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

Blíže k našim projektům...
V programu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
vede spolek tyto projekty:

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

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

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.
      

14. 6. 2021 
Oprava naučné stezky v Čimickém 
háji v Praze 8
Dali jsme dohromady naučnou stezku 
v Čimickém háji. 
Už to trochu potřebovala. Očistili jsme 
cedule od výtvorů sprejerů, natřeli jsme 
sochu skřítka Čimíska, opravili cedulky 
u doskočiště a nalepili správné odpovědi 
na kvízové otázky naučné stezky. Přijďte 
se podívat.

7. 8. 2021 od 10:00–14:00 
Pohádkový Čimický háj
V Čimickém háji se opět objevily 
pohádkové postavy.
Tradiční pohádkový les proběhl v Čimic
kém háji v Praze 8, který jsme opět 
pořádali pod názvem Pohádkový Čimický 
háj. Start byl přímo u hájovny v Čimic
kém háji a také zde okruh končil. Děti 
prošly zastávky s úkoly, kde na ně čekaly 
pohádkové postavy. A patron Čimického 
háje, skřítek Čimísek, jim také pomáhal. 
Celková účast byla odhadnuta na více než 
380 osob.

Červen až srpen 2021
Čimískova hra
V Čimickém háji byla od poloviny 
června připravena zábavná kvízová hra 
pro celou rodinu.
Průvodcem hry byl skřítek Čimísek a jeho 
dva kamarádi  veverka Zorka a sova 
puštík Mudra, kteří účastníky provedli 
14 zastávkami s úkoly (vše na přehledných 
cedulích). Na každé zastávce účastníci 
zodpovídali jednu otázku a splnili tam 
uvedený úkol. Za správně zodpovězené 
otázky a splněné úkoly byl každý účastník 
zařazen do slosování o věcné ceny, které 
nejen dětem udělají jistě radost.
Pro velký úspěch a na přímluvu účastníků, 
hra nekončí, ale je dále v Čimickém háji 
pro veřejnost připravena. A dále se také 
hraje o hezké ceny. Přijďte se pobavit a uži
jete si hru.

Podporuje: 
Městská část Praha 8
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Co připravujeme

Městská
část
Praha-Troja

Projekt
podporuje:

20.09.2021

20.09.2021 od 17:20 do 17:30

upravíme prostředí výskytu mloka
skvrnitého - tedy vyčistíme okolí

Podhořského potoka v Praze
od odpadků a popř. opravíme

tůně Podhořského potoka.

od 17:30 do 18:45

Pojď nám pomoct i ty.

Konání akce se bude řídit aktuálními 
protiepidemiologickými opatřeními Vlády ČR a MZ ČR.
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ÚKLID
CIMICKÉHO HÁJE
18.09.2021

od 10:00 do 11:30

Pořádá:. Podporuje:

www.vedomy-dotek.cz
martin@vedomy-dotek.cz
Tel: 608 339 338
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Sraz dobrovolníků

je 18.09.2021
v 9:50 až 10:00 hod.

u Čimického háje,
před budovou

Hovorčovická 1713/22
v Praze 8.

Pojd nám pomoct i ty.

DOBROVOLNÝ

Více informací na:

18.9.2021 od 10:00 hod. 
Dobrovolný úklid Čimického háje

Po prázdninách vyčistíme Čimický háj v Praze 8 od odpadků. Přijďte 
nám, prosím, pomoct i Vy. Má to smysl.

20.9.2021 od 17:30 hod. 
Pomozme mlokovi přežít v Praze

V pondělí 20.9.2021 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.

Září až listopad
Přednášky pro děti z mateřských a základních 
škol o přírodě 

(téma: vesmír, Země, vývoj života, stromy, lesní zvěř, ptáci, hmyz …). 
Objednávky přednášek a dotazy na emailu: info@vedomy-dotek.cz

Přijďte nám pomoct – na konkrétní termíny se dotazujte 
na emailu: info@vedomydotek.cz, nebo je zjistíte na webových 
stránkách: www.vedomy-dotek.cz



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

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.

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

Pokud vás naše činnost zaujala a chcete-li nás podpořit finančním darem, můžete tak učinit 
zasláním jednorázové platby nebo trvalým příkazem na bankovní účet: 2800509664/2010

Do poznámky pro příjemce napište text: finanční dar.
Za každou pomoc jsme rádi a každé pomoci si vážíme.

Pomozte nám jako dobrovolník
5



– Pavel Karel –

TAJEMNÉ 
VODNÍ 

HLUBINY 

Víte, že...

Nejhlubší dno oceánu 

je v Mariánském 

příkopu - hloubka 

10 994 m

PODVODNÍ OBJEVOVÁNÍ V HISTORII

■ Po celá dlouhá staletí pohlíželi lidé s obavou na vodní plochy 
a hrozili se pomyšlení, jaké hrůzostrašné příšery a temní bohové 
žijí v jejich hlubinách. Lidská zvědavost však, jako vždy, zvítězila 
nad strachem a již Minojská kultura, vzniklá na Krétě asi ve 
3. ti síciletí př.n.l. se ve svých příbězích a legendách zmiňuje 

hovali hloubky 20 až 30 metrů a jak popisuje 
řecký filozof a vědec Aristoteles (4 stol. 
př.n.l.) ve svém spise „Problemata“, nebyli 
při lovu závislí jen na vzduchu ze svých plic. 
Měli totiž k dispozici jednoduché potápěčské 
zvony se vzduchem a potápěč mohl kdykoliv 
strčit hlavu dovnitř a nadechnout se. Vzduch 
dokonce do zvonu doplňovali ze sešitých 
zvířecích kůží naplněných vzduchem, které 
měli zatížené kameny. Ale jak Řekové, 
tak i Římané začali používat potápěče jen 
výhradně k bojovým akcím a co je pod hladi
nou je nezajímalo. Všechno důležité se tehdy 
přece odvíjelo na pevnině, a tak průzkum 
hlubin na dlouho ustrnul.

Člověku se již podařilo prozkoumat a zmapovat kontinenty, pronikl k pólům naší planety a pokořil i ty 
nejvyšší velehory, ale mořské hlubiny jsou pro něj i přes velký pokrok v prozkoumávání tohoto světa stále 
velkou neznámou. Ve vodě se totiž pohybuje mimo svůj životní prostor a pod hladinou vydrží na jedno 
nadechnutí dvě, maximálně tři minuty. To je pro člověka velký hendikep, a proto se vždy snažil tuto 
nevýhodu vyrovnat svojí inteligencí a dovedností. Začal vyvíjet pomocné prostředky a nástroje, které by 
mu pomohly k ovládnutí temných a tajemných hlubin.

o znamenitých plavcích a potápěčích. 
I Řekové, kteří zdědili toto umění 
po Kréťanech, mají ve svých odkazech 
mnoho zmínek o průzkumu pod
mořského světa. Řekové se potápěli 
jak při vojenských akcích, při ničení 
nepřátelských lodí, tak při lovu ryb 
a sběru korálů, perleti a hub. Dosa
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■ Když ve 14. a 15. století začal zájem o moře a jeho průzkum 
narůstat, byl mezi prvními, kdo chtěl člověka vyzbrojit pro boj 
s hlubinami, i geniální vynálezce Leonardo da Vinci. Z pevné, 
tvrdé kůže sestrojil potápěčskou přilbu (aby tak lépe odolala 
tlakům) a tu a spojil s dýchací trubicí, kterou udržoval na hladině 
kus korku. Přilba měla i prosklený otvor a bodliny na obranu 
proti mořským obludám. Sestrojil i rukavice a ploutve. Jak již 
dnes víme, potápěč používající jeho výstroj by se udusil už 
v hloubce dvou metrů, protože tlak vody, působící na jeho hrud
ník by nedovolil, aby se plíce dostatečně roztáhly a nasály vzduch 
z trubice.

■ V roce 1535 sestrojil Guglielmo 
de Lorena zvon, který potápěč 
nesl na zádech a v malé hloubce 
tak vydržel až hodinu. Na teh
dejší dobu grandiózní úspěch. 
Potápěčské zvony však měly 
velký problém s tlakem vody, 

který stlačoval vzduch uvnitř. V 10 metrech byl zvon naplněn 
do poloviny, ale už ve 40 metrech byl vzduch stlačen na necelou 
jednu pětinu původního množství.
Vývoj šel však mílovými kroky vpřed a v současné době 
používané zvony mohou využívat i čtyři potápěči najednou 
a dostat se pomocí nich až do hloubek 300 metrů.

■ Dalším vývojovým stupněm po zvonu byla ponorka. Prvním, 
kdo uvažoval o takovém podvodním plavidle, byl anglický mate
matik William Bourne. Ten roku 1578 popsal zcela uzavřenou 
dřevěnou konstrukci potaženou kůží, která by nepropouštěla 
vodu. Svůj nápad ale nedotáhl do konce, a tak prvním, kdo se 
potopil s ponorným člunem podobné konstrukce, byl Cornelius 
Drebbel z Holandska. Dosáhl v Temži hloubky 4 až 5 metrů 
a rychlosti 3,3 km/h.
Jako již mnohokrát v historii bylo i první praktické využití 
ponorky pro vojenské účely. Jejím konstruktérem byl student 
Yaleské univerzity David Bushnell. Ponorka měla jméno Turtle 
(Želva) a byla používána během americké revoluce v letech 
1775–1783.

■ V dalších staletích udělalo lidstvo při 
vývoji podmořských plavidel veliký pokrok 
a přes počáteční nedokonalé ponorky, aqua
lungy a batyskafy se dostalo až ke špičkovým 
zařízením, díky nimž mohli badatelé jako 
Robert Ballard objevit vrak Titaniku, nebo 
jiní dosednout až na nejhlubší dno oceánu 
v Mariánském příkopu.

OCEÁNY...MOŘE...A DALŠÍ

■ Naše Země je v podstatě vodní planeta, 
protože dvě třetiny jejího povrchu zabírají 
vodní plochy a kontinenty jsou tak doslova 
veliké ostrovy obklopené masami vody.
Vodní plochy pokrývají přesně 71 % rozlohy 
Země. Je to v přepočtu 1,4 miliardy km3 vody. 
Sladká voda tvoří z tohoto množství necelá 
3 % a je z velké většiny vázaná v ledovcích, 
hlavně v Antarktidě. Hlavní a největší vodní 
plochy tvoří pět oceánů:
1. Tichý oceán – zabírá 35 % vodních ploch 

s průměrnou hloubkou 4280 m
2. Atlantský oceán – zabírá 18 % 

s průměrnou hloubkou 3646 m
3. Indický oceán – zabírá 15 % s průměrnou 

hloubkou 3890 m
4. Severní ledový oceán – zabírá 2,5 % 

s průměrnou hloubkou 1038 m
5. Jižní oceán – (obtékající Antarktidu) 

s průměrnou hloubkou 3200 m

Potápěčská výstroj dle návrhu Leonarda da Vinci

Dalším vývojovým stupněm po zvonu byla ponorka. 
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■ Nezanedbatelnou vodní plochu zabírají 
i velká světová jezera, která jsou napájena 
povrchovou, srážkovou nebo podzemní 
vodou a nejsou součástí oceánů ani moří. 

