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O SPOLKU

Co se nám povedlo

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

Blíže k našim projektům...

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

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

TAKTICKO-STRATEGICKÁ SEBEOBRANA

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

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

15. a 16. 12. 2020 SENIOŘI PROTI
ŠMEJDŮM – přednáška
(Takticko-strategická sebeobrana pro
seniory) včetně vytvoření videopřednášky.
Ve spolupráci s hercem Radkem Pokor
ným a studiem Palmovka byla vytvořena
videopřednáška Senioři proti šmejdům,
která byla poskytnuta zdarma domovům
pro seniory.
20. 2. 2021 Čištění ptačích budek
V Čimickém háji v Praze 8
jsme opět vyčistili ptačí budky, aby v nich
mohli ptáci znovu hnízdit. Sešlo se mnoho
dobrovolníků, které jsme rozdělili do několika skupin. Ti procházeli Čimický háj
s mapou s označením míst, kde se ptačí
budky nachází a čistili je.
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.
Veškeré akce se uskutečnily v souladu s aktuálně platnými vládními
opatřeními.
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 připravujeme
18. 3. 2021 od 16:30 hod. - Pomozme mlokovi
přežít v Praze (u Podhořského potoka)
Ve čtvrtek dne 18.3.2021 v Černé rokli v Podhoří v Praze 7
a Praze 8 vyčistíme celý prostor od odpadků a podpoříme zde
žijícího mloka skvrnitého. Přijďte také pomoct.

27. 3. 2021 od 10:00 hod. - Dobrovolný úklid
Čimického háje
Po zimě vyčistíme Čimický háj v Praze 8 od odpadků. Přijďte
nám, prosím, pomoct i Vy. Má to smysl.

Březen až červen – přednášky pro děti
z mateřských a základních škol o přírodě
(téma: stromy, lesní zvěř, ptáci, hmyz, včely …). Objednávky
přednášek a dotazy na emailu: info@vedomy-dotek.cz
Vzhledem k celospolečenské situaci a nepředvídatelným vládním opatřením nelze v současnosti naplánovat konkrétní termíny dalších akcí.
Akce budou případně realizovány formou individuálního
úklidu malých (rodinných) skupin, kterým budou poskytnuty
pytle a rukavice.
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

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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Pozorování nebe
a objevování vesmíru
– Martin Rezek –

Člověka vždy fascinovalo
nebe nad ním. Pozoroval ho
a mnoho úkazů přisuzoval
činnosti bohů, těch bohů,
kteří přicházejí od hvězd.
Zvědavost a zvídavost
přinášela časem mnoho
teorií o vesmíru. Od té, že
je Země středem vesmíru,
až po tu, že Země obíhá
s ostatními planetami kolem
Slunce.

Člověk v současné době
vesmír prozkoumává svými
kosmickými sondami.
Zasílá je k Venuši, Marsu
apod.
Průzkum rudé planety Mars
je nyní v plném proudu.
Do ledna 2021 zkoumalo Mars 8 sond, ale
v únoru 2021 přiletěly k Marsu další 3 sondy,
které se k němu vydali již v létě roku 2020.
Dne 9.2.2021 to byla sonda Spojených arabských emirátů Al-Amal (Naděje). Sonda má
za úkol zkoumat jednotlivé vrstvy atmosféry
Nejbližší planety kolem
Marsu.
Země znaly již staré civilizace Dne 10.2.2021 přiletěla Čínská sonda
- Mars pozorovali staří Egypťané, Řekové či Babylóňané (mezi
Tchien-wen, která má za pomoci robotického
lety 3000 až 4000 př. n. l.), Venuši pozorovali Babylóňané (kolem vozítka shromažďovat údaje o podzemní
roku 1600 př. n. l.) a Merkur byl pozorován Suméry snad již
vodě (a výzkum půdy, ledu, atmosféry)
3000 let př. n. l. (Řeky 4. století př. n. l.). Saturn, druhá největší
a pátrat po známkách života (současného či
planeta sluneční soustavy, byl pozorován již starověkými astro
minulého).
nomy 650 let př. n. l.
Dne 18.2.2021 přistála na povrchu Marsu
Galileo Galilei v roce 1610 objevil čtyři největší měsíce Jupiteru. Sonda Spojených států Amerických NASA
s názvem Perseverance (vytrvalost), která
Planeta Neptun byla objevena dne 23.9.1846 astronomem Jomá za úkol pátrání po životu na této planetě
hannem Gottfridem Gallem a studentem astronomie Louisem
a sběr hornin také za pomoci robotického
d’Arrestem na základě matematických výpočtů. Uran byl jako
planeta objeven anglickým astronomem Williemem Herschelem vozítka.
Evropa (ESA), která měla ve spolupráci
v roce 1781 (pozorován však byl již v roce 1690). V roce 1930
(18.2.1930) objevil Clyde W. Tombaugh vesmírný objekt Pluto, s Ruskem vyslat také sondu a vozítko na Mars
však z důvodu epidemie a opatření proti
který byl zařazen do sluneční soustavy jako planeta, aby dne
koronaviru svou misi nestihlo a svou sondu
13.9.2006 byl ze seznamu planet „vyškrtnut“, neboť se zjistilo že
k Marsu nevyslalo.
nemůže být za planetu považován (jedná se o trpasličí planetu).
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ČLOVĚK VE VESMÍRU
– Pavel Karel –

Jakmile se člověk dokázal raketami odpoutat od Země, začalo se
„bojovat“ o nejbližší vesmírný objekt, o 384 405 kilometrů vzdálený
Měsíc.

První, člověkem vyrobený předmět, který dosáhl Měsíce, byla sovětská
automatická sonda LUNA 2, která na něj dopadla 4. 9. 1959 ve 21:02 hodin.
První sondou, která na Měsíci měkce přistála a přenesla obrázky měsíčního
povrchu, byla sonda LUNA 9 (3. 2. 1966). A prvním umělým satelitem
Měsíce se stala další sovětská sonda LUNA 10 (31. 3. 1966).
Vesmírný závod mezi SSSR a USA se stal pevnou součástí studené války
a nutno přiznat, že až do přistání na Měsíci Američané v tomto ohledu
ztráceli. Sověti vyslali již 4. 10. 1957 do vesmíru první satelit Země –
SPUTNIK 1. Dne 12. 4. 1961 vzlétl na oběžnou dráhu Země první člověk
Jurij Gagarin a 16. 6. 1963 i první žena Valentina Těreškovová.

Dne 16. 7. 1969 odstartovala loď APOLLO 11
s astronauty Neilem Armstrongem, Michaelem
Collinsem a Buzzem Aldrinem. Dne 21. 7. 1969
se konečně první pozemšťan Neil Armstrong
dotkl měsíčního povrchu.

8

V pozdějších letech 1970-73 dopravily sovětské sondy LUNA 17
a 21 na Měsíc první vozítka, která se
kdy pohybovala po mimozemském
povrchu – LUNOCHODY 1 a 2. Tato
zařízení úspěšně splnila svoji misi
a poslala na Zem tisíce fotografií
i dalších rozborů a měření. Pro
úplnost je nutno ještě říct, že první
LUNOCHOD, který byl k Měsíci
vyslán v roce 1969, byl zničen při explozi rakety ihned po startu,
ale tato nehoda byla dlouho zamlčována.
Jdeme na měsíc!
John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident USA, si skutečnost,
že Spojené státy začínají za Sovětským svazem zaostávat, plně
uvědomoval, a proto 25. 5. 1961 přednesl před Kongresem
dlouhou řeč, kde zdůraznil, že nutnost letu na Měsíc není jen
obrovským vědeckým přínosem, ale i otázkou národní bezpečnosti. Řekl doslova: „Věřím, že by měl náš národ před koncem
tohoto desetiletí dopravit člověka na Měsíc a bezpečně ho vrátit
na Zem...“
Tehdejší odhad financí potřebných na dosažení Měsíce byl
asi 20-40 miliard dolarů. Nedá se přesně určit, kolik se reálně
proinvestovalo. Projekt APOLLO, který skončil v roce 1973,
byl proúčtován na 25,4 miliardy dolarů. Při přepočtu na dnešní
dobu by to bylo asi 153 miliard dolarů, což je závratných 3,5
bilionů korun! Sám Kennedy se splnění tohoto ambiciózního

