze, tak i k psychickému uvolnění.
Starej se o sebe, mysli pozitivně - zdravé tělo
a čistá mysl budiž ti odměnou

SLUŽBY PRO VAŠE TĚLO A MYSL

■ ZEN-TOUCH-SHIATZU

(uvolnění těla s diagnostikou energetických drah)

■ Práce s psychikou a podvědomím

(odstranění fyzických a psychických problémů,
traumat, bloků ... ke zlepšení kvality Vašeho
života.)
■ Dornova metoda (s diagnostikou
a doporučením cviků)
■ Baňkování
■ Ošetření tělovými svícemi
■ Masáž pro těhotné
■ Masáž na formování postavy (včetně peelingu,
zábalu a použití galvanické terapie)
Pro objednání volejte na tel.: 607 744 418
Při objednání voucheru na služby
do 24. 12. 2020 SLEVA 10%.

Soutěž o voucher na služby
dle vlastního výběru
Otázka – Při terapii Zen Touch Shiatsu se
pracuje s 5-ti elementy. Jaký jangový orgán
souvisí s elementem kovu?

Správnou odpověď pište do 28.2.2021 na email:
monikazemanova@volny.cz. Dne 10.3.2021 bude
losováno ze správných odpovědí a vylosovaný
vyhraje voucher na služby dle vlastního výběru
(ZEN-TOUCH-SHIATZU, Práce s psychikou
a podvědomím, Dornova metoda, Baňkování,
Ošetření tělovými svícemi, Masáž pro těhotné,
Masáž na formování postavy).

www.monikazemanova.cz

Inzerce

Fyzické problémy bývají často
odrazem našeho psychického stavu.
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Co je Rostlinně?
– Marianna Slováková–

Projekt Rostlinně
vznikl s ambicí
oslavovat rostlinnou kuchyni
a usnadnit jí
cestu do českých
domácností.
Kromě každodenní inspirace, receptů a novi
nek na sociálních sítích projekt pomáhá
výrobcům a supermarketům uvádět nová
rostlinná jídla na trh.

PŘED
S
VUJE TA
ME

PRO

JEKT

může být například pražská burgrárna The Street na Starém
Městě. Rostlinně doporučilo dodavatele rostlinných placek,
pomohlo s vyladěním sojanézy a menu podniku se v současnosti pyšní rovnou osmi rostlinnými burgery. Běžte ochutnat!
Dalším příkladem může být Kavárna v sedmém nebi - díky
spolupráci s Rostlinně si nyní k pivu nebo vínu můžete objednat
sendvič s rukolou, sušenými rajčaty a uzeným tofu anebo jeden
z nejlepších hummusů v Praze. Oba podniky jsou označeny
charakteristickou nálepkou Tady se najím rostlinně, podle které
při cestě po městě hned poznáte, že na jídelním lístku najdete
kvalitní rostlinnou nabídku.
Jak rozšířit rostlinnou nabídku v kavárně nebo restauraci?
Na rostlinne.cz je zdarma ke stažení Průvodce rostlinnou
kuchyní pro restaurace. Dokument obsahuje argumenty,
rozhovory s patrony projektu, případové studie, doporučení
na dodavatele i marketingové tipy. Pokud průvodce nestačí, tým
Rostlinně vždy rád poradí.

Rostlinně organizuje hlasování o nejoblí
benější rostlinný produkt roku, publikuje
žebříčky českých řetězců podle dostupnosti
rostlinného sortimentu a letos poprvé organizoval business konferenci Plant-Powered
Perspectives, zaměřenou na rostlinný trend.
V neposlední řadě Rostlinně usiluje
o rozšiřování rostlinné nabídky v restauracích
po celé České republice. Rostlinná kuchyně je
na vzestupu a je nejvyšší čas, aby restauratéři
nabídli svým zákazníkům plnohodnotná
rostlinná jídla a nejen hranolky s kečupem.
Příkladem úspěšné spolupráce s projektem
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Zdravé recepty
rostlinně