Pět největších z nich jsou:
1. Kaspické moře – (jediné se slanou 

vodou). Na hranicích zemí: Turk
menistán, Irán, Azerbajdžán, Rusko 
a Kazachstán. Rozloha 37000 km2

2. Michigan-Huron – USA, Kanada. 
Rozloha 118 km2

3. Hořejší jezero – USA, Kanada. Rozloha 
82,415 km2

4. Victoriino jezero – Keňa, Tanzanie, 
Uganda. Rozloha 69,485 km2

5. Tanganika – Tanzanie, Kongo, Zambie, 
Burundi. Rozloha 32,893 km2

Nejhlubší ze světových jezer 
je Bajkalské jezero – 1642 m 
a Tanganika – 1435 m.

■ Moře se nazývají části oceánu, 
které vnikly do pevniny a jsou 
často odděleny od oceánu 
skupinou ostrovů. Okrajová 
moře jsou oddělena nedoko
nale od oceánu a mají tak s ním 
otevřenou výměnu vod (např. 

Grónské, Norské, Barentsovo a Severní moře s Atlantským 
oceánem). Vnitřní moře jsou od oceánu téměř oddělena 
a mají vlastní systém mořských proudů (např. Japonské moře 
s Tichým oceánem).
■ Slanost mořské vody, což je její nejvýraznější vlastnost se 
udává v promilích. Průměrná slanost je tak určena na 35 pro
mile. To znamená, že v 1 kilogramu mořské vody je obsaženo 
35 g soli.
■ Teplota moří a oceánů kolísá mezi 27 °C na rovníku až do 
0,7 °C na pólech. Průměrná teplota na povrchu hladiny je tak 
určena na 17 °C.
■ Vlnění mořské hladiny vzniká větrem. Vlny tak mohou být 
podle síly větru nucenénepravidelné a nebo volnépravidelné, 
které putují tisíce kilometrů oceánem. Při zemětřesení nebo 
výbuchu podmořské sopky v oceánech vzniká zvláštní pohyb 
vody, tzv. vlna Tsunami. V oblastech kontinentálního šelfu se 
pak dá do pohybu obrovská masa vody, která může dosahovat 
až do výše 40 metrů!
■ Působením gravitačních sil Měsíce v některých případech 
znásobených vlivem Slunce vzniká pravidelný úkaz  příliv 
a odliv. Je to pravidelný šestihodinový cyklus, který se mění 
vždy, když se Země vůči Měsíci pootočí o 90°. Kdyby se tedy 
naše planeta neotáčela kolem své osy k přílivu a odlivu by 
nedocházelo a moře pod měsícem a na odvrácené straně Země 
by bylo stále asi o půl metru výš než hladina po stranách osy 
Země  Měsíc. Výškový rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu 
je na různých místech odlišný. Ve Středozemním moři je to 
asi jeden metr, ale třeba na atlantském pobřeží kanady může 
být rozdíl až 10 metrů. Na plochém pobřeží to může znamenat 
ústup a návrat vody i několik desítek metrů.

Mariánská šnečí ryba

VODNÍ PLOCHY V ČESKÉ REPUBLICE

■ Veškeré vodní plochy u nás zabírají 
zhruba 2,2 % rozlohy země. Největším 
jezerem, pokud nepočítáme vodní díla 
vystavěná člověkem, je Černé jezero 
na Šumavě, které vzniklo za poslední doby 
ledové. Má rozlohu 18 hektarů a hloubku 
40 metrů. Druhé největší je Čertovo jezero 
na Klatovsku v plzeňském kraji s rozlohou 
10 hektarů a hloubkou 36,5 m.
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Z uměle vytvořených vodních nádrží jsou 
největší:
1. Lipno – (Vltava). Rozloha 47,8 km2, 
hloubka 25 m
2. Orlík – (Vltava). Rozloha 2545 hektarů, 
hloubka 74 m
3. Želivka – (Želivka). Rozloha 1670 hektarů, 
hloubka 55,7 m
4. Novomlýnská nádrž – (Dyje) – Rozloha 
1668 hektarů, hloubka 7 m
5. Nechranice – (Ohře) – Rozloha 1338 
hektarů, hloubka 46 m

SVĚT HLUBINNÝCH REKORDŮ

■ Nejhlubší sestup a práce potápěče ve volné 
vodě se uskutečnil roku 1988, kdy Patric 
Raude sestoupil do hloubky 534 metrů, 
kde pracoval 4,5 hodiny. Sestup do této 
hloubky (komprese) trval 94 hodin (4 dny), 
pobyt v hloubce ve zvonu 185 hodin (8 dní) 
a výstup (dekomprese) celých 419 hodin (asi 
17 dní).

■ Absolutní rekord drží Theo Mavrostomos, který sestoupil 
v malé komoře do hloubky 701 metrů. Jen výstup na hladinu 
(dekomprese) mu trval v tomto případě 559 hodin (asi 23 dní). 
Protože se později přišlo na to, že by tyto ponory mohly mít pro 
potápěče nezvratitelné psychické problémy, s těmito pokusy se 
skončilo. Práce v těchto hloubkách dnes provádějí roboti nebo lidé 
v miniaturních jednomístných ponorkách, ve kterých je tlak jako 
na hladině.
■ Roku 2019 se americký badatel Victor Vescovo jako třetí v his
torii v malé, 4,5 metrů dlouhé ponorce dotkl skoro 11 kilometrů 
vzdáleného dna Mariánského příkopu v Tichém oceánu a pobyl 
zde při průzkumu dna 4 hodiny. Již v roce 1960 dosáhli dna 
příkopu Jacques Picard a Don Walch v batyskafu TRIESTE. Strávili 
zde 20 minut. V roce 2012 se vydal do 11 kilometrové hloubky 
i slavný kanadský režisér a milovník mořských hlubin James 
Cameron.
■ Zjistili tak, že i v těchto hlubinách je život přizpůsobený vražed
ným a extrémním podmínkám. Jedním ze živočichů, kteří zde žijí, 
a kterého se podařilo ulovit a prozkoumat je Pseudoliparius Swirei 
neboli Terčovka, přezdívaná také „Mariánská šnečí ryba“. Je jen 
asi 10 cm velká, ale v daném teritoriu je dominantním dravcem. 
Byla objevena v hloubkách kolem 8000 metrů, což z ní činí jednu 
z nejhlouběji žijících ryb, kterou se podařilo člověku zaznamenat 
a prozkoumat. Tito živočichové, žijící v hloubkách přes 8000 metrů 
jsou vystaveni obrovským tlakům zhruba 80,5 kilopascalu. To je 
pro srovnání asi taková váha, jako kdyby vám na váš jeden prst 
postavili mramorovou sochu Michelangelova Davida.
■ I přes veliký pokrok a úžasnou techniku, která nám dnes 
pomáhá při zkoumání a studiu vodních hlubin se stále v jejich 
temných propastech skrývá mnoho tajemství a otazníků, které 
stále čekají na rozřešení a určitě nás ještě nejednou překvapí. Ale 
čím víc je člověk překvapován a postaven před záhady a otazníky, 
tím víc touží po poznání a odhalení jejich tajemství. Takže vzhůru 
do tajemných hlubin...!!

Nejhlubší ponor ve volném 
potápění na jedno nadechnutí 
provedl roku 2018 William 
Trubridge na Bahamách, když se 
potopil až do hloubky 101 metrů. 
Bez vybavení, jen podél spuštěného 
lana pro orientaci. Jeho celý ponor 
trval 4 minuty a 8 vteřin.

Víte, že...

Veškeré vodní plochy 

u nás zabírají zhruba 

2,2 % rozlohy země.
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BÁJNÉ MOŘSKÉ 
OBLUDY

– Erika Nehonská –

■ Za nejstrašnější obludu ze všech, které známe, 
můžeme považovat LEVIATANA. 
Příšera, která ztělesňuje chaos, zlo, přináší smrt 
a neštěstí, žije v mořských hlubinách a má nadvládu nad 
všemi mořskými tvory. Kromě koljušky tříostné, které 
se leviatan bojí. Tato malá rybička byla stvořena, aby 
leviatana držela pod kontrolou.

Od dávných počátků lidé věřili, že v mořích a oceánech přebývají příšery. 
Mají podobu obrovských draků, hadů, chobotnic, mnohorukých šelem, 

jejichž tělo je slizké a pokryto šupinami. Podle vyprávěných příběhů mohly 
tyto příšery ohrožovat námořníky, stáhnout lodě do hlubin a zaživa sežrat 

celou posádku.

■ První zmínky o leviatanovi můžeme zaznamenat 
v mýtech o stvoření světa z Blízkého východu. Le
viatana vytvořil Bůh pátý den. Stvořil dva leviatany 
– mužského a ženského pohlaví. Když Bůh viděl, 
že by mohly tyto obludy zničit svět, zabil samici 
leviatana, aby nemohla zplodit potomstvo. Jejím 
masem nakrmil veškerou zvěř a z kůže Bůh vyrobil 
„světelný oděv“, který se po hříchu ze „světla“ změní 
na „kůži“. 

■ Námořníci leviatana popisují jako obrovského 
hada s tlapami a spirálovitě stočeným tělem, které 
má pokryté neproniknutelnými šupinami. Jeho 
obrovská tlama, velká přibližně jako fotbalové 
hřiště, je plná ostrých zubů, jež každému nahání 
hrůzu. Pro křesťany představuje leviatanova tlama 
vstupní bránu do pekla, a proto si tuto obludu 
spojují s ďáblem. Jestliže leviatan kýchá, kouří se 
mu z nozder a jeho dech je horký jako oheň. Jeho 
oči září jasně rudou barvou. Na mohutném krku 
a hrudníku jsou vidět svaly silné jako železné pásy 
a pod nimi bije leviatanovo srdce – zcela beztvaré, 
chladné a tvrdé jako kámen. Nezaměnitelný je pach 
jeho těla, připomínající shnilou zdechlinu.

■ Když se leviatan valí vodou, nechává za sebou 
bílou zpěněnou stopu, jako by se vařila voda. Má tak 
neobyčejnou sílu, že 40 metrovou galeonu (plachet
nici) je schopen pohltit. Svým tělem udělá obrovský 
vír a ten loď stáhne pod hladinu. 
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Nikdo neví, ve kterém moři nebo oceánu podle legend leviatan 
spí. Probudit ho může cokoli. Podle Bible člověk leviatana zabít 
nedokáže. Zničit ho umí pouze sám Bůh nebo archanděl Gabriel, 
který ho probodne svým kopím.

■ O další mořské příšeře už od středověku vyprávěli námořníci 
a rybáři ze Skandinávie. Nestvůru, která žije především v sever
ských mořských hlubinách, je velká jako hora a charakterizují ji 
dlouhá chapadla, nazývají KRAKEN.
Podle nejstarších vyobrazení byl kraken křížencem ryby 
s krabem. Od 18. století je jeho nejčastější podoba jako obří 
obluda podobná chobotnici. 
Podle jedné z legend se s krakenem setkal hrdina „šípový Odd“. 
Vlastnil kouzelné šípy, které ho dělaly neporazitelným. Aby 
byl ještě více slavný, plavil se po všech mořích. Jednoho dne 
proplouval mezi dvěma skalnatými ostrovy. Odd zaslechl dunivý 
řev. Nejednalo se o ostrovy, ale čelisti krakena, kterého na Odda 
poslal starý čaroděj. Šípy Oddovi moc nepomohly, ale i tak se 
zachránil a o svém zážitku mohl vyprávět. 
O setkání nebo napadení krakenem najdeme řadu příběhů. 
Přírodozpytcem Erikem Pontoppidanem byl v polovině 18. sto
letí kraken popsán jako zvíře o velikosti ostrova. Když se potopí, 
může vytvořit obrovský vír, který dokáže pod hladinu stáhnout 
i velkou loď. 