cíle nedočkal, protože na něj byl 22. 11. 1963
v texaském Dallasu spáchán atentát. První
člověk se dotkl povrchu Měsíce až o šest let
později.
Projekt Apollo
Základem programu byla kosmická loď
APOLLO vynášená do vesmíru raketami
SATURN IB a SATURN V z Kennedyho
mysu na Floridě. Projekt APOLLO byl
úspěšný až na dvě nehody, z nichž jedna
skončila tragicky. Roku 1967 při předstartovních zkouškách shořela loď APOLLO 1
i se třemi astronauty na palubě.
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Druhou nehodu měla v roce 1970 vypuštěná APOLLO 13, kdy ji
za letu vybouchla nádrž s kyslíkem a poškodila loď. S využitím
lunárního modulu se podařilo loď po obletu Měsíce vrátit zpět
na Zem. Z komunikace s letovým řídícím střediskem je známá
věta: “Houstone, máme problém!“, která je stále hojně používána
a vždy předznamenává nepříjemné komplikace.
Lety lodí APOLLO 7-10 byly zkušební a prověřovaly při svých
startech oblet Země, Měsíce, zkoušky lunárního modulu,
testování skafandrů při výstupu do vesmíru až po sestoupení
astronautů na pouhých 15 km nad povrch Měsíce. Pak nastal čas
na splnění velkého snu. Dne 16.7.1969 odstartovala loď APOLLO
11 s astronauty Neilem Armstrongem, Michaelem Collinsem
a Buzzem Aldrinem. Dne 21.7.1969 se konečně první pozemšťan
Neil Armstrong dotkl měsíčního povrchu a zanechal na něm
nesmazatelnou stopu, že lidstvo ho konečně dosáhlo. Jeho slavná
věta: „Malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo,“ se
navždy zapsala do análů o dobývání vesmíru a stala se zároveň
i jedním z nejslavnějších citátů 20. století.
Celkově při letech APOLLO vystoupilo na Měsíc postupně
12 astronautů. Členové posádky lodi APOLLO 8 byli vůbec
první lidé, kteří viděli odvrácenou stranu Měsíce na vlastní oči,
a posledním člověkem, který stál na Měsíci, byl astronaut Eugene
Cernan v prosinci 1972. Úspěšný program APOLLO urychlil

mimo jiné technologický pokrok v mnoha
oblastech souvisejících s raketovou technikou, letectvím, telekomunikací a výpočetní
technikou.
Česká stopa ve vesmíru
Nesmazatelně se zapsal
do historie dobývání
vesmíru náš český
kosmonaut Vladimír
Remek, který letěl
do kosmu v rámci programu INTERKOSMOS
dne 2.3.1978 spolu se
sovětským kosmonautem
Alexejem Gubarevem. Strávili ve vesmíru 7
dní, 22 hodin a 17 minut.
O další stopu se postaral Americký astronaut Andrew Feustel, který má manželku
s indicko-českými kořeny. V roce 2009 sebou
na misi ISS vzal Písně kosmické Jana Nerudy
a v letech 2011 a 2018 plyšovou figurku slavného Krtečka. Roku 2018 si přibalil i obrázek
„Měsíční krajina“ od Petra Ginze, který žil
dva roky v Terezínském gethu, než ho
v roce 1944 fašisté popravili v Osvětimi.
Chtěl tak uctít jeho památku.
Dalším americkým astronautem s českými
kořeny je Jim Lovell, který s APOLLEM 8
jako první obletěl Měsíc, a proslul hlavně jako
velitel APOLLA 13. I ten si s sebou z úcty
k původu svých předků bral na palubu českou
vlajku.
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Československý
kosmonaut
– Michaela Komorousová –

Rozhovor s prvním československým kosmonautem Vladimírem
Remkem o přípravách na let do vesmíru, zážitcích z oběžné
dráhy a mnohém jiném...

■ Pane Remku, co Vás fascinuje na vesmíru?

Co mě fascinuje dneska, je trochu odlišné od toho, co mě fascinovalo kdysi ještě před mým letem. Jako malého kluka mě více
než vesmír (studium planet, galaxií atd.) více přitahovala ta technická stránka, pilotáž – jak funguje a jak se řídí kosmická loď.
Dneska jako valná většina lidí se zajímám o vesmír z nejrůzněj
ších aspektů. Např. když jsem působil v Evropském parlamentu,
věnoval jsem se evropské kosmické politice v rámci Výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Zajímal jsem se o vesmír
spíše z pohledu politicko-právního a koncepčního směru.

■ Podařilo se v rámci Vašeho působení v Evropském

parlamentu dosáhnout nějakých konkrétních úspěchů?

Mám radost, že jsem se mohl spolupodílet na tom, že se Praha
stala sídlem Evropské kosmické agentury Galileo, čemuž předcházelo dlouhé jednání a několikaleté schvalování. Také mě velmi
těší, že se v Česku rozvíjí kosmický program a řada subjektů

v té oblasti působí. Spousta mladých lidí má
o kosmonautiku aktivní zájem a věřím, že
bude větší, byť tu zatím nemáme žádné nové
kosmonauty.

■ A proč je nemáme?

Tenkrát po mém letu jsem si myslel, že to
bude začátek šňůry, že bude létat více kosmonautů z Československa. Nemyslel jsem si, že
budu dlouho jediný (po mně letěl až v roce
1999 Ivan Bella ze Slovenska). Bohužel zatím
jsme členství v Evropské kosmické agentuře
plně nevyužili. Musí to být především ambicí
domácí politické a odborné špičky, která by
o to stála. Je pomalu nejvyšší čas, abychom se
do toho znovu pustili...

■ Dokázal jste si jako malé dítě představit,
že se během svého života „podíváte“
do vesmíru?

Patřím ke generaci, která ještě pamatuje éru,
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kdy do vesmíru nikdo nelétal. Do mých 9 let,
kdy startoval první Sputnik (1957 – pozn.
redakce), jsem se díval na hvězdné nebe
jako malý kluk a nikdy jsem o tom vlastně
nepřemýšlel. Ale od této významné události
jsem se o vesmír začal zajímat více. Ještě
před startem Jurije Gagarina (1961 – pozn.
redakce) jsem začal navštěvovat v Brně, kde
jsme tehdy bydleli, astronomický kroužek.
Gagarinův let ve mně vzbudil touhu po dobrodružství, ovlivnilo mě to do té míry, že
jsem si o tom více četl.

■ Proto jste nakonec studoval leteckou
školu?

Většina z těch prvních amerických
a sovětských astronautů byla tehdy z řad
vojenských letců (stíhacích pilotů), navíc můj
otec byl také letec, takže mé další směřování
bylo jasné. V 16 nebo 17 letech jsem si podal
přihlášku na Vyšší letecké učiliště v Košicích,
kam jsem byl přijat. Další závažný krok jsem
udělal v roce 1972, kdy jsem se přihlásil
ke studiu na Vojenské letecké akademii
J. Gagarina v SSSR (dnes Žukovského
a Gagarinova vojenská letecká akademie –
pozn. redakce). Po absolvování této vysoké
školy (1976 – pozn. redakce) SSSR nabídl
účast na svých pilotovaných letech v rámci
programu Interkosmos, kde jsem nakonec
v mnohastupňovém výběrovém řízení uspěl.

■ Pojďme se teď vrátit k té slavné éře.

V rámci programu Interkosmos probíhaly
před samotným letem určité přípravy,
testy. Vzpomenete si ještě, jak dlouhé
přípravy byly a co Vám osobně přišlo
náročné?

Teoreticky bychom měli do příprav započítat
i 4 roky strávené na letecké akademii
a předchozí praxi pilota. Skutečná příprava
však začala ve Hvězdném městečku již
na Mikuláše roku 1976, kde jsem se začal
připravovat společně s dalšími kandidáty.
Tato velmi specifická a cílená příprava pro mě
skončila 2. března 1978, tedy dnem odletu.
Co se týče náročnosti, příprava byla dle mých
tehdejších měřítek velmi komplexní. Nebylo
možné to srovnat se žádnou školou, kde
jsem měl své oblíbené a neoblíbené předměty. Museli jsme se připravovat po všech
stránkách – prakticky, teoreticky, fyzicky,
nebylo zde hluchého místa.
Ale byly i příjemné a zábavné chvíle. Pamatuji
si, že byly v té době vydatné zimy, hodně jsem
tam běhal na běžkách, min. každý víkend

několik hodin. Jindy jsem se věnoval zase turistice nebo běhu.