– ROSTLINNÁ VÁNOČKA –
– KŘEHKÉ OŘECHOVÉ
CUKROVÍ –
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Rostlinná
vánočka
Ingredience

■
■
■
■
■
■
■
■
■

droždí
lžíce cukru
minut
500 g polohrubé mouky
120 g krystalového cukru
100 g rostlinného tuku
(např. Alsan Bio nebo rostlinná Flora)
250 ml rostlinného mléka (např. sójové
– je husté a obsahuje lecitin)
1/4 lžičky soli
hrstka rozinek
hrstka mandlí bez slupky

90

Křehké ořechové
cukroví
Ingredience
Na těsto:

■
■
■
■
■
■
■

210 g hladké mouky
20 g holandského kakaa
70 g moučkového cukru
60 g vlašských ořechů (namletých)
140 g rostlinného másla (např. Alsan)
1 lžičku vanilky
1 lžíci rumu

90

minut

Na krém:

Postup
Z jednoho droždí vody a lžíce cukru necháme
vzniknout kvásek. Smícháme ho s 500 g polohrubé
mouky, 120 g krystalového cukru, 100 g rozpuštěného
rostlinného tuku, 250 ml rostlinného mléka, 1/4 lžičkou
soli, hrstkou rozinek a hrstkou mandlí bez slupky.
Vypracujeme hladké těsto a necháme několik hodin
kynout. Poté si ho rozdělíme na 9 bochánků, které
rozválíme a upleteme třípatrovou vánočku. K lepšímu
propojení použijeme několik špejlí. Pomažeme
namočeným rozemletým lněným semínkem a posypeme
mandlemi. Pečeme 10 minut na 220 °C, dalších 25 minut
na 150 °C a posledních 20 minut na 100 °C.
Po upečení pocukrujeme.

■
■
■
■
■

150 g rostlinného tuku (např. Alsan)
100 g mletých vlašských ořechů
1 lžíci rumu
1 lžičku vanilky
cukr dle chuti

Postup
Máslo vyndáme z lednice a necháme povolit, pak
smícháme se všemi ingrediencemi a vypracujeme
hladké těsto, které dáme alespoň na hodinu odpočívat
do ledničky.
Pak vykrajujeme kolečka a pečeme 10 minut při 180 °C.
Kolečka poslepujeme krémem, namočíme do čokolády
a ozdobíme oříškem.
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Síla bylin

Jeřáb obecný, ptačí
(Sorbus aucuparia)
– Jan Kadeřábek –
Ke krásnému tématu tohoto čísla (ptáci) se víc nenabízí, než bylinka
jeřáb obecný neboli jeřáb ptačí. Někteří jej mohou znát pod lidovými
názvy - jeřabina, jarabina nebo řeřáb.
Sběr
V květnu a červnu se sbírají bílé květy, na podzim pak
plody. Jeřabiny se sbírají v říjnu, až úplně dozrají!!!
Odřezáváme celé větvičky, plody otrháváme dodatečně.
Nechávají se lehce zavadnout na slunci a pak se dosušují
při teplotě 50 °C.
Použití a účinky
Plody i květy byly oblíbeným léčitelským
prostředkem. Pomáhal při onemocnění
horních cest dýchacích, působí
Je to dřevina rozšířená nejen v Evro
pě a Británii, ale také v části Asie.
Roste osamoceně, ve stromořadích,
roztroušený ve skalách. Dosahuje
výšky 15 až 20 metrů. Listy jsou
složeny z malých lístků, přise
dlých na vřeteno. Plodí malé
jeřabiny, které jsou zpočátku
zelené a uzrálé mají šarlatově červenou barvu.