■ S nástupem moderní vědy byli ale lidé, kteří v existenci 
krakena věřili, vystaveni posměchu. To se stalo i francouzskému 
přírodovědci Pierru Denys de Montfortovi. V roce 1802 vydal 
knihu, ve které uvedl svědectví námořníků, jejichž kotvící loď 
u břehů Afriky (u Angoly) napadla mořská příšera. Její cha
padla byla dlouhá jako stožáry lodi. Námořníci se bránili noži, 
sekerami. Když začínalo být nejhůře, začali se modlit ke sv. 
Tomášovi. Bojovali dále a podařilo se jim příšeře useknout 
několik chapadel. Příšera se pustila a odplavala do moře. Celou 
událost zobrazuje obraz v kapli sv. Tomáše v Saint – Malo.
Svědectví o existenci krakena bylo prokázáno až v roce 1861, kdy 
se u Kanárských ostrovů posádka lodi Alecton pokusila krakena 
ulovit, ale uplaval jim. Toto svědectví bylo jako první přijato 
pozitivně.

■ Je opravdu možné, aby kraken existoval a měl tak obrovskou 
sílu? Fyzikálními jevy nelze krakena vysvětlit, protože v jeho 
zrození hraje roli lidská mysl. S tou si moře může zahrávat, 
zvláště když je člověk na moři dlouhou dobu, je unavený, chybí 
mu vitamíny atd. Může mít tedy pokřivené vnímání. Člověk vidí 
ve skutečnosti útes, ale v tomto stavu vidí mořskou obludu 
 krakena. 

■ Na vzniku mýtů, bájí a pověstí o krakenovi se pravděpodobně 
podílela krakatice obrovská (Architeuthis dux). Toto označení 
živočicha správně uvedl dánský přírodovědec Japetus Steenstrup. 
Krakatice obrovská může odhadem dorůst velikosti 10 až 
20 metrů. Zdržuje se v hloubkách až okolo 1200 metrů pod 
hladinou moře. Podle poznatků má červené zbarvení. Pomocí 
dvou dlouhých chapadel chytá kořist. Osm ramen je kratších, těmi 

si dává potravu do úst. Chapadla jsou opatřena 
přísavkami s ostrými hroty. V ústech najde 
oběť ostrý rohovinový zoban – smrtící zbraň. 
Zoban krakatice využívá k porcování kořisti 
na kousky, aby ji mohla spolknout. Pro lov 
v černých hlubinách má uzpůsobené obrovské 
oči, v průměru až 38 cm, podle všeho největší 
oči v živočišné říši. Pokud je vyplaveno na souš 
tělo krakatice, je gumovité, těžké. Doposud 
žádná krakatice nebyla chycena živá. Nalezeny 
byly jen mořem vyplavené kusy rozkládajících 
se tkání. V oceánech nemá krakatice 
přirozeného nepřítele vyjma vorvaně, který 
dokáže lovit i v absolutní tmě a tmavou 
tekutinou, kterou krakatice vystřikuje na svou 
obranu, nemůže být tak zastrašen.

■ Poprvé se krakatici podařilo vyfotogra
fovat a nafilmovat v roce 2004. V roce 2013 
vědci na Kodaňské univerzitě dokázali přečíst 
mitochondriální DNA ze 43 vzorků tkáně. 
Tento objev nám říká, že krakatice obrovská 
patří k jedinému druhu. Rok 2020 přinesl 
objev jaderné DNA krakatice, ve kterém vědci 
objevili například reflexiny, skupinu genů, 
typickou pro hlavonožce. Pomocí těchto genů 
mohou měnit barvu, aby splynuli s prostře
dím. Genom krakatice napovídá, že kraken je 
vysoce inteligentní stvoření, má v sobě geny 
protokahedriny, které nejsou pro bezobratlé 
živočichy charakteristické, ale tyto geny mají 
hodně obratlovci – i člověk. 
Přestože výzkumy nám dávají řadu zpráv, 
o potravním chování, rozmnožování, délce 
života krakatice nemáme zcela přesné infor
mace, jde spíše o hypotézy.
Proto krakatice (kraken) zůstává tvorem, 
který je opředen stále velkým tajemstvím. 
Stejně jako moře, jež je pro člověka málo 
probádaným prostorem. A tak pověsti 
o mořských obludách zůstávají a žijí 
i nadále. 
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12

– Michaela Komorousová –

JAK SE FOTÍ 
ŽRALOCI

■ Prozradíte nám, čemu se teď aktuálně věnujete?
V současné době zrovna připravujeme otevření afrického 
muzea u nás ve Vizovicích. Vedle zvířat, která fotím 
řadu let, se přirozeně setkávám i s africkými domorodci 
a sbírám tak nejrůznější masky. Zpočátku jsem je sbíral 
pouze pro sebe, později jsem ale zjistil, že už mám doma 
spoustu zajímavých kousků, které stojí za pozornost. Tak 
jsem si splnil další sen: postavil jsem africké muzeum 
(úsměv). Expozice muzea zahrnuje 340 artefaktů asi ze 
60 afrických kmenů. Hned po Louvru jsme 2. největší 
africké muzeum v Evropě (s hrdostí).  

■ A nějaké cestovatelské plány...? 
Pokud nenastane zase „covidové šílenství“, měl bych odjet 
do Afriky, konkrétně do Bostwany a Zambie, natáčet 

Rozhovor s Richardem 
Jaroňkem, známým 
cestovatelem, 
fotografem žraloků 
a afrických zvířat

film. Jezdím tam pravidelně na jaře a na podzim, vždy 
na tři měsíce. 

■ Jak vypadala Vaše cesta za poznáním zvířecí 
říše? Mohl byste nám přiblížit ten prvotní impuls? 
Tak vždycky bylo mým dětským snem stát se cesto
vatelem – Emilem Holubem, Livingstonem nebo 
Zikmundem a Hanzelkou. S těmi jsem se později setkal 
i osobně (se Z. a H.  pozn. redakce). Všechno začalo 
po revoluci. Tehdy se mi splnil sen. Založil jsem si 
firmu, a co jsem vydělal, tak jsem následně investoval 
do cestování. Od té doby jsem procestoval kus světa 
– od Papuy Nové Guiney přes Indonésii, Malajsii až 
po Jižní Ameriku. Nakonec jsem ale zakotvil v Africe, 
ve které jsem byl od roku 1999 asi 109krát. 
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JAK SE FOTÍ 
ŽRALOCI

■ V současnosti fotografujete hlavně 
zvířata africké divočiny. Předtím jste se ale 
věnoval především focení podmořského 
světa, zejména žraloků. Unikátní jsou 
např. Vaše fotografie s bílým žralokem.   
Ano, bohužel co se týče podmořského 
světa, není už moc co fotit. Vždycky jsem 
vyhledával velká zvířata – obrovské obludy, 
to mě bralo, ale tři až pětimetrové žraloky 
už dneska v moři téměř nenajdeme. Žraloci 
jsou postupně decimováni. Je to smutné, jak 
ta devastace zvířat pokračuje, ať už mořských 
nebo suchozemských. Když to nevylovíme, tak 
to vystřílíme, upytlačíme nebo pozabíjíme... 
(smutně)

■ Kromě fotografování a natáčení filmů 
také vedete na toto téma i besedy. Jaký 
z toho máte pocit?  
Tak snažím se to podávat tak, jak to je. 
Někdy je to smutné, někdy veselejší. Ať už 
dospělí nebo děti, často odcházejí z besed se 
smíšenými pocity. Jsou překvapení, jaká je 
realita.  

■ A jaký bolestný fakt nás může zaskočit?  
Nejhorší už dneska není pytláctví, ale lov 
za peníze. Možná byste se divila, kolik mladých 
lidí, zejména mladé krásné ženy (Češi jsou 
v tom bohužel „jedničky“), jezdí do Afriky 
střílet zvířata. Zaplatí 30 000 dolarů a jdou si 
zastřílet lvy, levharty aj. Je to takový prapo
divný trend. Říkám si, čím to je? Jestli je to 
dlouhodobou absencí boje nebo tím, že si 
chceme dokazovat svou nadřazenost? Nevím.  

Hrozí podle Vás v brzké době vyhynutí 
těchto afrických savců? 
Bohužel za 10 let už tu lvi a levharti nebudou. 

■ Pojďme se vrátit k podmořskému 
světu a k potápění. Co Vás na tom tak 
fascinovalo?    

Tak prvně mě lákalo to totální neznámo. Zpočátku jsem ulítával 
na vracích – prolézal jsem staré lodě a ponorky. Měl jsem rád to 
tajemno, hledání pokladů… Fascinovala mě především ta hloubka, 
jakmile nebyl ponor pod 4050 m, tak to pro mě nebyl žádný 
ponor. Vždycky mě to lákalo dolů. Měl jsem 1015leté období, 
kdy jsem se cíleně potápěl na vraky, prozkoumávali jsme např. 
lodě z dob španělské kolonizace. Časem ale zjistíte, že ta největší 
krása se ukrývá v 1020 m pod vodou, kde svítí sluníčko a kde jsou 
korálové ryby, žraloci nebo velryby. 
S určitým osobním rozvojem a postupným mizením korálových 
zvířat jsem však časem „přičuchnul“ k suchozemským zvířatům.   

■ Zažíváte při potápění strach? Když nastane nějaká nepří-
jemná či náročná situace, jak s tím pracujete?  
Strach z hloubky jako takový nemám. Ani ze smrti. Mockrát jsem 
zažil situaci, kdy jsem např. uvízl v jeskyni nebo ve vraku a to už 
jsem si myslel, že se nevynořím, ale zázrakem jsem se z toho dostal. 
Jde o to, abyste si zachovali chladnou hlavu a nepanikařili. 

■ Při prvním setkání se žralokem jste strach neměl? 
Můj první zážitek se žralokem, asi metrovým, vypadal tak, že pode 
mnou jen proplaval a já z té vody vystřelil jako raketa (smích). Při 
setkání s bílým žralokem jsem si naivně myslel, jak už o žralocích 
všechno vím. A když pak připlul, zatřepal s 5tunovou lodí a já 
zahlédl „rozjetou parní lokomotivu“, která má vepředu „nakopnu
tou cirkulárku“, tak jsem si řekl: Ježíšikriste, s tímhle zvířetem mám 
pracovat? Nebo když jsme poprvé skákali do klece, tak jsem se 
málem uškrtil na vlastní hadici, kterou jsem si omotal kolem krku, 
jak jsem se točil dokola. 

Richard Jaroněk
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Je to jako v každé jiné práci – člověk se to musí naučit, pracovat 
s tím a pochopit, jak to funguje.    