■ Běžkujete dneska ještě?

Dneska už se k tomu nepřinutím. Jezdím spíše na kole. Běžky
sice mám, dokonce ještě ty původní, na kterých jsem tam
tenkrát běhal. Byly to vlastně jedny z prvních běžek z umělé
hmoty, nechal jsem si je na památku. Když jsem to řekl někomu
mladšímu, tak se mi vysmál: „To máš snad ještě bambusové
hůlky, ne?“ A já hrdě prohlásil: „No to teda mám!“ (smích)

■ O tom, jak probíhal let, si můžeme přečíst ve Vaší knize

Pod námi planeta Země z roku 1979. Nicméně s odstupem
času… Vybavíte si ještě Vaše pocity a myšlenky, když jste se
vzdaloval od Země?

Po mém návratu jsem hrdě říkal, že na ty zážitky nikdy nezapomenu… S odstupem času už si pochopitelně všechno nepamatuji,
ale to zásadní ve mně zůstalo – ten pocit, ta zvědavost, čeho jsem
byl součástí a co jsem viděl.

■ Na co nikdy nezapomenete?

Když jsme byli na stanici na oběžné dráze, měli jsme přesně
stanovený režim dne. Na spánek bylo vyčleněno 8 hodin, což
byl vlastně jediný čas, ze kterého jsem mohl ukrajovat pro sebe.
Chodíval jsem proto spát až o 1-2,5 obletů později, někdy i více,
abych uviděl to, o co bych normálně přišel. Např. o velkou část
Ameriky. Měl jsem jedinečnou možnost vidět trhající se ledy
na kanadských Velkých jezerech, Ohňovou zemi v Jižní Americe,
o které jsem jako malý kluk čítával, ale i obdivuhodnou polární
záři.
Vzpomínám si také, jak pode mnou proletěla ohnivá čára přes
půl Země. Okamžitě mi došlo, že to jsou meteory. Lidé je však
pozorují ze Země a říkají: „Podívej, padá hvězda!“ Přestože drtivá
většina ví, že tomu tak není, stejně se to říká. A vy to najednou
vidíte celé z opačné strany.
A to byly přesně ty okamžiky, kdy jsem si uvědomil, jak je to

12

příprav jsme např. zkoušeli přistávání
na vodní hladině, evakuaci, kdy visíte na laně
a vytahuje vás vrtulník. Nebo jsme zkoušeli
nácvik přežití v nehostinných podmínkách.
Tímto způsobem si budujete sebedůvěru
a schopnost rozhodovat se ve složitých
situacích. Na druhé straně ale nikdy nevíte
předem, jak se v dané situaci zachováte.
Naštěstí náš let byl nakonec klidný bez
jakéhokoli katastrofického scénáře. S Alexejem Gubarevem jsme si tak trochu povýšeně
říkali, že jsme byli tak dobře připravení, že se
nás ty mimořádné situace bály. (úsměv)
úžasné, že mám jedinečnou šanci tohle všechno vidět. Vidět
to, o čem celé generace lidí přemýšlely jinak, aniž by se někdy
dozvěděly, jak je to doopravdy. Někteří za to trpěli a umírali, když
tvrdili, že Zeměkoule není středobodem vesmíru.

■ Při vesmírných misích může dojít k neočekávaným situ-

acím, kromě odborných znalostí a dovedností bych čekala, že
kosmonaut musí být vybaven i psychickou odolností. Jak se
na takové situace kosmonaut připravuje?

Již při výběru pro piloty procházíte nejrůznějšími testy
zaměřenými na psychickou odolnost. Létání, zejména se
stíhacími letouny, vás činí psychicky odolnými.
Hlavním cílem příprav na let do vesmíru bylo připravit nás
na zvládnutí nové a nečekané situace. Mimořádné situace,
ke kterým by mohlo dojít, se zkouší na trenažérech. V tom
přehledu jsme jich měli asi přes 20. Ale popravdě, takových
situací bylo v praxi méně. Pokud k něčemu došlo, tak to bylo
něco zcela nového, co v tom přehledu vůbec nebylo. V rámci

Start rakety Sojuz 28

■ Opravdu nebylo nic, čeho byste se
obával?

Obával jsem se hlavně toho, abych neselhal.
Ta tíha zodpovědnosti byla velká, i když
jsem tehdy nebyl tak zkušený jako dnes,
moc dobře jsem si to uvědomoval. O to větší
radost jsem měl, když to celé dobře dopadlo.

■ Zažil jste během letu i něco humorného?
Samozřejmě můžeme vynechat tu „slavnou“ historku se zubním zákrokem…

Ta byla humorná až ex post. V tu chvíli jsme
to ale brali velmi vážně. (smích)
Byla tam ale celá řada humorných momentů.
Vybavuji si teď dvě historky, ve kterých hraje
hlavní roli moje mamka.
Tehdy na oběžné dráze mi kluci říkali:
„Zazpívej nám nějakou českou nebo slovenskou písničku.“ Na to jsem jim se svíravým
pocitem na hrudi odpovídal: „Kluci, já
zpívat neumím, to si spíš pustíme kazetu.“
Samozřejmě nevěděli nic o tom, že mým
velmi neoblíbeným předmětem ve škole
byla hudební výchova, měl jsem z ní doslova
Kosmonauti Alexej Gubarev a Vladimír Remek
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hrůzu. Jenže jednou jsme takhle poslouchali
rozhlasovou stanici, kde zrovna vysílali
rozhovor s mojí mamkou, která na moderá
torovu otázku, jaký předmět byl mým
nejoblíbenějším, odpověděla zcela vážně, že
to byl zpěv. A když to kluci slyšeli, hned se
do mě pustili: „Ty lžeš, že neumíš zpívat, teď
jsme to slyšeli od tvé mámy!“ Pak pochopili,
že to byl vtip...
Často se mě novináři ptali, zda součástí
přípravy bylo také možné setkání s mimo
zemskými civilizacemi. A já jim s naprosto
vážnou tváří odpověděl: „Ano, příprava
proběhla už doma, když mi mamka řekla,
abych nezapomněl pozdravit, když tam
někoho potkám.“ (smích)

■ Za svůj život jste získal několik ocenění.
Kterého si vážíte nejvíce a proč?

Nejvíce si asi vážím samotného kosmického
letu, který přinesl unikátní zážitky, to byla
pro mě největší odměna. S tím samozřejmě
souvisí i veřejné uznání, pamatuji si na to, jak
mi chodila hromada dopisů a pozvání. Bylo
to takové zadostiučinění za to veškeré úsilí.
Co se týče vyznamenání, to by bylo
na speciální rozhovor. Nesmírně si ale vážím
ocenění Hrdina SSSR, což dneska může znít
dost přemrštěně, ale já si ho vážím z toho
důvodu, že byla udělována i za mimořádné
činy hrdinům z 2. světové války. Co se týče

Vladimír Remek, r. 2019, Moskva - obchodní
centrum “GUM” - prezentace hodinek Omega
(reklamní vesmírný skafandr)

československých vyznamenání, některá
přestala po převratu platit, ale schoval jsem si
je na památku.
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■ Před časem jste odešel do penze na zasloužený odpočinek,
doposud jste byl profesně velmi činorodý a společensky
aktivní, jak trávíte nyní volný čas?

Teď to byly 3 roky, co jsme odešli s manželkou z Moskvy do Čech.
Současným opatřením při pandemii jsme se vcelku dobře
přizpůsobili. Momentálně žijeme v domku za Prahou a pečujeme
o zvířata (máme psa, kočky, želvy aj.). V minulosti jsme hodně
cestovali a chodili do divadla, což teď není možné, tak se opět
vracím k literatuře, rád čtu detektivky a literaturu faktu.

■ Najdete si také prostor pro životní sebereflexi?