TPIROPÍ
V
ZDRA

močopudně a projímavě,
vyplavuje písek a kameny
z moči, reguluje činnost střev, posiluje obranyschopnost organismu.
Šťáva i čaj z jeřabinek, snižuje
krevní tlak a pomáhá diabetikům.
POZOR - Nutno si
zapamatovat:
čerstvé jeřabiny jsou
toxické!!! Sušením
a vařením se tato
vlastnost ztrácí.
Odvarem z květů jeřábu
se omývají atopické ekzémy.

Inzerce
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vtipné
kaše
Věra Strnadová

namíchejte si ty vaše
Jeřáb v magii
Planetárním vládcem jeřábu je Měsíc. V magii
byl spojován s věštbou, se smrtí, nebo naopak
s ochranou. Z plodů se vyrábělo kadidlo,
které mělo odhánět nežádoucí bytosti nebo
zahánět negativní myšlenky. Plody a listy,
naopak přivolávaly domácí skřítky a duchovní
rádce. Červená barva jeřábu značila skrytý
život a možnost znovuzrození ve smrti. Křížek
vyrobený ze dvou větévek jeřábu, chránil dům.
Možná i proto můžeme dnes často vidět růst
jeřáb kolem magických kamenných kruhů.
Tak ať nám jeřáb ptačí slouží k dobru, a ptáčci,
ať nám krásně zpívají.
Inzerce

Kaše jsou
hitem zdravé
výživy číslo jedna,
a navíc tak
praktické!
Objevte s námi zdravé a dobré kaše:
sladkou a přitom zdravou snídani či svačinu, ale třeba
i slanou verzi jako rychlý oběd či večeři! Vždy s čerstvými
surovinami a mnoha důvtipnými doplňky pro vaše zdraví.
Mnoho receptů je bez lepku, bez laktózy, téměř
všechny recepty jsou veganské a jsou určeny
pro děti i dospělé.
Vydalo nakladatelství Smart Press.
K dostání na www.smartpress.cz.
208 stran / MOC 399 Kč
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Dobrý den,

Dobrý den paní Dvořáková,

Náš syn nemá jako poslední ze třídy chytrý mobil.
Nemůžeme si dovolit ho koupit a syn už skoro radši
nechodí mezi kamarády.
Půjčku si vzít nechceme. Co máme dělat?
Děkuji
Markéta Dvořáková

jsem ráda, že se na toto téma ptáte. Nepíšete dále,
v jakém věku je váš syn, nicméně na toto téma se ptají
nejčastěji rodiče dětí ve věku kolem 11 let. Rodiče se pak
trápí a chtějí pomoci svým dětem, mnohdy nevydrží
nátlak a chytrý telefon koupí. Následně pak zjistí, že
o telefon vlastně nešlo. V této konkrétní situaci se
setkává svět rodiny a svět venku, v případě syna svět
vrstevnické skupiny či školního kolektivu. Vždy dochází
k vzájemnému poznávání a určitému vymezení se,
tedy nastavení hranic sobě navzájem. Obtíže nastávají,
když vzájemné vymezování jde mimo normu daného
kolektivu.
Píšete, že váš syn je jediný ve třídě, kdo nemá
ještě chytrý mobilní telefon, a už raději
nechodí mezi kamarády. To, co vnímám
jako klíčové, je se synem mluvit o důvodech,
které ho vedou k tomu, že se
vymezuje z kolektivu. Nevíme,
zda se mu kamarádi posmívají
nebo má pocit nedostatku, nebo
jsou za tím jiné důvody. Je také
potřeba, aby syn znal a rozuměl vašim
důvodům. Můžete si spolu vytvořit

například dohodu, jak
třeba postupovat, aby si
chytrý telefon mohl pořídit.
Nebo naopak, aby si díky
porozumění a pojmenování
hodnoty vaší rodiny
dokázal u vrstevníků
obhájit, že chytrý telefon
nemá.