■ Jak jste se učil porozumět žralokům? 
Mým velkým žraločím učitelem byl Andre Hartman, jihoafrický 
vousáč, africká legenda. Ten mi hodně věcí vysvětlil a naučil. 
Kolikrát jsem chtěl skočit s foťákem za žralokem, už jsem byl 
připraven, že skočím, ale Andre mi říká: Hele, počkej, mně se 
ten žralok nelíbí, chová se zvláštně, mohl by zaútočit… Lidé jako 
Andre mi postupně předávali své zkušenosti, které jsem nadále 
rozvíjel. 

■ Kde a jak jste se setkal s těmito „žraločími profíky“? 
Během cest se dostáváte do kontaktu s nejrůznějšími lidmi. Velké 
bum bylo, když jsem byl pozván do týmu Steva Lichtaga (tehdy 
jsem ho znal ještě okrajově, dnes už jsme přátelé). Tehdy se točil 
v JARu vůbec první film o bílém žraloku bez klecí a já tam byl jako 
hlavní fotograf. Seznámil jsem se tam i se žraločím specialistou 
Garym Atkinsonem, který měl dva doktoráty. To bylo v roce 1999, 
kdy jsme viděli vůbec poprvé bílého žraloka. Tady jsem pochopil, 
že o žralocích nevím vůbec nic (smích). Každopádně když jste ce
lou dobu společně na moři a dennodenně se o tom bavíte, doslova 
vás to spolkne.  

■ Jaké to bylo, když jste se poprvé zkontaktoval s bílým 
žralokem? 
Je to to nejhorší, co si dokážete představit. Vůbec ten samotný 
pohled na něj je děsivý. Kolikrát se stalo, že nám prorazil klec, 
překousl centimetrovou ocel. Ta klec je taková pomyslná sranda 
pro vás. Kdyby chtěl, tak tu klec rozseká na hadry. Každopádně, 
když je žralok v kleci, tak máte ještě určitý pocit relativního bez
pečí. Nejhorší však je, když ho potkáte na volno a nečekáte to…

■ Jak se to stalo? 
To se nám stalo při potápění na legendární vrak poblíž Kapského 
Města, který jsme však minuli. Místo do 20 m jsme zahučeli 
do 35 m. Bohužel v Kapském Městě je špinavá voda, mísí se tu 
dva oceány, a tak vůbec nevidíte, co je kolem vás. Takže šílené! No 
a v těch 35 m jsem skoro spadl na záda bílé samici, která si tam tak 
pochrapovala. Jediné, co jsem viděl, bylo bílé břicho a černá záda, 
měl jsem to asi metr od sebe. A jak jsem to ukazoval klukům, kteří 
se schovali za mě, tak se najednou zvedla a začala kroužit kolem 
nás. Abyste měli nějakou jistotu a ona na vás nemohla, potřebujete 
se schovat za skálu. Jenže v té špinavé rozmazané vodě vidíte jen 

černý stín, plavete tam v domnění, že tam 
ta skála je, jenže ona tam není! Plavete dál, 
hledáte další skálu a opět tam není! V ten 
okamžik cítíte totální bezmoc, a to je děsivé! 
Pak vám to ale všechno dochází – to zvíře tu 
není proto, aby vás sežralo nebo zabilo, pouze 
si hlídá své teritorium, jak nám i později řekl 
Andre. 

■ Bylo to to nejhorší? 
Nejhorší byl samotný výstup, kdy musíte na
horu. Jak stoupáte, moc dobře víte, že se může 
kdykoli zespoda objevit ten „rozjetý vlak“. 
Žraloci totiž neloví tak, jak to bylo ukázáno 
ve filmu Čelisti, že strhnou kořist na hladině. 
Žralok loví tím způsobem, že si vyhlídne svou 
kořist na hladině a pak se vertikálně rozjede 
obrovskou rychlostí z hloubky (asi 5080 km/
hod), vezme kořist do tlamy, překousne ji 
a sežere. 

■ Jak jste se chránili, když jste stoupali 
nahoru? 
Za záda si nevidíte, tam na vás číhá smrt. Stáli 
jsme čtyři proti sobě křížem, drželi se za ruce, 
aby viděl jeden přes druhého, a společně 
stoupali nahoru, jinak se utopíte. Navíc musíte 
vydržet nějakou dekompresi, a to je naprosto 
šílené (smích)!

■ Jaké to bylo, když jste se vynořili? 
Pro potápěče je tenhle ponor určitou 
zkouškou, neboť tohle místo je opředeno 
řadou mýtů a tragických událostí. Říká se, 
že kdo se nepotopil na tuto loď, tak je mezi 
chlapy „baba“. Samotný Andre nám řekl: Až se 
vrátíte, teprve se z vás stanou chlapi! (smích) 
A je to tak: ten mýtus kolem vraku, 2,5tunový 
bílý žralok – jeho mrtvé oko s černou dírou 
do pekla a otevřená krvavá držka...To je sakra 
děsivé! Ale byl jsem rád, že jsme tu zkoušku 
absolvovali. 

■ Když navážu na tento doslova hororový 
zážitek, kde je vůbec Vaše hranice? Kdy si 
řeknete, tak teď už mi to za to nestojí? 
Kolikrát jsme se sami sebe ptali, kdy přichází 
ten moment, kdy tě ten žralok zabije, kdy tě 
sundá. Pořád kolem tebe krouží, testuje tě, 
hodinku do tebe naráží, otírá se o tebe ocasní 
ploutví, zkouší, jestli jsi živočišného původu... 
Ptali jsme se vzájemně: Co by nám asi mohl 
udělat? A tak jsme si nakonec řekli: Tak jo, 
vyzkoušíme to! 
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■ A jak to dopadlo? 
Tehdy v Indickém oceánu, kde byla relativně čistá voda, byla 
smečka asi 80100 tygřích žraloků, dneska už tam bohužel není 
žádný. Ten den jich tam bylo sedm. Řekli jsme si, že si vezmeme 
34 potápěčské lahve a budeme ve vodě tři hodiny.
Kamarád byl nade mnou na hladině se šnorchlem a já se potopil 
do 8metrové hloubky. Samozřejmě, když skočíte do vody, je to 
vždycky 1:1, nikdy nevíte, jestli se vás bude žralok bát, nebo jestli 
bude odvážný. V podstatě je to jako u lidí. Nikdy nevíte, jak je 
naladěný. 
Když už jste nějakou dobu pod vodou, žralok nabývá jistoty, je 
zvědavý. Vzdaluje se, přibližuje se, vzdaluje se, přibližuje se a vy 
ho různě odrážíte. Házíte mu shnilé rybičky, abyste ho nalákali. 
Když vylezete po 45 minutách ven kvůli vzduchu, tak už je žralok 
tak na 70 %, že by si mohl zkusit kousnout (říká se tomu „testovací 
zákus“). Zkoušel jsem to tedy dál, ale už jsem fyzicky nemohl.  
Nicméně po 3 hodinách žraloci nabyli jistoty. Najednou jich kolem 
mě začalo kroužit všech sedm. Dělali plynulé kruhy a mé pod
vědomí mi najednou říkalo, že něco není v pořádku. Takové žraločí 
chování jsem do té doby ještě neviděl. Náhle se ozval můj šestý 
smysl: Podívej se dolů, nechráníš si vůbec nohy! A když jsem to 
udělal, zjistil jsem, že jsem si je v tu chvíli nespočítal. Kroužilo jich 
tam jen šest a ten sedmý, ta největší samice, zaútočil vertikálním 
útokem zespoda. V posledním okamžiku jsem stačil roztáhnout 
tak tak nohy a ten obrovský fotoaparát jsem jí vrazil do čumáku. 
Ona se odrazila a ve vteřině zmizela společně s ostatními žraloky. 
No a za minutu následovalo to stejné. Opět začali kroužit, útok a já 
ji zase odrazil. Po 5 minutách nastalo napotřetí to stejné – začali 
kroužit, roztáhnu nohy, čekám vertikální útok… a ono nic. 
A pak mi došlo, co mi říkal Andre. Žraloci po 23 útocích mění 
vždycky taktiku, protože jsou prozrazeni. Na to jsem v ten moment 
zapomněl. A jak jsem najednou zvedl hlavu, tak ta samice šla 
přímo kolmo proti mně a já už nestačil zvednout foťák, tak jsem 
vystřelil rukou, chytil ji za tlamu, přičemž jich kolem mě začalo 
kroužit už jen pět, a samice, která původně útočila zespoda, šla 
najednou vodorovně proti mně. Měla však jen upoutat mou pozor
nost, protože zespoda najednou zaútočil ten sedmý žralok a chtěl 
mě strhnout dolů. Štěstí bylo, že mě ten odraz posunul o půl metru 
dál, žralok tak vletěl přímo mezi nás – mezi její tlamu a mé tělo 
a pak opět všichni zmizeli pryč změnit taktiku. Kamarádovi jsem 

pak ukazoval: A končím! Už stačí!… A tako
vých pokusů jsme dělali mnoho.

■ Přinesly tyto pokusy se žraloky nějaká 
nová zjištění? 
Určitě. Vyvrátili jsme např. některé mýty 
a posunuli dosavadní fakta o žralocích zase 
dál. Viděli jsme například, jak žraloci couvají 
– do té doby jen mýtus – nebo jak plavou 
ve smečkách, původně se myslelo, že se žraloci 
pohybují individuálně. Škoda, že to vědění už 
dál posouvat nemůžeme, protože už nemáme 
s kým pracovat.   

■ Máte nějaké další pozoruhodné zážitky 
s mořskými živočichy, na které rád 
vzpomínáte?
Ano. Rád vzpomínám na potápění s velry
bami. Obecně jsou velmi plaché, trvá jim 
dlouho, než nabydou jistoty, protože byly 
po staletí lovené a bojí se. Když vás k sobě ale 
pustí, je to bomba, díváte se ze vzdálenosti 
jednoho metru od vás na 40centimetrové oko 
a říkáte si, jaká je to nádhera, že komunikujete 
s něčím, co je tak obrovské. V Mosambickém 
kanálu během srpna a září, kam připlouvají ro
dit mláďata, zažíváme krásné okamžiky. Když 
jsem tu trénoval freediving, nadechnul jsem se, 
ponořil a náhle se vedle mě vynořilo miminko 
velryby. Dívali jsme se na sebe, po nějaké chvíli 
už ale nemohlo, začalo mávat ploutvičkou, tak 
jsem mu ukázal, že se zkusíme nadechnout 
spolu… (úsměv). 

■ Je pro Vás (při fotografování) tento 
kontakt hodně důležitý?  
To, že se jen nedíváte, ale zažíváte tu interakci 
se zvířetem, je další level fotografování a hla
vně důvod, proč to děláte.
 
■ Co vás to celé naučilo? 
Jednoznačně pokoru – ke všemu. Ale i to, že 
to zvíře pochopíte. Zjistíte, jak jsou zvířata 
praktická, jak si pod sebou „nepodřezávají 
větev“, jak dokáží být mírumilovná k jiným 
tvorům, které v daný moment ušetří, nebo 
jak v takových situacích fungují. A najednou 
si uvědomíte, jak jsme strašně malí a bez
významní jako lidé. Zvířata nikdy nebudou 
létat do vesmíru a studovat kvantovou fyziku, 
na to nejsou nastavená, ale žijí tak, aby přežila 
a aby to takhle fungovalo dalších milion let. 
My takhle nežijeme... Máme se od nich tolik 
co učit. V té naší hrdosti, pýše a nadřazenosti 
jsme na to úplně zapomněli.