Součástí mé celoživotní profese byla vždycky určitá sebereflexe.
Neustále jsem se podroboval sebehodnocení, což jsem využil
i v civilním životě. Co mě ovlivňovalo při přijímání zásadních
rozhodnutí v životě, bylo
hlavně mé svědomí.
Otevřeně můžu říci, že
na svůj život pohlížím
s klidným svědomím, nic
zásadního bych v něm
neměnil. Docela jsem si
ho užil a doufám, že si ho
s rodinou ještě užiji.
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Extrémní podmínky
pro život najdeme
nejen ve vesmíru
– Vít Céza –

Hledáním života na jiných planetách ve vesmíru, a zejména
hledáním vyspělých civilizací, jsou lidé fascinováni od nepaměti.
Faktem ovšem zůstává, že dosud není znám reálný život mimo
naši planetu, natož nějaké potvrzené informace o existenci vyspělé
civilizace. Nejbližší vesmír je totiž extrémně nehostinný a celko
vě je vesmír natolik rozlehlý, že je stále prakticky nemožné se
k potvrzeným informacím o mimozemském životě dostat v reálném čase.
■ Již po desetiletí jsou hledány obyvatelné zóny ve vesmíru,
ve kterých by se mohl život vyskytovat. Zároveň jsou zkoumány
objekty kolem Země, ke kterým je možné dostat techniku, jež
vysílá informace zpět na naši planetu. Taktéž proběhlo historicky
mnoho pokusů a testování odolnosti četných druhů organismů, ať
už laboratorně, tak pomocí vyvezení těchto organismů mimo naši
planetu přímo do vesmíru.
Výsledkem těchto pokusů, ale i vlastních výzkumných projektů
na planetě Zemi jsou objevy řady druhů organismů, které jsou
schopny se vyrovnat s extrémními podmínkami, jež panují i mimo
naši planetu. Na Zemi se vyskytuje mnoho druhů organismů,

schopných se vyskytovat v neuvěřitelně
extrémních životních podmínkách. Zároveň
je mnoho takových extrémofilních organismů
dosud ještě neobjevených. Ne nadarmo se tak
výzkum extrémofilních organismů a jejich
prostředí na Zemi přirovnává k objevování
vesmíru jako takovému. Vlastní schopnost
přežít v extrémních podmínkách na Zemi
toho totiž může hodně napovědět o počátcích
života na Zemi, vlastní možnosti existence
života na jiných planetách a samozřejmě
také o schopnostech organismů adaptovat se
na různé typy prostředí.
■ Jaké jsou tedy limity života na Zemi?
Chtělo by se říct, že téměř žádné. Prakticky
každý typ prostředí je obýván společenstvy
mikroorganismů a na nich navázaného života.
Za extrémofilní organismy jsou nejčastěji
považovány archebakterie. Ve skutečnosti jsou
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ale známy extrémofilové i z jiných skupin, které jsou v některých
případech ještě extrémnější než některé archebakterie. Extrémofilní organismy rozeznáváme v rámci mnoha skupin prvoků
(jednobuněčná eukaryota) a dokonce i u živočichů.
■ S ohledem na prostorové limity tohoto článku poukážeme pouze
na některé zcela extrémní organismy vyskytující se v extrémních
prostředích. Život tak, jak ho vždy vnímal člověk, si zvykl na „velký
luxus“ v podobě prostředí upraveného zelenými rostlinami a sinicemi, v jehož rámci je využívána energie ze slunečního záření. To
je umožněno přítomností plynného kyslíku, jenž se v atmosféře
začal objevovat již před více než 2 miliardami let. Ovšem i v místech, kam nedosahuje sluneční svit a chybí kyslík, se vyskytuje
velmi rozmanitý život. A nemusíme chodit daleko, abychom
takovýto život našli. Stačí zkoumat na dně vypuštěného rybníka
v Čechách, v kalech čističky odpadních vod či odpadních lagun,
nebo pod povrchem písečné pláže u moře. Ve všech těchto typech
prostředí jsou stále nalézány nové druhy organismů. Všechny tyto
organismy jsou buď mikrooxické (zvyklé na minimální koncentraci kyslíku), či anoxické (žijící ve zcela bezkyslíkatém prostředí).
Anoxické organismy mají v obecné rovině zcela jiný metabolismus a jsou schopny využívat energii oxidací různorodých látek,
například železa, vodíku, amoniaku či síry.
■ Na světě nacházíme život ve všemožných extrémních prostře
dích. Může jít o takřka čisté kyseliny, koncentrovaný hydroxid
sodný či extrémně chladná, popřípadě takřka úplně suchá místa.
V nejvíce extrémních prostředích (například zmíněný hydroxid
sodný či kyselina) přežívají pouze bakterie či archebakterie, ale
v extrémech umí žít i řada eukaryotických organismů či dokonce
mnohobuněčných živočichů.
■ Mezi velmi zajímavá prostředí patří takzvaní černí kuřáci,
což jsou výrony silně mineralizované vařící vody, nacházející se
hluboko pod mořskou hladinou. Díky bakteriím, které zde získávají energii chemosyntézou, se zde mohou vyskytovat hlubokomořské bradatice riftie hlubinné, které patří mezi kroužkovce
(do tohoto kmenu živočichů patří mj. i pijavice a žížaly). Riftie
samy o sobě nemají trávicí ústrojí a energii k životu získávají skrze
asociace s uvedenými bakteriemi.
■ Mezi další extrémní druhy živočichů patří červi pompejští
(Alvinella pompejana), kteří mají unikátní schopnost odolávat
horku a toxickému prostředí. Vyskytují se v prostředí hydroter-

Červ pompejský

■ Vedle těchto extrémních živočichů jsou

bakterie rodu Methanococcoides, schopné žít
stovky metrů pode dnem oceánu, či grampozitivní bakterie druhu Desulforudis audaxviator,
využívající vodík jako zdroj energie. Tyto
bakterie přežily dokonce v hloubce několika
kilometrů pod povrchem země.
■ Zdá se tak, že možnosti organismů vznik
nout a adaptovat se na nesmírně extrémní podmínky a typy prostředí jsou téměř bez hranic
a v každém případě tak má smysl dále zkoumat
obskurní typy prostředí na Zemi, což pomůže
i v rámci výzkumu mimozemského života.
Je zcela jasné, že i na naší Zemi čeká lidstvo
ještě mnoho velmi zajímavých objevů v oblasti
extrémních způsobů života a adaptací.

Ilustrace :Martin Rezek

Želvuška

málních průduchů na dně oceánů, ze kterých
vyvěrá vařící voda a síra. Teplota vody v tomto
prostředí dosahuje díky velkému tlaku teploty
až 300 °C. Tito červi zvládají teplotu vody
blížící se 100 °C a jejich potravní cyklus je
umožněn pouze díky schopnosti chemické
absorpce jinak zcela toxických oxidů síry.
■ Vůbec nejodolnějšími živočichy na světě jsou
želvušky (kmen Tardigrada), které mají tělo
složené z 5 segmentů, pokrytých pružnou chiti
nózní kutikulou, a 8 končetinami. Želvušky
jsou schopné přežívat prakticky v každém typu
prostředí. Jsou schopny vydržet zcela extrémní
výkyvy teplot a jako jediný živočišný druh
zvládly několikadenní pobyt na nízké oběžné
dráze. Tyto extrémní podmínky jsou želvuš
ky schopné zvládnout díky schopnosti tzv.
anabiózy, při nichž jsou želvušky schopné se
zbavit více než 95 % vody ze svého těla, naopak
vyplaví do svého těla cukr trehalózu a v tomto
stavu vydrží i několik desítek let, a poté se
navrátí do původního stavu se schopností
se rozmnožovat. V anabióze želvušky přežijí
i obrovskou radiaci (1000x více než člověk)
a rozmezí teplot v rozsahu cca 400 °C.
Díky těmto schopnostem jsou želvušky
využívány k výzkumu vesmíru.
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Planetárium – pohled
do vesmíru
– Michaela Komorousová –

Letos tomu bude 60 let od doby, kdy člověk poprvé stanul ve vesmíru.
S Mgr. Lenkou Soumarovou, zástupkyní ředitele Planetária Praha, jsme si
povídali o tom, co chystá pražské planetárium na toto výročí, co zajímavého
zde můžeme vidět a zažít a jaké vesmírné úkazy na obloze bychom si letos
neměli nechat ujít.
■ Minulý rok oslavilo pražské planetárium 60. výročí svého
otevření. Byla nějaká možnost to veřejnosti připomenout?