Svět je pestrobarevný právě
díky tomu, že někdo něco
má a někdo má něco jiného, a díky tomu se navzájem
můžeme obohacovat a inspirovat. Pokud byste
nevěděla, jak podpořit syna na jeho cestě, můžete se
obrátit na poradenské centrum, kde vám v tom rádi
pomohou.
Držím palce
Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M.
Psychologie a speciální pedagogika; Psychoterapie
a poradenství; Absolventka dlouhodobého
psychoterapeutického výcviku SUR a výcviku
koučinku - certifikát ICF.
Své dotazy pište na poradna@na-dotek.cz

Luštěnka s Českou mincovnou
Tomáš Garrigue Masaryk,
první československý
prezident, řekl „Lev je lvem
i v kleci, nestane se oslem.”
Nezapomeňme na to, že
každý z nás je Český lev
a nezapomeňme si vzájemně
Výsledek tajenky
………………….
Děkujeme všem, kteří tak činí.
V luštěnce můžete vyhrát stříbrnou investiční minci, kterou
vydala Česká mincovna - Česká stříbrná investiční
mince Český lev 2020 v krabičce.
Správný výsledek luštěnky zašlete na email: redakce@na-dotek.cz do 10. 2. 2021 a při slosování správných
luštitelů dne 11.02.2021 můžete vyhrát tuto krásnou cenu v hodnotě 1 190,- Kč.

Ilustrace: Roman Kliský

Poradna
čtenářům

27

Něco pro
zasmání
Povídají si dva kamarádi:
“Proč sis koupil toho papouška?”
“Ale chci si ověřit, jestli opravdu žije 150 let.”
Víte, proč sova nikdy nedostane řidičák?
Pokaždé někam zahučí.
“Měl jsem věrného přítele, poštovního holuba, ale zahynul
při výkonu svého povolání.”
“Chytil ho dravec?”
“Ne, zabili ho při razítkování na poště!”
Víte, proč musí stát plameňák na jedné noze?
Protože kdyby ji zvedl, tak by spadl...

Ilustrace: Pavel Karel

Je to takovej vlezlej ornitolog, co sem jezdí otravovat každej
víkend. Tak se snažíme, aby si vždycky odnesl dostatek studijního
materiálu...

řešení najdete na straně 35
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Poezie

©

Rozhovor sovy se sebou
– Marta Dietrich Dvorská –
Ilustrace: Martina Mrňavá

Sovu v novu dráždí
Zpívání skřivana
- Neskřípej zubama
Kéž si zpívá každý
- Já skřípu zobákem
Je mi to protivné
Vždyť je to proti mé
Povaze
On je mým opakem
Považ…
- Být ptákem… co chceš víc?
Křídla nemá každý
Co tě ještě dráždí?
- Vlastně… teď už nic

TIP ET
ÝL
NA V

OLEM

IK
PTÁC ÁS
N

Tip na výlet v pražské přírodě
– Martin Rezek –
„Povodím Botiče“ je název pražské naučné stezky, kterou stojí za to
si projít. Na trase délky 6,5 km najdete celkem 13 zastávek. Trasa
začíná u vchodu do Toulcova dvora (Kubatova 1, Praha-Hostivař),
vede podél Botiče a Pitkovického potoka až k Pitkovické stráni.
Výlet touto stezkou může trvat cca 3 až 4 hodiny. Během pro
cházky v krásné přírodě můžete pozorovat místní ptactvo.
Dalším krásným místem na pozorování vodních ptáků je pravý
břeh Vltavy od Zoologické zahrady (U trojského zámku 120/3,
Praha-Troja) až k převozníkovi v ulici V Zámcích. Zde je opravdu
velký výskyt vodního ptactva, např. kormoráni, kachny, labutě
a další.
Nezapomeňte v zimním období ptactvo správně přikrmovat.
Vrátí vám to nejen svým krásným zpěvem.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

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

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

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

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

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

www.elektrowin.cz

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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PŘÍBĚH:
NAPSAL A NAKRESLIL MARTIN REZEK

ČIMÍSEK PŘI PROCHÁZCE NAŠEL ZAJÍMAVÝ
KÁMEN. NĚCO NA NĚM BYLO.