Více info na: https://www.uniquenature.cz/
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■ Máte vcelku široký profesní záběr, co je „gró“ Vaší práce?  
Všechno se to soustředí kolem potápění. Před lety jsem začínal 
jako instruktor a vždycky se stalo něco, co mě přivedlo k další 
činnosti, ať už to bylo filmování nebo festival.   

■ A kým jste dnes? Čemu se věnujete nejvíce? 
Popravdě, ani nevím (smích)… Ještě před Covidem jsem měl práci 
dobře rozvrženou. Ale jakmile se omezilo setkávání a cestování, 
některé činnosti zamrzly. Samozřejmě mi to chybí, ale věnuji se 
tomu, čemu můžu. V současné době to je např. nový filmový pro
jekt nebo zářijový festival. 

■ Jednou nohou jste v Čechách a druhou na Bali, kde 
provozujete s rodinou rezort Relax Bali. Jaké to je mít dva 
domovy? Co jste se musel naučit nebo přijmout? 
Na Bali je jiný řád, lidé tu přemýšlejí jinak, mají jiné hodnoty než 
u nás. Žijí dle konzervativního hinduismu, což musí člověk, který 
tam chce podnikat, přijmout. Musíte se naučit přepínat z toho 
českého (evropského) naturalistického vnímání světa do asijského 
plnějšího a zadumanějšího vnímání světa. Nebylo to tak, že bych 
se hned ztotožnil se vším, musel jsem se to postupně naučit. Před 
Indonésií jsme hodně cestovali a poznávali nejrůznější kultury, což 

Potápění mezi 
korálovými útesy 

– Michaela Komorousová –

Rozhovor s Jindřichem Soukalem – cestovatelem, 
potápěčským instruktorem, dokumentaristou 

a spolumajitelem rezortu Relax Bali v Indonésii

mi pomohlo naučit se potírat své ego a respek
tovat kulturu druhých. A tento přístup jsme 
pak uplatnili v rámci podnikání na Bali.  

■ Na Bali se angažujete i v oblasti 
environmentální. Mohl byste nám 
představit některé z Vašich ekologických 
projektů? 
Např. když jsme budovali rezort, kladli jsme 
důraz na výběr přírodního materiálu. Snažíme 
se také pozitivně ovlivňovat místní komunitu 
lidí v oblasti nakládání s odpady. Společně 
s jedním rezortem jsme vybudovali vlastní 
„Garbage House“, kde se snažíme separovat 
plasty. Učíme to celou vesnici, začínáme už 
u dětí ve školce. Ukazujeme jim, co mohou 
plasty v moři způsobit. V tomto ohledu se nám 
podařilo z dlouhodobého hlediska pozitivně 
ovlivnit jejich vnímání.  
Dalším významným projektem bylo potopení 
vraku lodi v roce 2012. Cílem tohoto projektu 
bylo propojit ekologii s ekonomií. 

■ Co to obnášelo? 
Museli jsme koupit loď z vlastních finančních 

(ekologický aspekt)
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zdrojů, kterou jsme poté čistili 23 měsíce. Zabezpečili jsme ji, aby 
nekontaminovala moře, a dotáhli jsme ji před rezort, kde jsme ji 
za účasti ministra námořnictví a rybářství potopili. Vyčlenil se 
tu asi 1015km pás, kde je zakázáno rybaření (150 m od břehu). 
A během nějaké doby začal vrak tvořit součást korálového rýfu. 
Dneska je to velmi krásné místo na potápění. Zabydleli se tu např. 
murény, občas připlují i menší žraloci. Ale hlavně je to působiště 
pro školky malých rybek. 

■ A ten ekonomický aspekt? 
Podařilo se nám vytvořit turistický objekt, který vyhledávají, ať už 
naši hosté, co sem přijíždějí, nebo potápěči. Zaplatí se poplatek 
vesnici a díky tomu se zde nerybaří. Místní komunita lidí si tak 
dneska chrání moře před nájezdy rybářů. Pochopili, že ekologie 
a ekonomie jde ruku v ruce.  

■ A jak Vás to napadlo? 
Napadlo to našeho spolumajitele rezortu. Myšlenka umělého vraku 
ale není originální. Např. v Americe slouží potopený vrak jako 
atrakce pro potápěče. Může ale sloužit i jako podpora korálového 
života, protože vytvoří umělý rýf. My jsme to viděli např. na Male
divách. Pravdou je, že v Indonésii jsme ale první.  
 
■ Mnoho let se potápíte a působíte jako instruktor. Co se 
za tu dobu proměnilo, ať už v podmořském světě či v trendech 
v potápění?    
Od roku 2005 se začalo určitě více lidí potápět. Pak to trochu 
opadlo. Není to už o tom, že by se té činnosti věnoval člověk 
naplno, ale je to jedna z mnoha aktivit. Více se to tedy rozředilo. 
Potápí se i širší okruh lidí, tomu se také podřizuje nabídka 
potápění. Díky kvalitní výstroji a edukaci je potápění mnohem 
bezpečnější. Dneska už je to podmořská aktivita, která když se 
užívá dobře, podporuje ekologický a ekonomický aspekt, pokud je 
však dané místo na to připravené. Např. Filipíny nebo Indonésie 
investují získané peníze z potápěčské turistiky do míst, jež jsou 
chráněná.  

■ A co se týče proměny podmořského světa…? 
Za 2025 let co se potápíme, sledujeme, že ty lokace, kam se 
pravidelně vracíme, a je jedno, jestli tam jezdí velká skupina lidí 
nebo minimum lidí, zaznamenávají velký úbytek ryb. Velkým 
problémem je především „Shark Finning“ (odřezávání ploutví ze 
žraloků – pozn. redakce). Nejen čínské lodě, ale bohužel i tamější 
rybáři loví žraloky proto, aby čínským překupníkům dodali sušené 

žraločí ploutve. Ten byznys je obrovský 
– ročně kvůli tomu padne 100 mil. žraloků. 
A vy pak vidíte ten přírodní cyklus – když 
ve vodě není predátor, přirozeně se netvoří ani 
biomasa – malé ryby. 
Dalším problémem je globální oteplování 
a okyselování vody, které způsobuje vymírání 
korálů. Korály produkují velké množství 
kyslíku, žije na nich v určité životní etapě 
80% biomasy moře – od malého „Nema“ až 
po žraloka. Když přijedete na větší korálový 
útes např. do Austrálie nebo na Maledivy, tak 
vidíte vybělování korálů, a to opravdu není 
hezký pohled… Ale není to o tom, že by to 
měl člověk vzdávat, vidíme to např. i na těch 
potopených lodích. Velkou výzvou je vysvětlit 
středoevropskému dítěti, že bělení korálů 
není žádná „sranda“, je to otázka biomasy, 
hospodářských ryb ubývá, přičemž ekonomiky 
různých států jsou na tom závislé. S tím pak 
souvisí i to, že jsou lidé nervóznější, začínají 
smýšlet radikálně, emigrují apod.  

https://vodamoreoceany.eu/

■ Mj. tato a jiná vážnější témata otevíráte 
na Mezinárodním filmovém festivalu 
„Voda, moře, oceány“ v Hluboké nad 
Vltavou. Letošní ročník bude zaměřen 
zejména na problematiku plastů v moři. 
Na co se mohou návštěvníci těšit? 
Kvůli Covidu jsme letos bohužel nezvali 
zahraniční hosty. Postavili jsme to 
na promítání velmi slušných filmů. Chtěli jsme 
dát i větší prostor neziskovým organizacím, 
z čehož mám velkou radost, neboť se hlásí 
samy. Na festivalu bude např. světový fotograf 
Antonín Kratochvíl s výstavou o Galapágách. 
A nebo Dan Bárta, který bude přednášet 
o Indonésii. 
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Pojetí „hlubinná ryba“ v českých zemích tak není i s ohledem 
na výše zmíněné příliš trefné označení. Z tohoto pohledu může 
být pro mnoho z nás onou hlubinou i oblast výpustě hlubokého 
rybníka či tůně. Proto si nyní krátce řekneme, jak je to obecně 
s druhovou bohatostí ryb v ČR a poté i něco více o těch druzích, 
které vyhledávají zejména dna rybníků či nádrží. 
Dle aktuálního červeného seznamu (Lusk et al.: Červený seznam 
mihulí a ryb České republiky, Příroda, Praha, 34: 51–82, 2017) je 

Ryby v českých 
„hlubinách“

– Vít Céza –

v rámci ČR hodnoceno 55 druhů ryb, které 
jsou považovány za původní, většina z nich 
je však vázána na řeku Moravu a některé její 
přítoky, zejména řeku Dyji. Významnou roli 
zde hraje charakter těchto řek, teplotní a další 
poměry a také vazba na Dunaj, ve kterém 
překypuje druhová bohatost ryb (ichtyofauny) 
i mnoha dalších živočišných skupin. Za druhy 

U nás je 55 druhů ryb, 
které jsou považovány 
za původní.