Pražské planetárium bylo slavnostně otevřeno 20.11.1960. Na jeho
60leté výročí jsme plánovali spoustu akcí a velkou oslavu, ale
situace s koronavirem nám v tom bohužel zabránila. I tak se ale
podařilo veřejnosti tuto skutečnost připomenout. O našem výročí
psaly některé noviny, zazněly i na to téma reportáže, ať už ve zpravodajstvích lokálních nebo celostátních. Např. v Toulavé kameře
a magazínu Z metropole, které vysílá Česká televize.

■ Co nového můžeme dnes v planetáriu vidět, popř. si
vyzkoušet?

V současné době renovujeme foyer a jeho výstavu. Návštěvníci
mohou navštívit zážitkovou instalaci virtuální reality, kde se stanou

vesmírnými cestovateli a pomocí teleportů
se vydají za poznáním vzdálených světů.
Na vlastní oči tak uvidí místa, kam se dosud
člověk nevydal, ale i ta, kde již zanechal své
stopy. Vstoupí na povrch planety Venuše nebo
na orbitu Země, kde si pomocí vlastních rukou
vyzkouší manipulaci s objekty ve stavu beztíže.
A určitě nesmíme zapomenout na nový pořad
Korálový útes 360, který měl svou premiéru
v létě loňského roku, ale vzhledem k uzavření
planetária na podzim ho nemělo možnost
zhlédnout mnoho diváků. Pořad vás zavede
pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět
korálových útesů, jeden z nejrozmanitějších
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a nejohroženějších ekosystémů na planetě Zemi. Zjistíte, jak je
tento podmořský svět propojen se životem lidí a proč bychom měli
usilovat o jeho záchranu.

■ Co planetárium nabízí speciálně pro děti a vesmírné
nadšence?

Planetárium Praha nabízí bezpochyby i spoustu pořadů pro děti.
Nejúspěšnějším dětským pořadem, a to nejen u nás, ale i v plane
táriích celého světa, je Polaris – vesmírná ponorka a tajemství
polární noci, v níž se setká lední medvěd Vladimír a tučňák James,
kteří by se v přírodě spolu nikdy potkat nemohli, stanou se z nich
nejlepší kamarádi a vydají se objevovat tajemství polární noci
i planety Mars a Saturn. Uvádíme i druhý díl dobrodružství těchto
hlavních hrdinů – Lucie a tajemství padajících hvězd. Jak už název
napovídá, k našim dvěma známým přibyde kamarádka – kolibřík
Lucie.
Vesmírní nadšenci by v naší programové nabídce určitě neměli
přehlédnout pořad Horizon – za hranicí vesmíru, který provede
zájemce po úplně základní struktuře a vývoji vesmíru. Návštěvník
se pomocí celooblohové projekce přenese až k samotnému počátku
našeho vesmíru, dozví se, jak astronomové zjistili, že vesmír
vznikl při velkém třesku a v historickém kontextu uvidí, jak naše
poznatky postupně přibývaly.

■ Poměrně nedávno, tedy na zimní slunovrat, jsme mohli

pozorovat tzv. konjunkci neboli setkání Jupiteru se Satur
nem. Proč byl tento úkaz tak výjimečný?

Ke konjunkcím (zjednodušeně řečeno nejtěsnějším přiblížením)
planet dochází poměrně často. Na tomto úkazu ale bylo zajímavé,
že se k sobě obě planety přiblížily na opravdu velmi malou vzdálenost (0,10°) a navíc k tomuto úkazu došlo 21.12. Datum by samo
o sobě tak zajímavé nebylo, nebýt legendy o hvězdě betlémské,
která zvěstovala příchod mesiáše. Astronomové se samozřejmě
snaží najít historický nebeský úkaz, který by hvězdě betlémské odpovídal, a dnes už určitě víme, že to nebyla kometa, neboť ty byly
dříve považovány za zvěstovatele zkázy a neštěstí. V dnešní době
za hvězdu betlémskou můžeme téměř jistě označit trojnásobnou
konjunkci právě Jupiteru se Saturnem, k níž došlo v roce 7 př. n. l.
Tehdy nastaly tři konjunkce v jediném roce, a to 29. května, 30. září
a 5. prosince.

■ Co z vesmírných jevů by nám v letošním
roce nemělo uniknout?

Z letošních vesmírných jevů bychom neměli
propásnout zatmění Slunce, k němuž dojde
10.6.2021 Jedná se o zatmění prstencové, které
ale od nás bude pozorovatelné pouze jako
částečné. Zatmění pro nás začne v 11:44 hod.,
kdy se temný kotouč Měsíce v novu začne
nasouvat před sluneční disk, a skončí
ve 13:36 hod. V maximální fázi, která
nastane ve 12:39 hod., bude zakryta necelá
pětina průměru slunečního kotouče (17 %).
Měsíc sice zakryje jen malou část Slunce, ale
po dlouhých šesti letech máme opět možnost
sledovat tento zajímavý nebeský úkaz.
Pro širokou veřejnost jsou atraktivní
podívanou i jarní superúplňky. O superúplňku
se mluví v situaci, kdy se sejdou dvě okolnosti najednou: Měsíc je v úplňku a zároveň
je na své dráze kolem Země nejblíž, v tzv.
přízemí. Je pak zhruba o desetinu průměru
větší a svítí více. Letos se k superúplňku
přiblížíme dvakrát, a to 27.4.2021 a 26.5.2021.
K pozorování doporučujeme též zajímavá
seskupení planet spolu s Měsícem. Mezi
ta nejzajímavější v roce 2021 patří setkání
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■ Pro veřejnost pořádáte pravidelně tzv.

Astronomický kurz. Je o něj velký zájem?
Jak takový kurz probíhá a co je výstupem?

Astronomický kurz má na hvězdárně
dlouholetou tradici. Hvězdárna ho pořádá
už od počátku 50. let a je o něj neustále velký
zájem. Dvouletý kurz, jehož první ročník
probíhá v planetáriu a druhý na Štefánikově
hvězdárně, poskytne absolventu ucelený
přehled o základech moderní astronomie
spojený se znalostí noční oblohy a se základy
práce s astronomickými přístroji. Po úspěšném
složení závěrečných zkoušek může absolvent
samostatně pracovat s přístroji Štefánikovy
hvězdárny a provádět její návštěvníky.
Měsíce s Merkurem, Venuší a Marsem mezi 13.5. a 15.5.2021 večer
na severozápadě a poté od 8.11. do 12.11.2021 seskupení Měsíce,
Venuše, Jupiteru a Saturnu. Podobné setkání se navíc zopakuje
mezi 6.12. a 9.12.2021.
Vynikající podmínky pro dobré pozorování bude mít letos
nejznámější meteorický roj Perseidy. Maximum nastává 12.8.2021
ve 22:00 hod. a Měsíc pár dní po novu bude pozorování rušit
minimálně. Za hodinu bychom měli v maximu vidět 110 meteorů.
I pro pozorování meteorického roje Geminidy, jehož maximum
má nastat 14.12.2021 v 09:00 hod., panují letos ideální podmínky,
neboť v ranních hodinách nebude rušit Měsíc a v maximu bychom
tak mohli spatřit 150 „padajících hvězd“ za hodinu.

■ 12. 4. 2021 uplyne 60 let od prvního letu
člověka do vesmíru. Máte v plánu, pokud
to společenská situace dovolí, se na tuto
událost nějak připravit?

Samozřejmě takové výročí nemůžeme opomenout. Pokud nám to situace dovolí, plánujeme
toto výročí připomenout přednáškami a tema
tickou výstavou. Opět bychom chtěli umožnit
návštěvníkům posadit se do kosmické lodi
Vostok, jejíž model v měřítku 1:1 máme
v našem planetáriu, a přiblížit jim alespoň
trochu pocit prvního člověka ve vesmíru.