ZKAMENĚLINA
VZAL NALEZENÝ KÁMEN ZA SOVOU MUDROU,
ABY ZJISTIL, CO TO VLASTNĚ NAŠEL.

CO TO JE? VYPADÁ TO

JAKO NĚJAKÁ SOCHA.

TO JE PŘECE

ZKAMENĚLINA ZVÍŘETE.

ZJISTÍME,

POLEJU JI

CO TO JE ZA

ŽIVOU VODOU,

ZVÍŘE?

CO TU MÁM,

A UVIDÍME.

Zkamenělina vzniká
tisíce až miliony let.

ZE ZKAMENĚLINY ZAČALO VYLÉZAT NĚCO, CO JEŠTĚ

NIKDY NEVIDĚLI. IHNED ZAČALI V KNIHÁCH HLEDAT,

CO TO MŮŽE BÝT. AŽ TO KONEČNĚ NAŠLI...

?
PRAPŘEDEK PTÁKŮ,

ARCHEOPTERYX.

CO TEĎ?

© Martin Rezek

JE TO
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POZNEJ PTÁKA, KTERÝ LÉTA A KTERÝ NELÉTÁ
Archeopteryx začal kolem skřítka Čimíska a sovy Mudry poletovat.
Podívej se, z čeho se skládá ptačí pero.
A - brk
B - osten
C - prapor

A

B

C

KVÍZ

Skřít
k
Čimí a
ska

C

A - tučňák císařský

B - sup africký

Řešení: A, C – nelétá, B - létá

Myslíš si, že každý pták létá? Není to tak.
Zkus rozeznat, který z ptáků, i když mají peří, létá a který naopak nelétá.

C - pštros dvouprstý

ZADÁNÍ NOVÉ
SOUTĚŽE
Děti namalujte obrázky na téma:
ARCHEOPTERYX - první pták

Obrázky nám pošlete do 10. 2.2021. Ze zaslaných obrázků bude
vybráno 5 nejhezčích, jejichž autoři získají voucher z projektu
MALOVALO na tričko s potiskem jakéhokoliv vlastního obrázku.
Při zasílání obrázku uveďte věk dítěte (soutěž je určena pro děti
do 12 let). Tričko můžete dát jako dárek dědečkovi, babičce, rodičům nebo ho prostě jen samy nosit.
Inzerce

SOU

TĚŽ

D
nam ěti
a
obrá lujte
zky
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VÍTĚZOVÉ
SOUTĚŽE
Ve výtvarné soutěži namaluj
obrázky na téma:
VEVERKA ZORKA A KOCOUR MAX

(z předcházejícího čísla časopisu) jsme od malých čtenářů dostali krásné
obrázky. Jako autoři nejhezčích obrázků, jež získali (jako cenu) vouchery
na trička s vlastním obrázkem od organizace MALOVALO, byli vybráni:
Eliška N. - 5 let, Jan R. – 8 let, Veronika J. – 9 let, Dan S. – 10 let,
Vladimír R. – 10 let
Podívejte se na krásné obrázky výherců.

Inzerce
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KNIHY S VĚNOVÁNÍM
OD YVONY BEDNAROVÉ

Napište si o knihu
s věnováním a podpisem
autorky na email:
Yvona.Bednarova@seznam.cz
Knihy je možné zakoupit
v Albatros Media
www.albatrosmedia.cz
UDĚLEJTE DĚTEM RADOST
KUPTE KNIHU POHÁDEK
a podpořte tak veřejnou sbírku „Pro Čimický háj”.
Dvanáct pohádkových příběhů skřítka Čimíska
(patrona Čimického háje) a jeho kamarádů
zvířátek s jemným
ponaučením a informacemi o přírodě.
Koupit lze v:
1. Knihkupectví PORTÁL
Praha 8, Klapkova 1867/2
2. Papírnictví PETRUŠKA
Praha 8, Střelničná 1660/31 (OD Ládví)
3. centrum RoSa
Praha 8, Střelničná 8/1680 (v kanceláři)
4. Bio Centrum Krakov
Praha 8 - Bohnice, Lodžská 598/3