Česká republika neoplývá žádnými moři s jejich kilometrovými hlubinami (nejvíce Mariánský 
příkop s téměř 11 kilometry), ani hlubokými jezery v čele s Bajkalem, hlubokým přes 1,6 kilo-
metru. Nejhlubším jezerem v České republice (cca 40 m) je Černé jezero na Šumavě, nejhlubším 
rybníkem je Staňkovský rybník (cca 16 m) a nejhlubší přehradou Orlík (kolem 74 metrů). Podobně 
i hloubka některých zatopených lomů či pískoven dosahuje několika desítek metrů. Hloubka 
řek v České republice je velmi variabilní (v řádu desítek centimetrů až několika metrů) a v čase 
proměnlivá, byť například hloubka Vltavy v Praze pod Vyšehradskou skálou je poměrně kon-
stantní a činí až 10 metrů. Jedinou skutečnou hlubinou (a to i z celosvětového hlediska) je Hra-
nická propast, která je podle stávajících poznatků dokonce nejhlubší zatopenou propastí světa. 
S ohledem na její charakter se v ní však nevyvinula žádná zajímavá rybí společenstva. 
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vymizelé pro území ČR (6) je považována vyza velká, jeseter 
velký, placka pomořanská, pstruh obecný severomořský, platýs 
bradavičnatý a pro někoho také možná překvapivě kapr obecný, 
jehož divoká forma už podle všeho neexistuje a kapr se tak vys
kytuje výhradně coby domácí forma. Za druhy vymizelé ve volné 
přírodě (2) je považována hlavatka podunajská a úhoř říční. 
Do kategorie kriticky ohrožené druhy (14) aktuálně patří blatňák 
tmavý, plotice podunajská, cejn perleťový, karas obecný, hrouzek 
banátský (dříve označován jako hrouzek Kesslerův), slunka 
obecná, losos obecný, ježdík dunajský, drsek větší, drsek menší, 
jeseter malý, ostrucha křivočará, sekavčík balkánský, ježdík žlutý. 
Do kategorie ohrožených druhů (2) jsou aktuálně zařazeni piskoř 
pruhovaný a sekavec podunajský. V kategorii zranitelný druh (7) 
jsou aktuálně zařazeni střevle potoční, lín obecný, ouklejka pruho
vaná, lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, hrouzek Vladykovův 
a podoustev říční. Mezi téměř ohrožené druhy (8) v současné 
době patří jelec jesen, parma obecná, hořavka duhová, cejn siný, 
mník jednovousý, candát východní, vranka obecná a vranka 
pruhoploutvá. Do kategorie málo dotčený druh (16) jsou zařazeni 
pstruh obecný, štika obecná, plotice obecná, jelec proudník, jelec 
tloušť, perlín ostrobřichý, bolen dravý, hrouzek obecný, ouklej 
obecná, cejnek malý, cejn velký, mřenka mramorovaná, sumec 
velký, okoun říční, ježdík obecný, candát obecný. 
Ryby patří mezi nejohroženější skupiny obratlovců v ČR, kdy 
pouhých 16 druhů z celkových 55 sledovaných patří do kate-
gorie málo dotčených a nehrozí jim tak žádné bezprostřední 
nebezpečí. Velmi specifický problém při hodnocení stavu ichty
ofauny v ČR však logicky představují druhy, které jsou v zájmu 
sportovního rybaření (pstruh obecný, lipan podhorní, jelec jesen, 
parma obecná, podoustev říční, mník jednovousý) a rybníkářství 
(štika obecná, sumec velký, candát obecný, lín obecný). Tyto druhy 
jsou pak často uměle vysazované, a je samozřejmě otázkou, jak by 
dopadlo hodnocení areálu rozšíření těchto druhů, pokud by bylo 
možné brát v úvahu pouze přirozený výskyt a samo se repro
dukující populace. Například u lína, který se vyskytuje u dna a při 
výlovech rybníků vydrží dlouho schovaný v bahně, se přirozená 
populace jeví jako velmi kritická a jeho počty jsou závislé na vysa
zování násad. 
Mezi druhy, které vyhledávají „hlubiny“ a vyskytují se převážně při 
dně, je vedle již zmíněného lína typickým zástupcem sumec velký, 

jehož početnost v poslední době narůstá, 
pravděpodobně i vlivem nárůstu teplot, 
a sumec se tak stává nežádoucím dravcem, 
který decimuje ostatní populace ryb, přičemž 
může lovit i drobné vodní ptáky. Na obrovské 
sumce mohou narazit potápěči při revizích 
a opravách přehrad či průzkumech zatopených 
objektů, například zatopených vesnic 
v českých přehradách. Vzhledově i způsobem 
života (ne však taxonomicky – treskovitá ryba) 
je sumci podobný mník jednovousý, který se 
taktéž vyskytuje při dně pod různými úkryty. 
Jeho početnost i velikost je však mnohem 
menší než u sumce. U dna je možné často 
narazit na úhoře říčního, jenž je po většinu 
dne zahrabán v bahně a na lov se vydává až 
po setmění. Počty úhořů v ČR i v evropských 
řekách obecně značně poklesly, za což mohou 
stavby nepřekonatelných překážek v tocích, 
ale také rozšíření nepůvodních onemocnění 
a nadměrný rybolov. Zajímavostí úhoře je 
neuvěřitelná schopnost přežívat i řadu hodin 
mimo vodu na vzduchu, a také jeho schopnost 
dožít se vysokého věku. Jsou zdokumento
vané exempláře, které se dožily 60–80 let. 
Zabahněná dna pomalu tekoucích a sto
jatých vod obývá piskoř pruhovaný a parma 
obecná, která je už svou anatomií (dlouhý 
rypec s masitou tlamou ve spodním postavení 
a 4 vousky) uzpůsobena k životu u dna, kde se 
živí zejména larvami vodního hmyzu, měkkýši 
či korýši. Sportovně je parma velice ceněna, 
protože se vyznačuje velkou bojovností. 
Závěrem jedna zajímavá vsuvka – pokud 
neholdujete sportovnímu rybolovu či se vám 
nechce čekat na výlov některého rybníka 
nebo na vypuštění přehrady, doporučuji 
navštívit zatopený kamenolom Starý Klíčov 
u Mrákova, ve kterém je zapuštěna největší 
podvodní pozorovatelna v ČR, ze které můžete 
v hloubce 8 metrů pozorovat řadu zajímavých 
druhů ryb, které byly v lomu vysazeny. 

Sumec velký, autor: Dieter Florian

Úhoř říční, autor: GerardM
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– Marian Kvak –

■  Jak funguje náš imunitní 
systém, když se dostane 
do styku s virem? 
V našem těle je připraven doko
nalý systém imunitní ochrany. 
Jsou zde leukocyty (bílé krvinky) 
připravené vypořádat se s nad
bytkem tělu nepříznivých bakterií 
či plísní, a jsou zde lymfocyty 
(typu B a T), které chrání tělo 
produkcí protilátek či ničí naše 
poškozené buňky (např. vlivem 

virů či nádoro vým zvratem). Při prvním setkání s virem trvá 
asi měsíc, než tělo začne protilátky produkovat, při opětovném 
setkání je reakce rychlá. A tak např. v případě infekce koronaviry 
(včetně SarsCov2) má většina lidí (více než 99%) již nachystané 
protilátky a ty jsou připraveny okamžitě pomoci. To je velmi 
potěšující skutečnost a očkování se tedy nezdá být nezbytným 
řešením situace.
Co je pro nás velmi přínosné je posílení obranyschopnosti našeho 
těla. Řešením totiž není stále čekat na kouzelnou pilulku či jiný lék 
od lékaře. Je třeba začít u sebe.

■  Co tedy můžeme prakticky udělat? Jaká strava a vitamíny 
jsou důležité na podporu imunitního systému? 
Pro správnou funkci imunity je rovněž nezbytný vitamín D3, 
vitamín slunce. Stačí 20 minut pobytu s odhaleným tělem a tváří 
na slunci. V zimě je dobré tělu vitamín dodat (přibližně 1200 IU, 
při ochoření lze i zvýšit, hodnota, kdy by mohlo dojít k předáv
kování je vysoká, 10 000 IU). Na trhu je řada preparátů, i ve vegan
ské verzi (např. firma BetterYou).
Neméně důležitý je vitamín C, který pomáhá posílit imunitu 
a představuje i prevenci rakoviny. Denní dávka může být až 2g 
a podle metody nositele Nobelovy ceny pana Linuse Paulinga až 
1240g.
Jedním z významných zdrojů tohoto vitamínu je borovicové 
jehličí. Obsahuje ho 4x více než pomeranč. Kromě vitamínu C 
je také zdrojem kyseliny šikimové (tu obsahuje např. lék Tami
flu) a suraminu, látek, které zamezují vzniku krevních sraženin 
(ty mohou vést k mozkové příhodě, infarktu či embolii), působí 
protizánětlivě, protinádorově, protiparazitárně, snižují virovou 
replikaci (množení), upravují funkce mozku a pomáhají při léčbě 

Důležitý imunitní systém
Je tu podzimní období a jako každý rok (již od nepaměti) také období chřipek 
a nachlazení. Jaká je úloha našeho imunitního systému při boji s viry? 
Dokáže imunitní systém virům odolat? Jak imunitní systém vlastně člověku pomáhá? 
To je mnoho otázek, na které nám může odpovědět pouze odborník.
Zeptali jsme se tedy pro objasnění funkce imunitního systému, paní MUDr. Moniky 
Waksmundské na několik otázek.

cukrovky. Tedy skutečný zázrak v naší přírodě.
Stačí 23 větvičky (nejlépe koncové) s jehličím, 
zalít 0,5 l až 1 l vroucí vody a nechat 15 minut 
louhovat. Lze popíjet denně. A pokud přidáte 
i vylouhovaný badyán, který má obdobné 
účinky, získáte skutečný super nápoj.
Dále je dobré si dopřát dostatek kvalitního 
spánku, vyvarovat se působení modrého 
světla před spaním (televize, monitory). To 
totiž brání produkci melatoninu, ochranného 
a protinádorového hormonu. Nedostatek 
spánku působí rovněž jako stresor a snižuje 
sílu naší imunity.
Dále bych ještě zmínila zinek, který rovněž 
zvyšuje obranyschopnost a najdeme ho 
ve fazolích, mrkvi, ořechách a ovesných 
vločkách.

Pro ty, kteří rádi tvoří, je zde i recept 
na Elixír na imunitu:

Potřebujete 0,5 l sklenici, cibuli, 4 stroužky 
česneku, citrón, kousek zázvoru, kousek 
křenu, několik šípků, jablečný ocet, med,  
2 ks hřebíčku a 1 celá skořice. Vše kromě šípků 
nakrájejte, navrstvěte postupně do sklenice, 
vrstvy prokládejte šípky. Do poloviny sklenice 
vložte hřebíčky a skořici, zalijte octem. 
Uzavřete sklenici víčkem. Ponechejte odpočí
vat při pokojové teplotě cca 10 dní, denně 
protřepejte. Pak slijte, přidejte tolik medu, 
kolik je tekutiny. A užívejte lžičku denně. 
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■  Jak souvisí naše střeva s imunitním systémem? 
Člověk je spolupracující komunita 5075 biliónů buněk lidského 
těla a přibližně 10x vícero bakterií žijících ve střevě (tzv. mikro
biom), které jsou pro naše přežití naprosto nezbytné. Jsme tedy 
vlastně superorganismy. Střevní bakterie svými geny reguluje 
geny v našich buňkách a geny našich buněk naopak ovlivňují geny 
mikrobiomu. Úžasná spolupráce a provázanost. Bakterie ve střevě 
se podílejí na trávení, syntéze živin a vitamínů. Malý mikrosvět 
v našem střevě je bohužel snadno poškoditelný a ničený vlivem 
špatné stravy, stresu, nedostatku spánku, užíváním různých léků, 
zejména antibiotik.

Pro posílení našich bakteriálních přátel ve střevě je dobré co 
nejčastěji konzumovat fermentovanou zeleninu (stačí dvě lžíce 
denně), jako zdroj probiotických bakterií. Je dobré se vyhýbat 
hotovým jídlům, rychlému občerstvení snědenému ve spěchu, 
slazeným nápojům, nápojům s umělými sladidly, přepáleným 
tukům. Kvalitní olivový olej má protizánětlivý účinek a podporuje 
imunitu. Lžíce tohoto oleje denně doplněná o šťávu z citrónu je 
sicilským receptem na dlouhověkost.

■  Jakou roli má naše psychika na imu-
nitní systém? 
Neméně důležité je však propojit tělo a mysl. 
Tedy, co můžeme ještě udělat proto, abychom 
se cítili dobře? Možná si řeknete, že jsou to jen 
fráze, ale i když se mohou zdát jako ohraná 
doporučení, jsou skutečně důležitá. Tedy, 
pojďme si je ještě znovu zopakovat: 
Pozitivní pohled na život, život ve štěstí, 
prožívání lásky a zejména sebelásky, kvalitní 
strava, cvičení, přirozený každodenní pohyb 
na čerstvém vzduchu, naplňující práce.
Zkusme se právě dnes těmito doporučeními 
řídit.