Luštěnka s Českou mincovnou
Jurij Aleksejevič Gagarin, první člověk ve vesmíru, po svém letu řekl: „Když
Výsledek tajenky
jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše planeta ………………….
Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji.“
V luštěnce můžete vyhrát stříbrnou investiční minci, kterou vydala v počtu pouhých
800 ks Česká mincovna k 60. výročí letu prvního člověka do vesmíru
(12.4.1961) – stříbrnou minci První člověk ve vesmíru proof.
Správný výsledek luštěnky zašlete na email: redakce@na-dotek.cz do 10.5.2021
a při slosování správných luštitelů dne 11.05.2021 můžete vyhrát tuto krásnou cenu
v hodnotě 1.690,- Kč.
1
Kosmodrom (základna pro starty
kosmických raket) v Kazachstánu
Příjmení prvního československého
kosmonauta
Prohlubně kruhového tvaru na
povrchu planet
Název kosmické lodi používané v sovětském
programu kosmických letů s lidskou posádkou
Jméno prezidenta, podle kterého je
pojmenováno vesmírné středisko na Floridě
Hvězdy, které svou polohu vůči sobě
navzájem nemění (tvoří souhvězdí)
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Paleoart aneb oživení
zkamenělého světa
– Martin Rezek –

Snad všichni jsme četli sci-fi příběhy o životě na jiných planetách, kde autoři popisovali
tamní živočichy jako nejrůznější ještěry, chobotnice či zvířata gigantických rozměrů. To
vše však i na naší planetě Zemi již kdysi bylo. Gigantické ještěry či jiné dávno vyhynulé
živočichy přivádí k životu ze zkamenělých fosilií tzv. paleoart, jež ve spolupráci s vědci
dává podobu a obraz těmto dávno vyhynulým živočichům. Pro přiblížení paleoartu
jsme se sešli s předním představitelem tohoto výtvarného umění, malířem a ilustrá
torem, Petrem Modlitbou.
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Takže, za to, co dnes dělám, děkuji především
tomuto filmu a knihám s ilustracemi a obrazy
Z. Buriana, který je mým vzorem stále a jehož
dílo nesmírně obdivuji.

■ Co je vlastně paleoart a co Vás k němu
přivedlo?

■ Od kdy jste se rozhodl být malířem a máte nějaký svůj
vzor?

Už od malička jsem rád kreslil. Především různé draky a také
kovboje a indiány, ale teprve když jsem (asi v 8 letech) po bratrovi
„zdědil“ knihu ‚Ztracený svět‘ od prof. Josefa Augusty s nádhernými ilustracemi Zdeňka Buriana, bylo definitivně rozhodnuto. Toto moje nasměrování pak ještě umocnilo to, že jsem
zhruba ve stejné době viděl nedostižný film Karla Zemana ‚Cesta
do pravěku‘.

Pokud by někoho třeba moje
práce zajímala více, dovolím
si doporučit monografii ‚PETR
MODLITBA‘, napsanou znalcem díla Zdeňka Buriana
Vladimírem Prokopem, která
vyšla v roce 2020 u nakladatelství Toužimský & Moravec.

Paleoartem se dnes nazývá obor, který se
pomocí výtvarného umění snaží laické
veřejnosti přiblížit představy paleontologů
o vyhynulých formách života na naší planetě.
Tedy jednoduše řečeno, zabývá se vytvářením
obrazů a modelů pravěkých zvířat. U nás se
většinou používá termín „vědecká obrazová
rekonstrukce“, případně „paleorekonstrukční
tvorba“.
Mne k této práci přivedl jednak obdiv k již
zmíněnému Z. Burianovi a později setkání
s panem profesorem Janem Jelínkem,
významným českým antropologem, který mne
do oboru zasvětil. Poté přišla trvalá spolupráce
s dalšími odborníky, především z Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

■ Jak vzniká obraz vyhynulého zvířete
a jak probíhá spolupráce s odborníky
(vědci, paleontology...)?
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pracovníky nezbytná a stejně tak je pro malíře nutné mít znalosti
lidské i zvířecí anatomie.

■ Jaké již máte za sebou úspěchy? (soutěže, vydané knihy,
výstavy...)

Já osobně pracuji klasickou metodou, tedy
bez použití počítače (ten mi slouží pouze
k dohledávání informací a případně doplňování podkladů, pokud je nemám k dispozici od odborníků).
To znamená, že si nejprve důkladně prostuduji
podkladový materiál, což bývají fotografie
a nákresy nálezů, v některých případech
i samotné konkrétní nálezy. Pak na základě
toho vypracuji potřebný počet skic. Tyto
skici jsou dvojího druhu. Nejvíce náčrtků je
věnováno samotným živočichům (případně
rostlinám) a různým detailům jejich částí.
To vše ve správném měřítku a poměru dle
pokynů odborníka. Další část skic se zaměří
na celkovou scénu, jež má zamýšlený obraz
představovat, a jeho kompozici. Jde o to, aby
výsledný dojem obrazu byl, pokud možno,
co nejblíže předpokládané realitě. Všechny
tyto kroky jsou neustále konzultovány s odborníky a ony skici je samozřejmě potřeba
různě upravovat a překreslovat dle jejich
požadavků tak, aby vyhovovaly momentální
představě o daném živočichovi či krajině.
Někdy je nutné, aby se na vzniku takového
obrazu podílelo více odborníků z různých
oborů – tedy nejen paleontolog či antropolog,
ale např. i paleobotanik, geolog, vulkanolog
a další. Vytvoření obrazu nějakého pravěkého
ekosystému se tak stává do jisté míry jakousi
týmovou prací a teprve až když jsou odborníci
s těmito přípravnými skicami plně spokojeni,
lze přistoupit k samotné malbě obrazu.
Při této práci je spolupráce s odbornými

Úspěchy? Pro mne je největším úspěchem to, že mám to štěstí
a můžu dělat tuhle práci, kterou jsem si vysnil coby osmiletý kluk
nad knihami Mistra Buriana. Vše ostatní je už jakási nástavba.
Vždy mi udělá obrovskou radost, když mi třeba někdo napíše, že
viděl nějakou moji výstavu nebo knížku, a že se mu líbila. Stejně
tak mám radost, že je mezi lidmi stále hodně těch, kteří jsou
schopni si místo zarámovaného plakátu z Ikei pověsit na stěnu
v obýváku nebo pracovně obraz mamuta . Pro takové lidi rád
maluji.
I když jsou moje obrazy určené převážně vědeckým institucím,
v poslední době maluji hodně také pro soukromé sběratele.
Soutěží se neúčastním, takže úspěchy a zkušenosti v tomto směru
žádné nemám. Je to asi dáno i tím, že já tuhle práci nechápu jako
soutěž. Stejně tak s kolegy, se kterými společně vystavujeme, je
to vždy o vzájemném respektu a úctě k práci toho druhého a ne
o nějaké soutěži, že ten nebo onen je lepší nebo horší.
Co se knih týká, mám za sebou přibližně něco mezi 20 a 30
knihami. Většina knih, na kterých jsem pracoval, je samozřejmě
orientovaná na pravěk, ale je mezi nimi i pár knížek pro děti a také
dobrodružných knih pro mládež.
Vystavuji hlavně s kolegy v rámci již zmíněného sdružení Paleoart
– umění a věda (PAS – Paleoart – Art and Science) a míváme
každý rok jednu nebo dvě větší výstavy po celé České republice.
Dále, přibližně jednou za 4 roky, vystavuji ještě s dalšími kamarády,
se kterými jsme založili takový spolek s názvem MAZEC.

■ Kde mohou

čtenáři v současnosti vidět Vaše
díla?

