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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.
      Podporuje: 

Městská část Praha 8
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Co připravujeme
Prosinec až únor – budování 
zázemí pro přednášky 
– objekt Enviro na Čimické zahradě 
v Praze 8, a přikrmování ptactva 
v Čimickém háji v Praze 8

Prosinec až únor 
– 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

Únor 2022 – Čištění ptačích 
budek v Čimickém háji
Pro podporu hnízdění dutinových 
ptáků je čištění ptačích budek nutné. 
Zamezí se tím výskyt škodlivých 
cizopasníků a dostupnost mláďat pro 
predátory.

Vzhledem k celospolečenské 
situaci a nepředvídatelným vlád-
ním opatřením nelze v součas-
nosti naplánovat konkrétní 
termíny dalších akcí.

Napište nám, pokud nám chcete 
pomoci, a my vás budeme informovat 
o vyhlášených termínech.

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

NEJBLIŽŠÍ AKCEPŘIPRAVUJEME



Více na www.vedomy-dotek.cz
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9.9. a 13.9.
Budování naučné zahrady

Ve čtvrtek 9.9.2021 a v pondělí 13.9.2021 proběhly tzv. Charita 
Day, kdy nám pomohli dobrovolníci z organizace ČEZ a organi-
zace Moneta bank při budování naučné zahrady v Praze 8 (Čimi-
cká zahrada). Jejich pomoc byla opravdu velká – stříhali živý plot, 
drtili větve, dělali terénní úpravy apod. Všem moc děkujeme.

18.9.2021 od 10:00 hod. 
Dobrovolný úklid Čimického háje

Po prázdninách jsme kompletně vyčistili Čimický háj v Praze 8 
od odpadků. Mělo to smysl.

18.9.2021 od 14:00 hod.
Zažijme Bohnice jinak

Na akci “Zažijme Bohnice jinak” na Statku Vraný jsme připravili 
zábavu pro děti, ukázku historických vojenských uniforem 
a environmentální vzdělávací program pro děti - výstavu zka-
menělin s kvízovou hrou. Bylo to prima, všichni si to užili. 

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

V pondělí 20.9.2021 jsme v Černé rokli v Podhoří v Praze 7 
a Praze 8 vyčistili celý prostor od odpadků a podpořili jsme tak 
zde žijícího mloka skvrnitého.

Co se nám povedlo VĚDOMÝ DOTEKCo se nám v poslední 
době povedlo

Podporujeme a rozvíjíme networking v rámci dobrých skutků

Lopata, motyka, krumpáč a nůžky – to byly hlavní pracovní nástroje jedenácti manažerek napříč Monetou 
účastnících se „Rozvojového programu pro ženy v manažerských rolích v rámci iniciativy MON FAIR“.
Ve spolupráci s občanským sdružením Vědomý dotek jsme připravili dobrovolnický den, během kterého se 
účastnice mohly mezi sebou blíže poznat v neformálním prostředí a současně pomoct dobré věci.
Kde dobrovolnice pomáhaly
Přímo v areálu Čimické zahrady, kterou sdružení buduje již několik let. Vědomý dotek se zaměřuje na pod-
poru zdravého životního stylu, ochranu a obnovu přírody a je také patronem Čimického háje. V zahradě se 
realizují přednášky o přírodě pro děti z mateřských a základních škol, ale organizují se zde i jiné akce, jako 
například Charitativní běh pro Čimický háj nebo akce Pomozme mlokovi přežít v Praze u Podhořského 
potoka. Areál potřeboval upravit venkovní prostory pro vystavení nových exponátů, například odlitků 
zkamenělin, takže každá pomocná ruka byla vítaná. Zastřihávání živého plotu a trnitých keřů spolu se za-
rovnáváním kopcovitého terénu bylo fyzicky náročné, ale naše kolegyně se s tím popasovaly a finální výsledek 
stál za to: krásně srovnaná zahrada a dokonale upravený živý plot.

Vedoucí sdružení PhDr. Martin Rezek si velice cenil odvedené práce i přátelské a veselé atmosféry, která 
během dne panovala.