A tak i životnost našich buněk těla a naše 
imunita je ovlivňována a řízena signály jak 
vnějšího prostředí, tak z naší mysli. Konec
konců mnoho z vás slyšelo o účincích placeba, 
kdy se některým lidem daří lépe, pokud věří, 

Motto: 
Příroda, svět 

kolem nás není 
nepřátelský. Je 

takový, jaký ho 
budeme chtít 

vidět.



Inzerce

že dostávají lék a přitom dostanou jen kousek cukru. Stejně tak 
ovšem funguje i nocebo, které přináší účinek zcela opačný. Tedy 
pokud např. bude šířen strach, našim tělům se dobře dařit nebude. 
Strach totiž dokáže i zabít.
Dlouhodobý stres a strach mají zatěžující dopad na naše endo
krinní orgány (orgány odpovědné za tvorbu hormonů, regulátorů 
pochodů v našem těle), které jsou odpovědné za produkci hor
monů napojených do obranného systému „braň se nebo uteč“. Tělo 
je tak nachystáno na boj nebo útěk a jsou omezeny všechny funkce, 
které v tu chvíli nejsou potřebné. Tedy trávení, růst buněk, tvorba 
energetických zásob, vypíná se i imunitní systém a oslabuje se 
rovněž schopnost jasně uvažovat. Jenže potíž je v tom, že tento sys
tém byl nachystán pouze pro krátce trvající situace, jako byl třeba 
útěk před šavlozubým tygrem. Tento systém není navržen tak, aby 
byl stále aktivní, tak jak se tomu děje vlivem stresu. Pomysleme si 
jen, jak těžce byl tento systém zatížen v poslední době v souvis
losti s pandemií onemocnění covid19. Díky neustálému přívalu 
zatěžujících informací z médií dostávalo naše tělo, včetně imunity, 
co proto. Vždyť jsme stále ve stavu „pozor nebezpečí“, a to se 
rozhodně odrazí na stavu našeho zdraví.
A na závěr slova pana prezidenta Franklina D. Roosvelta: 
„Nemáme se čeho bát, jen obav samotných.“
Zbavit se obav a strachů je jednoznačný krok na cestě k plnějšímu 
a spokojenějšímu životu

MUDr. Monika Waksmundská
Vystudovala LF UK v Hradci Králové
Pracuje v oboru patologická anatomie, kde se zabývá hodnocením 
biopsií a cytologií
Působí jako předsedkyně krajské organizace Volného bloku 
v Libereckém kraji
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Lichořeřišnice větší 
(Tropaeolum majus)

Síla bylin

A tak bych dnes napsal o rostlině, kterou si 
můžete pěstovat ve větším květináči i doma. 
Samozřejmě preferuji zahrádku. Kromě 
toho, že je to květina krásná, mnohobarevná 
a skromná, její účinky, chuť a možnost použití 
vám nabízí velkou škálu uplatnění. Tak tedy: 
Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) 
neboli lidově (a nesprávně) řeřicha, řeřicha 
kapucínská či řeřicha otáčivá.

Výskyt 
Lichořeřišnice větší pochází z Jižní Ameriky. 
V Evropě se vyskytuje asi od roku 1964. Je 
to jednoletá rostlina, což znamená, že každý 
rok je třeba nechat si semínka do zásoby 
a na jaře je vysadit. Nejlépe se jí daří na slunci 
v propustné půdě. Sázejte, pokud možno až 
po mrazících. Je to plazivka, dorůstající někdy 
i 5 metrů. U nás však méně.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že více jak 
metr mi nikdy nevyrostla. Ne že bych se o ní 
špatně staral, ale stala se pravidelnou součástí 
mé snídaně.

Sběr
Sbírají se její květy. Jsou červené, žluté nebo 
barevně kombinované. Kromě květů, jsou 
jedlé i její listy. Lichořeřišnice chutná trochu 
jako křen  mírně, příjemně štiplavě. 

Dnes tedy, v době pohnuté, bych chtěl napsat něco o bylině, která posiluje imunitu, 
což je jedna z nejdůležitějších věcí z pohledu prevence zdraví. Samozřejmě, že by-
linky používáme spíše jako podpůrné prostředky.
Psychika, co se týká zdraví, je velmi podceňovaná věc, ale věřte, že pokud budete 
vnitřně silní, vyhne se vám spousta nemocí. Strach rozhodně není dobrý rádce. Je to 
spouštěč mnoha nemocí. A nemusí to být jen nějaké „ ….dové“ viry. 

– Jan Kadeřábek –

Léčivé účinky
A jak nám tato rostlina funguje? 
Už jen pohled na krásné květy vás pohladí po duši. Z hlediska 
lidového léčitelství je lichořeřišnice větší ceněná jako přírodní an
tibiotikum. Potlačuje záněty cest dýchacích, záněty cest močových 
a posiluje imunitu. Dá se přidat do zeleninových salátů. 

Tip: 
Listy lichořeřišnice lze použít místo šunky při přípravě rolky pl
něné tvarohem. Tvaroh můžete osvěžit, dobromyslí, pažitkou nebo 
rozmarýnem. Vše na vaší fantazii a chuti. 
Nezralá poupata a plody lichořeřišnice lze naložit do octa (tzv. 
falešné kapary).

Lichořeřišnice větší 
pochází z Jižní Ameriky. 

V Evropě se vyskytuje 
asi od roku 1964.
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Zdravé recepty 
rostlinně

– JABLEČNÝ ŠTRŮDL –
– DAL MAKHANI –
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Ingredience na 4 štrůdly 
z taženého těsta:

■  400 g hladké mouky
■  250 g rostlinného másla
■  6 lžic vody
■  4 lžíce octa
■  1 kg jablek
■  cukr
■  rozinky
■  vlašské ořechy
■  skořice
■  strouhanka

Ingredience

■  1 hrnek luštěnin
■  4 hrnky vody
■  libovolná zelenina
■  3 lžíce másla
■  1 lžička kmínu
■  3 bobkové listy
■  4 – 6 utřených stroužků česneku
■  1 lžička utřeného zázvoru
■  1 malá cibule
■  1 hrnek rajčatového pyré/rajčat
■  2 lžičky garam masala
■  1 lžička mletého koriandru
■  ½ lžičky kurkumy
■  sůl, chilli (dle chuti)
■  ¼ – ⅓ hrnku kokosového mléka

Postup

Den předem si namočíme luštěniny (např. 
mungo fazole, čočku belugu,....). V den vaření 
je uvaříme ve vodě. Po uvaření přecedíme, 
vodu schováme. Vezmeme si velkou, hlubokou 
pánev a na másle osmahneme kmín a bobkový 
list do zhnědnutí. Poté přidáme česnek, zázvor 
a chilli  smažíme cca 1 minutu. Následně 
na pánev dáme cibuli a osmahneme do zlatova. 
Poté přidáme všechno zbylé koření, chvíli 
osmahneme a přidáme rajčatové pyré/rajčata 
a zbylou vodu z luštěnin. Chvilku povaříme, 
poté vytáhneme bobkové listy a následně 
rozmixujeme tyčovým mixérem. Opět dáme 
na plotnu a přidáme mraženou zeleninu (např. 
hrášek) a uvařené luštěniny. Po přibližně 
30 minutách přidáme kokosové mléko 
a necháme ještě pár minut provařit. Dochutíme 
pepřem a solí. Podáváme s naanem/rýží.

Jablečný štrůdl

Dal Makhani 
(máslová čočka)

60
minut

Postup

Z mouky, rostlinného másla, vody a octa vypracujeme 
nejlépe rukama těsto. Rozdělíme na 4 stejné díly.
Jablka oloupeme a nastrouháme, smícháme s cukrem, 
rozinkami, vlašskými ořechy, skořicí a cukrem podle 
chuti.
Těsto vyválíme na tenký obdélník, střed posypeme 
strouhankou a na ní položíme směs z jablek, navrch 
dáme kousky másla. Zabalíme do závinu. Pečeme 
na 180°C přibližně 15  20 minut. Můžeme následně 
pocukrovat moučkovým cukrem.

45
minut



Luštěnka s Českou mincovnou

Dobrý den paní Pěšinová,
doba, kterou jsme prošli díky pandemii, má na každého z nás nějaké dopady, i s následky. U každého se vyrovnávání 
s touto velmi náročnou prožitou situací projevuje různě. Víceméně se dá říci, že kolik je lidí, tolik je možných projevů. 
To, co je ale společné, je společná zkušenost prožití, včetně následného vyrovnávání se. Nelze předem vědět, jak toto 
„vyrovnávání se“, bude vypadat, a jak se bude následně projevovat. Dokonce i doba, po kterou toto období může trvat, je 
různá.
Všímáte si u sebe, že vám nejde plánovat budoucnost. Jako byste se nepoznávala. Spolu s tím se objevují i obavy, jak 
na to budou reagovat děti a manžel, možná i širší okolí. To, že si to uvědomujete, a dokonce se na to ptáte, je velmi dobře. 
Je třeba si tyto projevy přivlastnit ve smyslu „i to jsem já“. Můžete také prozkoumat, jak vám s těmi pocity vlastně je. 
Uvědomit si, že prožitá doba byla těžká, zkuste najít v čem konkrétně pro vás. Doporučovala bych vám také, abyste si 
se svojí rodinou o celé situaci otevřeně a důvěrně promluvila a sdělila všechny obavy. Možná zjistíte, že to máte všichni 
podobně. Následně bych doporučovala nastavit si malé cíle, například společný plán na nejprve jeden den, pak na týden. 
Spolu s rodinou si promluvte o svátcích, které vás budou čekat. Zapište je do přehledného ročního kalendáře, aby bylo 
vidět, které dny jsou pro vás a vaši rodinu důležité. Pak se těmto dnům věnujte i v mysli sama. Jak chci oslavit narozeniny, 
jaký dárek pořídím manželovi apod. Všechny nápady si zapisujte. A uvidíte, že se vám obavy z plánování budou 
zmenšovat, a zároveň můžete i prohloubit společné plánování vás všech dohromady.
Pokud by docházelo naopak k zhoršování, tak neotálejte a vyhledejte přímo pomoc v psychologické poradně. 

Držím palce
Kateřina Halfarová

Poradna čtenářům
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem, který mě delší dobu trápí. Bojím se 
plánovat. Nedávno, když se děti ptaly, kam pojedeme na dovolenou, 
jsem si uvědomila, že nemám žádný plán, nevím. Úplně mě to 
vyděsilo, že žiju vlastně den za dnem. Dřív jsem měla nastavený plán 
skoro na rok dopředu. 
Mám dotaz. Je to problém? Přijde mi, že vypadám před dětmi divně. 
I manžel se diví.
Děkuji
Karolína Pěšinová
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Opak bdít

Silná část
stromu

Jednoduché
mořské rostliny

Vodní tok

Rámus

Součást
ústní dutiny

Žraloci vládnou oceánům a mořím více než 
300 milionů let – to znamená, že se objevili 
o 100 milionů let dříve než dinosauři. 

Převahu nad všemi ostatními mořskými živočichy jim poskytuje 
dokonalá kombinace osmi smyslů – zrak, sluch, hmat, 
chuť, čich, postranní čára, smyslové dutiny a takzvané 
Lorenziniho ............................., které zaznamenávají i zcela nepatrné 
změny elektrického pole.