V půlce února 2021
zrovna končí výstava
PAS v Prostějově, kde
byla od října loňského
roku, nicméně, další
chystáme letos na jaře
(od dubna do června
2021) v muzeu
ve Znojmě a následovat bude výstava
v Děčínském muzeu (od července 2021). Na rok 2022 připravujeme výstavu v Přerově a v tomtéž roce bych snad měl mít ještě
svoji samostatnou výstavu na Mladoboleslavském hradě.
Dále je možné část mých obrazů vidět ve stálé expozici Chlupáčova
muzea historie Země v Praze na Albertově nebo v brněnském
Pavilonu Anthropos (včetně repliky nástěnné malby australských
domorodců na vstupu do pavilonu).
Petr Modlitba, malíř a ilustrátor - paleoart
www.petrmodlitba.cz, www.paleoart-pas.cz
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Zdravé recepty
rostlinně

– TOMATOVÁ POLÉVKA –
– NOODLE BOWL –
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Tomatová
polévka
Ingredience

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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šalotka - 1 ks
pasírovaná rajčata - 1 konzerva minut
rajčatový protlak 1 konzerva
zeleninový vývar / bujon - půl kostky
koření (provensálské, oregano, bazalka)
- dle chuti
lahůdkové sušené droždí - hrstka
cukr - špetka
sůl - dle chuti
tofu - 1 balení
sójová omáčka - dle chuti
bulgur - 150 g
petrželka - dle chuti

Noodle Bowl
Ingredience

Postup
Na oleji zpěníme šalotku a ve vhodnou chvíli
přidáme pasírovaná rajčata spolu s menším
množstvím protlaku. Po pár minutách zalijeme
vařící vodou, potřebné množství odhadneme od oka.
Koření použijeme dle chuti a osobních preferencí –
směs italských bylin, provensálské koření, oregano
nebo bazalku. Polévku určitě nezapomeneme dochutit
také vývarem nebo bujonovou kostkou, lahůdkovým
sušeným droždím. K dosažení vyvážené chuti přidáme
i dostatečné množství cukru.
Na pánvi vedle si usmažíme tofu a přidáme i trochu
sójové omáčky, necháme pár minut odstát. Tofu
přimícháme do polévky a pár minut provaříme. Bulgur
připravíme dle návodu na obalu, do hrnce přidáme buď
klasický drcený kmín, nebo římský dle preferencí.
Servírujeme zdobené petrželkou.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

červená cibule -1/2 cibule
česnek – 2 stroužky
zelená paprika - 1 ks
cuketa - 1 ks
zelené fazolky - 100 g
jarní cibulka - 2 ks
tofu - 1 balení
rýžové nudle
sezamová semínka na ozdobení
- dle chuti

Postup
Na trošce olivového oleje si osmažíme červenou
cibuli, pár stroužků česneku, jednu zelenou
papriku a nakrájenou cuketu. Přidáme omyté
zelené fazolky, osolíme, zalijeme sójovou
omáčkou, zeleninovým vývarem a dusíme
do změknutí. Posypeme sezamovými semínky,
jarní cibulkou a podáváme s uvařenými
rýžovými nudlemi a osmaženým tofu.

30

minut
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Síla bylin

Sedmikráska obecná
(Bellis perennis)
– Jan Kadeřábek –
Tentokrát začneme jarním
tématem a seznámíme se blíže
s bylinou, kterou všichni známe,
se sedmikráskou obecnou neboli
sedmikráskou chudobkou. Někde
též známá pod názvem babička,
cikánka, matečník menší, stokrása
nebo zapomenutka.
Výskyt

Sedmikráska se vyskytuje snad na všech světadílech,
tedy skoro všech světadílech. Je to vytrvalá bylina,
vysoká až 15 cm. Květ má v průměru 1-3 cm, obvodové
listy jsou bílé až růžové, terč středu má
žlutý. Je to jedna z prvních jarních
kvetoucích rostlin, která však
běžně roste až do září, kdy
by se měla sklízet napo
sledy. Ráda má slunce
a vlhčí půdu.

Sběr

U sedmikrásky se sbírá
květ s krátkou stopkou. Suší se přirozeným
teplem v tenké vrstvě
(maximálně do dvou centimetrů).

TPIROPÍ
V
ZDRA

Použití

V lidovém léčitelství se sedmikráska používala k podpoře
vykašlávání. Velmi pomáhala při zánětu močových cest
a ledvin. Ve formě koupelí se užívala proti ekzémům,
lišeji, lupénce, akné, na hnisavé rány a vředy.
Má účinky protizánětlivé, působí hojivě
a svíravě. Většinou se přidává do různých
bylinných čajových směsí.
V období, kdy sedmikráska kvete, doporučuji jí přidávat do různých salátů nebo
s ní můžete ozdobit chléb s máslem nebo
sýrem. Je vynikající a snídaně vypadá
hned jinak.
Můžete si i vyrobit sedmikráskový med,
který nejen že je výborný, ale má i léčivé
účinky.

Sedmikráska v magii a pověrách

Již Keltové uctívali sedmikrásku jako symbol světla i jako
rostlinu boha slunce. Jménem Belenos. Při jarní rovno
dennosti, se jimi uctívalo sílící slunce a vábily se najády,
aby napomáhaly úspěšné sklizni. Symbolizovaly nevinnost
a čistotu.

Inzerce
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PĚSTUJEME
VE MĚSTĚ

Zelené balkony,
sousedské záhonky
a komunitní zahrady

V lidových pověrách se v souvislosti se
sedmikráskou věřilo:

■ Chcete-li získat lásku, noste u sebe sedmikrásku.
■ Zavřete oči a utrhněte plnou hrst trávy tam, kde rostou sedmikrásky. Počet sedmikrásek v ruce znamená,
počet roků zbývajících do svatby.
■ Sedmikrásky v zahradě chrání dům před bleskem.
A nezapomeňte, že sedmikrásky jsou prostě a jedno
duše krásné.
Inzerce

Kniha Vás provede celým procesem zakládání
komunitních zahrad – od pořizování pozemku až
po uspořádání sousedské slavnosti.
Netvořili jsme ji jen pro zakladatele a koordinátory,
ale pro každého městského člověka, který touží
po tom, vypěstovat si vlastní úrodu, a pouhý
květináč mu k tomu nestačí.
Najdete zde i podrobné rady a návody na všechno kolem
zahrádek, například na kompostování. Jedná se o pravou
ruku městského zahradníka. Ten v ní najde najde mimo
jiné i celoroční osazovací plány vyvýšených záhonů.
Vydalo nakladatelství Smart Press.
K dostání na www.smartpress.cz.
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Dobrý den, paní Dvořáková,

paní psycholožko, můj syn 5. třída ZŠ si začal okusovat
nehty, protože má pocit, že úkoly z distanční výuky
nestihne do termínu odevzdat. I paní učitelka se snažila
mu vysvětlit, že když to někdy nestihne, tak se nic
neděje, ale nepomohlo to. Děkuji
Markéta Dvořáková

děkuji za velmi aktuální dotaz. Distanční výuku děti
zvládají různě a mnohdy se mohou objevit i nepříjemné
pocity i návyky. Píšete, že váš syn si začal okusovat nehty
z důvodu, že nestihne odevzdat do termínu úkoly. Zdá
se, že si toho všimla i paní učitelka a snaží se dát synovi
podporu.
Napadá mě celá řada možností, které je třeba vyzkoušet
a najít tu správnou pro vašeho syna. Okusování nehtů
bývá u dětí zlozvykem, kterým mohou kompenzovat
nepříjemné pocity a nejistoty. Z dotazu není zřejmé,
v jakou dobu si syn nehty okusuje, zda při výuce,
nebo například před spaním. Pokud se domníváte,
že to souvisí s distanční výukou, tak doporučuji se
synem probrat, zda a jak se v učební látce a stylu výuky
orientuje. Co jsou jeho pevné a jisté body, podle kterých
se orientuje v denním režimu. V případě úkolů je možné
synovi poskytnout podporu ve vytvořené struktuře
a plánu, které vytvoříte se synem. Nastavte termíny
splnění spolu, co znamená splněný úkol, jak syn pozná,
že je splněný, a hlavně, kdy se úkol bude plnit a jak.
Tento plán napište na papír, a můžete ho probrat i s paní
Inzerce

PRÁVNÍ SLUŽBY
Advokátní kancelář

Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová
nabízí právní služby v oblasti práva trestního a práva
občanského, zejména:

■ Obhajoba obviněného v trestním řízení
■ Zastupování poškozeného v trestním řízení
■ Rozvody
■ Úprava poměrů k nezletilým dětem
■ Vypořádání společného jmění manželů
■ Vymáhání pohledávek
Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová
Muchova 9/223, Praha 6
dagmar.drimalova@akbobek.cz
Tel.: +420 233 372 069

učitelkou. Plán můžete
pověsit na zeď v pokojíčku
nebo na místě, které by
synovi bylo příjemné
a pomohlo mu v orientaci.
Pro případnou nejistotu
a nervozitu doporučuji
zařadit do denního
režimu i cviky na ruce,
protahování. Můžete využít
i relaxační míčky pro posilování svalstva na rukách.
Mějte se dobře
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