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

Knihkupectví Portál

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

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

UDĚ

L

DĚTEEJTE
M
RAD
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dobr dpořte
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA

ČASOPISU

Praha 1 Centrum sociálních služeb
Praha 4

Praha 6
Praha 7

Praha 8

Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. č. 2
Studio Dobeška Nad Lomem 1770
Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8
Zelená domácnost Branická 66
Bio studio 3K, Bubenečská 11
Kavárna Záhorský, Eliášova 279
Praha 7 Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
Geo stezka ZOO Praha
Kavárnička Pod havránkou 657/10B
Botanická na talíři, Botanická zahrada Troja
Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům), U Meteoru 6
Mě knihovna Bohnice, Těšínská 4
Mě knihovna Ládví, Burešova 2
Mě knihovna Stírka, Klapkova 26
Spirála DDM P8, Přemyšlenská 1102/15
Spirála DDM Pha 8, Dolákova 537
Aquacentrum Šutka, Čimická 848
Vydavatelství Portál, Klapkova 2
Centrum RoSa, Střelničná 8
Kulturní dům Ládví, Burešova 2
Rodinné centrum Osmička, Libčická 333/2
Praha 9
Osmička pro rodinu – DK Ďáblík, DK Krabík
Lesní školka 3 údolí, Tišická
Slunečnice dům seniorů, Na Hranicích 674
Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027
Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 11
Beyond- jóga centrum, Klapkova 34

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

Monada- centrum rhb., Střelničná 8a
Tichá kavárna, Burešova 12
TJ Sokol Kobylisy, U školské zahrady 9
Základní umělecká škola, Klapkova 25
MŠ Dolákova, Dolákova
MŠ Lešeňská, Lešeňská
MŠ Libčická, Libčická
Cukrárna Klapkova 161/35
Cukrárna U háje, Hovorčovická 28
Studio Perla, Trousilova 1031/2
Cukrárna Anděl, Trousilova 1031/2
Kadeřnictví Bořanovická 15
Inspirace, restaurace Nad Šutkou 14
Pizza caffe U veverky, Olštýnská 607/1
Pizza caffe U veverky, Čumpelíkova, 		
OSMIČKAfe BISTRO Lodžská 850/6
MŠ Korycanská, Čimice, Korycanská
CAP Mazurská, Mazurská 484
Papírnictví Petruška, Ládví obchodní dům
Helia sport, Střelničná 1
Hospůdka Na zápraží, Neratovická 29
Městská knihovna Ládví, Měšická 3
Amálka, rod. centrum, Novovysočanská 25
Letní klub Stromeček, Zámecká
MŠ Pětikvítek, Mílovská 6
Knoflík, dětské centrum, Jablonecká
Studio Kytka, Mílovská 6

Časopisy najdete v BIOobchodech
Praha 2 Cesmína.bio, s.r.o., Londýnská 43, Praha 2, www.cesminabio.cz
Praha 4 NaturKoloniál Braník, Branická 659/107, Praha 4 - Braník, www.lifenature.cz

Ošatka - zdravá výživa - Poliklinika Budějovická, A.Staška 80, Praha 4 - Krč

Praha 5 Bio Smíchov, Viktora Huga 4, Praha 5 - Smíchov, www.facebook.com/biosmichov/
Praha 6 Marama, Dejvická 277/26, Praha 6 – Dejvice, www.marama.cz

Sklizeno, Dejvická 574/33, Praha 6 – Dejvice, www.sklizeno.cz

Praha 7 Natur PRO, biopotraviny a bylinky, Farského 1, Praha 7, www.natur-pro.cz
Praha 8 Bio Centrum Krakov, Lodžská 598/3, Praha 8 – Bohnice, www.biocentrumkrakov.cz