V luštěnce můžete vyhrát Stříbrnou minci Zvířecí rekordmani 
- Žralok stand, kterou vydala v počtu 800 ks Česká mincovna.
Správný výsledek luštěnky zašlete na: redakce@na-dotek.cz 
do 10.11.2021 a při slosování správných luštitelů dne 11.11.2021 
můžete tuto krásnou cenu v hodnotě 1.690, Kč vyhrát.

Výsledek tajenky
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Víte, jak se chytá krokodýl?
To na břehu řeky rozlejete tekutý asfalt a navrch 
hodíte kousek špeku.
Krokodýl vykoukne z vody, vidí špek, řekne si:
“Na špek jim neskočím!”
A skočí vedle na asfalt.

Plave si kapr v medu a říká:
“Tak to je hustý.”

Velrybí samec plave kolem své ženy a nadává:
“Zástupy ekologických aktivistů, světové vlády 
a nejrůznější nadace vynakládají enormní finance 
a úsilí na záchranu našeho druhu, ale tebe bolí hlava ...”

“Slyšel jsi to? V Labi u Lovosic se objevil kapr.”
“A co tam, prosím tě, dělá?” 
“Rozhodl se, že bude studovat chemii.”

V Tichém oceáně objevili vědci křížence žraloka 
a zlaté rybky.
Prý plní poslední tři přání.

“Jak určíte věk ryby?” ptají se odborníka.
“Podle očí.”
“Cože?”
“Čím dál jsou oči od ocasu, tím je ryba starší.”

řešení najdete na straně 35

Něco pro zasmání

Sudoku
Luštěnka s Českou mincovnou
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Vidíte ho vejtahu, jeho oblíbený gesto ... už zase přehání! 
Za mlada, když mě balil, a nešlo tenkrát o ryby, jsem mu na to 
já husa hloupá taky skočila!!
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Hlubinná

Všechny slzy světa
Nekonečný pláč
Pod hladinou moře
poznáš, co jsi zač

Ponory a nory
Temné hlubiny
Utopíš se v citech
Vyplavou činy

Všechny slzy světa
Nekonečný pláč
Nejen mořská želva
je tvůj spoluhráč

a ještě jeden hravý bonus:

Pod vodou, nad vodou
nikdo nesmí lhát
nebo nebudu hrát
už plav! ~ ~ ~ 

Dny evropského dědictví 2021

Spojení: Kobylisy metro C, autobus 162 - Bílenecké nám., autobus 169, 202 - V Kratinách

D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

Consort 
Helveticus

Sobota 18. září 10 - 17 hod.

Hostinec
U Míšků

památky pro všechny

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Dolní Chabry 
Přednášky v kostele a komentované prohlídky zvonice
Po celý den v areálu u kostela tvořivé dílny, hry a soutěže
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s., www.osop-chabry.cz
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– Marta Dietrich Dvorská –

Inzerce
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NAPSAL A NAKRESLIL MARTIN REZEK

PŘÍBĚH:

RYBÁŘ

©
 M

ar
ti

n 
Re

ze
k
?

NA BŘEHU JEZÍRKA UVIDĚL ČIMÍSEK SPÍCÍHO
RYBÁŘE. Z VODY ALE BYLO SLYŠET BUJARÝ SMÍCH.

CO

ZJISTI,

PUKNU SMÍCHY

SLEDUJU HO

TO

A ŠNEK LOJZÍK

ČIMÍSEK SE VEDLE VLASCE
POTÁPĚL NÍŽ A NÍŽ. A VŠUDE

...ž
ížala

 vy
prá

ví

ryb
ám

 vt
ipy

 a n
ára

mně 
je baví

.

...KDO

TU DĚLÁ?

CO SE DOLE

!
JÁ SNAD

NEVÍM.

OD RÁNA.

JEŠTĚ
TU VŮBEC NIC
NECHYTIL.

ALE

ČIMÍSEK SE ZHLUBOKA NADECHL A SKOČIL DO VODY, ABY
ZJISTIL, CO SE TO V TOM JEZÍRKU VLASTNĚ DĚJE.

DĚJE...

SE TO TAM
SMĚJE.

... A TENHLE
VTIP

ZNÁTE ?

SLYŠEL SMÍCH. AŽ ZJISTIL... 

NA TO.

1
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KVÍZ
SkřítkaČimíska

Naše řeky jsou plné ryb. Pomůžeš skřítkovi Čimískovi určit, co je 
která ryba zač?
Podívej se na obrázky ryb a přiřaď k číslu ryby její správný název:
jeseter, kapr, okoun, sumec, štika, úhoř.
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Ve výtvarné soutěži 
NAMALUJ ČIMÍSKA 
na Pohádkovém Čimickém háji 7.8.2021
se zúčastnilo 45 dětí se svými obrázky, ze kterých měly být 
vybrány tři nejhezčí ve třech kategoriích (0 5 let, 5  7 let, 7 a 

více let). Obrázky byly tak krásné, že bylo nakonec vybráno celkem pět nejhezčích obrázků. 
Výherci získali jako cenu krásné knihy od vydavatelství Portál: 
Matyáš S. - 4 roky, Sára K. - 5 let, Anna M. - 6 let, Diana F. - 7 let, Helena T. -9 let
Posuďte sami, nejsou Čimískové krásní?

Petruska_inzerce_NaDotek_02.indd   2 12.11.2020   12:24:21

Inzerce

Výtvarná
soutěž
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SOUTĚŽ
Děti 

namalujte

obrázky

Ve Výtvarná soutěž na téma: MOTÝL A JEHO VÝVOJ
(z Autoři nejhezčích obrázků, získali jako cenu výtvarné 

potřeby v hodnotě 200, Kč:
Viktorka T. - 4 roky, Natálka S. - 5 let, Viktorka P. - 7 let, Veronika T. - 8 let, Adélka K. - 8 let. 
Podívejte se na krásné obrázky výherců.

Děti namalujte obrázky na téma: RYBY VE VODĚ
Obrázky nám zašlete do 10.11.2021 na email: redakce@na-dotek.cz
Ze zaslaných obrázků bude vybráno 5 nejhezčích, jejichž autoři získají vouchery 

na trička s vlastním obrázkem, od organizace MALOVALO. 
Při zasílání obrázků uveďte věk dítěte (soutěž je určena pro děti do 12 let). 

VÍTĚZOVÉ 
SOUTĚŽE

Inzerce

ZADÁNÍ NOVÉ SOUTĚŽE
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Knihkupectví Portál 
Klapkova 1867/2 Praha 8, tel.: 283 028 203
e-mail: knklapkova@portal.cz
Otevírací doba od 10. května 2021: 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.

UDĚLEJTEDĚTEMRADOSTa podpořtedobrou věc

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@vedomydotek.cz
Cena: 190, Kč. Celá částka jde 
do veřejné sbírky 
„Pro Čimický háj”.

TAJEMSTVÍ VE VAŠÍ HLAVĚ
ANEB CO NEVÍTE, ŽE VÍTE 
Lenka Šnajdrová
Snad každému se občas přihodí, že 
se cítí špatně a neví proč. Nebo moc 
nerozumí tomu, co se rozhodl udělat. 
Za tím vším může stát nevědomí – 
část naší mysli, která většinou zůstává 
skryta, a přesto mocně ovlivňuje naše 
životy. Promlouvá k nám ve snech, 
prostřednictvím nemocí, předtuch – 
a řadou dalších způsobů. Jak jí poro
zumět a jak se naučit využívat to,
co nám občas nabízí?

POZNEJ S NÁMI SOUSEDNÍ 
STÁTY
Iva Nováková
Zábavné doplňovačky pro malé 
školáky
Pracovní listy volně navazují na sešit 
Poznej s námi Česko a snaží se 
hravou formou seznámit děti s našimi 
sousedy. Hlavní hrdina Jirka Čech má 
mezi našimi sousedy své kamarády. 
Ti se stávají průvodci, představují 
státní symboly, hlavní město, jazyk, 
kraje, památky, přírodu, turistická 
lákadla, zvyky. Získané znalosti si děti 
procvičují formou zábavného luštění, 
doplňování a dokreslování. Pracovní 
sešit je určen žákům od 8 let.

 TAJEMSTVÍ VŮNÍ A CHUTÍ 
Hanns Dee, Regine Hatt
Jak působí na naši psychiku
Překlad Alena Bezděková
Vliv chutí a vůní na náš život a naše 
chování bývá často opomíjen, ale 
přitom je využíváme, když se chceme 
posílit, dodat si odvahy, vyvolat pří
jemné vzpomínky, vybrat si partnera 
nebo si jen zjemnit čich. Proč nám 
ve stavu zamilovanosti chutnají jiné 
věci než jindy? Jaké chuťové buňky 
mají znalci vína? A jak nás vůně 
nenápadně manipulují k dalšímu 
nakupování?

Brož., 64 s., 159 Kč

Brož., 224 s., 299  254 Kč

Brož., 144 s., 249 212 Kč
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Krakov
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA 

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

Praha 2 Cesmína.bio, s.r.o., Londýnská 43, Praha 2, www.cesminabio.cz
Praha 4 NaturKoloniál Braník, Branická 659/107, Praha 4  Braník, www.lifenature.cz
 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.naturpro.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

Praha 1 Centrum sociálních služeb
                  Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. č. 2
Praha 4 Studio Dobeška Nad Lomem 1770
 Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
 Zelená domácnost Branická 66
Praha 6 Bio studio 4K, Bubenečská 11
 Kavárna Záhorský, Eliášova 279
Praha 7 Praha 7 Úřad MČ Praha  Troja Trojská 230/96
 Geo stezka ZOO Praha
 Kavárnička Pod havránkou 657/10B
 Botanická na talíři, Botanická zahrada Troja
Praha 8 Úřad MČ Praha 8 (Bílý dům), U Meteoru 6
 Mě knihovna Bohnice, Těšínská 4
 Mě knihovna Ládví, Burešova 2
 Mě knihovna Stírka, Klapkova 26
 Spirála DDM P8, Přemyšlenská 1102/15
 Spirála DDM Pha 8, Dolákova 537
 Aquacentrum Šutka, Čimická 848
 Vydavatelství Portál, Klapkova 2
 Centrum RoSa, Střelničná 8
 Kulturní dům Ládví, Burešova 2
  Rodinné centrum Osmička, Libčická 333/2
 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

 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
Praha 9 Amálka, rod. centrum, Novovysočanská 25
 Letní klub Stromeček, Zámecká
 MŠ Pětikvítek, Mílovská 6
 Knoflík, dětské centrum, Jablonecká
 

Časopisy najdete v BIOobchodech



35

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

1/8 stránky
52,5x74 mm
800,- Kč 

1/4 stránky
105x74 mm
1.500,- Kč 

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

ŘEŠENÍ SUDOKU

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

1 stránka
210 x 148 mm
6.000,- Kč
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74
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  m

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

TIP
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 
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.

SLEVA
až 30%

Výherce luštěnky časopisu NA DOTEK č. 28 s Českou mincovnou – hra o stříbrnou minci 
SEMAFOR Jiří Šlitr a Jiří Suchý proof. v krabičce v hodnotě 2 490, Kč: Kristýna Novotná z Prahy 9
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