Ilustrace: Roman Kliský

Poradna
čtenářům

Dobrý den,
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Něco pro
zasmání
Kosmonauti z Marsu volají na Zemi: “Objevili jsme známky
inteligence! Někdo nám ukradl raketu!”
Poslední přání Neila Armstronga bylo, aby jeho ostatky byly
rozptýleny v místech, kde tvořil dějiny. Zatím ale není známo,
co na to řekne majitel filmového studia.
„Proč si myslíte, že jsou všichni mimozemšťané nevzdělaní?”
zeptali se jednoho svérázného kosmonauta.
„Protože přece žádný učený z nebe nespadl.”
Náčelník mimozemšťanů říká svému sluhovi: “Poslal jsi
na zem tu výstražnou zprávu?” Sluha: “Ano, poslal.” Náčelník:
“A co?” Sluha: “Teď si to tam pouštějí a říkají tomu techno.”
Po pěti tisících letech letí zase kolem Země kometa a říká:
“Země, co se ti to stalo? Vypadáš hrozně.” Země odpovídá:
“No jo, chytla jsem lidi.”
Víte, proč astronauti prohledávají Mars s lahví Mattonky?
Protože “Kde je Mattoni, tam je život!”

Ilustrace: Pavel Karel

Pokud bychom dali dohromady všechny kousky Čeljabinského
meteoritu, které se prodávají po internetu, zjistili bychom, že
na Rusko spadl celý Měsíc.

řešení najdete na straně 35
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Poezie

©

K VESMÍRU
Vesmíre můj nesmírný
všechno se tu otáčí
Já jsem člověk nemírný
Země už mi nestačí
Budu bydlet na Měsíci
navštívím i Venuši
Nechci být jak ve věznici
Najdu však klid na duši?

Ilustrace: Martina Mrňavá

– Marta Dietrich Dvorská –

Chtěl bych prostor mnohem větší
Poradím se s hvězdami
Ony totiž lépe vědí
co všechno je nad námi
Jupiter rozdává štěstí
Saturn přiděluje čas
Merkur šíří dobré zvěsti
Mléčná dráha vnáší jas
K sobě se já vrátím zas
(I když - na planetě Mars, nechytil bych SARS)

„Vidíte..., tak tohle je přímo ukázkové využití 1. kosmické rychlosti v praxi
mimo kosmický program...!"

Ilustrace: Pavel Karel

Vesmírné vtipy
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Lesní školka a jaro
– Kateřina Štěpánová –

V našich zeměpisných šířkách je přirozeným
jevem opadávání listů na podzim a nové
pučení zjara. Při bližším pohledu je toto dění
velikým zázrakem. Stromy k tomu potřebují
důležitou schopnost, a to smysl pro čas. Je
s podivem, že pupeny vyrážejí tím dříve, čím
chladnější byla předchozí zima.
Kolikrát jsme již v lednu nebo v únoru zažili
teplejší fáze, aniž by při tom buky či duby
vyrukovaly svěží zelení.

většiny druhů sedí maličké spící pupeny (máme s dětmi za pomoci
lupy ověřeno). Jestliže sousední strom uhyne nebo se vyvrátí,
dostává se k němu více slunce a u některých exemplářů se nastartuje
rozvíjení těchto pupenů, aby mohl strom využít aktuální zvýšené
světelné nabídky. Je to kombinace délky dne a teploty, která vyvolá
správnou reakci. Stoupající teploty oznamují příchod Jara.
Tyto situace a mnoho dalších máme možnost s dětmi naší školky
pozorovat v Čimickém háji a okolí každodenně.
Jezírko Dotek rozmrzá, po známých cestách se tvoří potůčky vody
a děti se ptají: „Kde se ta voda bere?“ Pozorujeme první posly
Jara nejen na zemi, jako jsou bledule, sněženky či petrklíče, tak
i na nebi, kdy se k nám z dalekých krajin opět navracejí ptáci.
Procházíme se se skleničkami a lupami v ruce a pozorujeme
probouzející se život na stromech, na zemi a nejraději v kalužích.
Děti se těší na procházky v Čimickém háji, výlety do Ekocentra
Prales v Praze Kbely, do Šáreckého údolí apod.
Nechte se tím inspirovat i vy a nezapomeňte, že ve zdravém těle
je skutečně zdravý a veselý duch, který nemá čas ani na rýmičku,
kašlíček či dokonce Covid 19.

Odkud vědí, že ještě není čas vyrašit?
Stromy umí patrně počítat. Jakmile je
překročen určitý počet dní, začnou situaci
důvěřovat a vyhodnotí ji jako příchod
jara. Patrně se zmíněná schopnost tají
v pupenech. V nich spočívají složené listy
a zvenku je kryjí hnědé šupiny, aby se
zabránilo vysychání.
Podívejte se důkladně na tyto šupiny
v době, kdy nastává rašení a přidržte si je
proti světlu. Ano, jsou průsvitné (děti v naší
školce se vždy na tyto objevy těší). Nejspíš
stačí i malé množství světla na to, aby se
dala zaregistrovat délka dne – to potvrzují
i některá semena polních plevelů, které
se za noci spokojí i se slabými měsíčními
paprsky a klidně nastartují klíčení. I kmen
stromu může zaznamenávat světlo. V kůře

Ještě než z polí zmizí sníh,
sny dožívají v koříncích.
„Vstávat, přichází Jaro zas,“
slyší Maminky Země hlas.

Vaše Mateřinka Jeřabinka
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PŘÍBĚH:

PADLÁ HVĚZDA

NAPSAL A NAKRESLIL MARTIN REZEK

SLUNEČNÍ SOUSTAVOU LETĚLA PADAJÍCÍ HVĚZDA.

MÍŘILA PŘÍMO K ZEMI, KDE PROLETĚLA ATMOSFÉROU ...
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KRTEK BŘÉŤA ZAČAL S HVĚZDOU OBJEVOVAT
VE SVÝCH CHODBIČKÁCH ZAJÍMAVÉ VĚCI.
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HVĚZDOU TROCHU

VIDÍM!!!

JŮ.

© Martin Rezek

NE, NEUDĚLAL.
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Naše sluneční soustava je plná planet. V současné době jich je známo pouze 8.
Dříve mezi ně patřilo i Pluto, které je dnes považováno za trpasličí planetu.
Ve sluneční soustavě je mnoho dalších vesmírných těles.
Podívej se na obrázky vesmírných těles a seřaď po sobě jdoucí planety sluneční
soustavy (nejbližší označ 1, další 2 až nejvzdálenější 8).
Těleso, které není planetou, označ číslicí 0.

Uran

Mars

Venuše

ĚŽ

SOUT

Děti
lujte
nama ky
obráz

Měsíc
Saturn

ZADÁNÍ NOVÉ
SOUTĚŽE

Neptun

Ahoj
děti!

Děti namalujte obrázky
na téma: PADLÁ HVĚZDA

Namalujte
Obrázky nám pošlete do 10. 5.2021.
obrázky.
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

Skřít
k
Čimí a
ska

Země

Jupiter

Merkur

KVÍZ

Řešení: 1 – Merkur, 2 - Venuše, 3 - Země, 4 - Mars,
5 - Jupiter, 6 -Saturn, 7 – Uran, 8 – Neptun, 0 – Měsíc

Naše sluneční soustava

Nejlepší
odměníme.
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VÍTĚZOVÉ
SOUTĚŽE
Ve výtvarné soutěži namaluj
obrázky na téma:
ARCHEOPTERYX – první pták

(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:
Klaudie K. 7 let, Adriana G. 9 let, Alžběta B. 9 let,
Helena G. 9 let, Alex 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.
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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
Osmička pro rodinu – DK Ďáblík, DK Krabík Praha 9
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

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. 26 s Českou mincovnou – hra o Českou stříbrnou
investiční minci Český lev 2020 v krabičce v hodnotě 1.190,- Kč: Ludmila Králíková z Prahy 8

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
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ZAPOJTE SE,
TŘEBA JAKO
DOBROVOLNÍK.

Inzerce

ČIMICKÁ ZAHRADA
– Čimískova naučná zahrada