Bio Rustonka, Sokolovská 115, Praha 8 - Karlín, www.facebook.com/biorustonka/
Bio domov – bez obalová prodejna, pasáž metra Ládví, Střelničná, www.biodomov.cz
Jája – zdravá výživa - Palmovka - Praha 8
Bio – koloniál, U svobodárny 12, Praha 8
Kohoutek ve Dvoře – bezobalová kosmetika a drogerie, Klapkova 1035/28, www.kohoutekvedvore.cz
Praha 9 BioKoloniál Vysočany, U Svobodárny 1110/12, Praha 9 - Vysočany, www.biokolonial.cz
Katika, zdr. Výživa, Jablonecká 712, Praha 9, www.katika.cz
Ošatka - zdravá výživa - Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9 - Vysočany, www.osatka.cz
Vegeland NC Fénix, Freyova 35, Praha 9 - Vysočany, www.veganland.cz
Praha 10 HERBA (zdravá výživa) - OC Vivo! Hostivař, Švehlova 1391/32, Praha 10

Krakov
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1/8 stránky
52,5x74 mm
800,- Kč

1/4 stránky
105x74 mm
1.500,- Kč

TIP

52,5x74 mm

105x74 mm

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

105x148 mm

210x148mm

Slevový program

2. inzerce v časopisu = sleva 5 %
3. inzerce v časopisu = sleva 10%
4. a další inzerce v časopisu = sleva 15 %

74x210 mm

“INZERCE” pro 1 číslo časopisu (tj. 2000 výtisků)

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

SLEVA
až 30%

Slevu lze sčítat se slevou 5 % za umístění distribučního místa časopisu
(po dobu min. 1 roku) a 10 % za poskytnutí slevy pro členy klubu NA DOTEK (po dobu min. 1 roku). Plošná „inzerce“
(která je finančním darem na podporu ekologických aktivit spolku) je tedy možná již od 560,- Kč.

Pravidla soutěží v časopisu (luštěnky apod.)
Soutěže vyhlášené v tomto časopisu jsou určené všem čtenářům (specifikované u konkrétní soutěže – např. věková
kategorie), s výjimkou zaměstnanců organizátora (vydavatel časopisu) a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné
příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící rodinnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Účastníci soutěží dávají svou účastí v soutěži výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých ŘEŠENÍ SUDOKU
osobních dat (údajů) organizátorem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména, příjmení,
místa bydliště (tzn. město) a s případným zveřejněním zaslaných odpovědí, příspěvků (např.
fotografie, obrázky apod.), popř. fotografií výherce z předávání ceny, na stránkách časopisu,
webu a FB organizátora. Zveřejněním zaslaných textů a příspěvků nevzniká účastníkům
soutěží jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími
podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky (např.
fotografie, obrázky apod.) a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher.
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.
Výherce luštěnky časopisu NA DOTEK č. 25, Dřevěná etue se stříbrnou medailí s motivem 20 Kč
bankovky – Přemysl Otakar I. proof s ročníkovou sadou oběžných mincí v mimořádné kvalitě proof v hodnotě
2 350,- Kč: Jitka Horáková z Kralup nad Vltavou

Pomáháme přírodě v Praze 8.

Pořádáme úklidy přírody, chráníme mloka skvrnitého,
přikrmujeme ptactvo a pomáháme při jeho hnízdění,
podporujeme dětskou lesní školku, budujeme naučnou
a komunitní zahradu, pořádáme přednášky o přírodě pro děti,
pořádáme přednášky pro seniory a další.

POMOZTE NÁM. MÁ TO SMYSL.
www.vedomy-dotek.cz		
číslo účtu: 2800509664/2010
info@vedomy-dotek.cz

JAK
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ZAPOJTE SE,
TŘEBA JAKO
DOBROVOLNÍK.

Inzerce

ČIMICKÁ ZAHRADA
– Čimískova naučná zahrada