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



Šamani byli ve svých komunitách jakýmisi 
prostředníky mezi lidmi a záhadným, 
tajemným světem duchů a bohů. 
K základním dovednostem šamana 
patřilo:
■ komunikace s bohy
■ opouštění svého těla (astrální 

cestování), cestování po jiných 
světech

■ věštecké vize 
v navozeném 
transu

■ využívání 
přivolaných 
dobrých duchů 
k ochraně 
rodu

■ léčení 
zranění 
a nemocí 
zaháněním 
naopak duchů 
zlých 

■ dokonce i umění 
přeměňovat se 
na zvířata

Šamani nejen že vyprovázeli 
zesnulé do záhrobí, ale zůstávali 
s nimi v kontaktu i poté. Uměli s nimi 
komunikovat a získávat od nich potřebné 

Slovo šaman pochází z evenského - šáman, a jeho význam značí něco jako vědoucí. Od evenků, což je 
kočovný národ čítající asi 67 000 příslušníků a žijící převážně na Sibiři v Číně a Mongolsku, se tento název 
dostal přes ruštinu až do evropských jazyků.

informace z onoho světa. Při léčení pano-
vala představa, že šaman musí vyhledat 
a chytit duši nemocného, kterou unesli z těla 
zlí duchové a vrátit ji zpět, jinak nemoc 
nepomine.

Instituce šamanů a kouzelníků je stará 
jako lidstvo samo. Byli tu dříve než 
všichni králové, kněží, náčelníci 

a filozofové a jejich podobu mno-
hokrát zachytil ve svých skalních 

kresbách už pravěký člověk. 
Šamani nebo kouzelníci 
nebyli většinou vychy-
tralí a zlomyslní bídáci, 
kteří svými černými 
kouzly drželi kmen 
ve strachu a bázni, jak 
jsou většinou popisováni 
v dobrodružných knihách 
a filmech, aby měli stateční 
cestovatelé a dobrodruzi 
typu Indiana Jonese s kým 
bojovat. Naopak. V dávných 

dobách, kdy se lidé báli všeho, 
co neznali, bouře i blesku, 

v dobách kdy slabý a pověrčivý 
člověk bojoval s nástrahami mocné 

přírody, byl kouzelník se svými 
schopnostmi mnohdy jedinou jistotou 

a oporou. Musel se vyznat v léčivých by-

– Pavel Karel –

Od šamanů 
k Davidu 

Copperfieldovi
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linách, v kalendáři, musel mnohdy nacházet 
řešení i tam, kde žádná nebyla a vzbuzovat 
neustále v lidech důvěru a naději v jejich 
těžkém boji o přežití.

■ Dobrý šaman musel být chytrý a inteli-
gentní, s mimořádnou pamětí a obrovskou 
silou vůle. Vyznal se velmi dobře v lidech 
a ctil a znal do nejmenších detailů zvyky 
a tradice svého kmene. Zvládl přičarovat 
lovcům zdar při lovu, zasvěcoval mladé členy 
rodu do tajů života a v neposlední řadě věštil 

budoucnost a vyráběl ochranné amulety. Mnohdy ale nestačilo 
jen tančit s maskou kolem ohně, ale kouzelník musel ke komu-
nikaci s jinými světy použít i netradiční a nepříjemné prak-
tiky. Eskymácký šaman (ángakok), vydržel mimo vysilujícího 
nekonečného tance s bubínkem, být i několik hodin svázán pevně 
do kozelce, aby tak navázal styk s duchy. Indiánští kouzelníci zase 
používali různé přírodní drogy navozující stav vytržení a často 
neváhali, aby bylo kouzlo dokonalé, použít k tomu i vlastní krev.

■ Šamanům a kouzelníkům se kdysi dařilo ve společnosti spíše 
primitivní a neorganizované. Jak se ale civilizace a vědomí 
lidstva v historii vyvíjelo, nastoupila již důkladněji propracovaná 
koncepce proti zlu: náboženství, církve a z toho plynoucí kněžské 
úřady a církevní instituce, v jejichž rukách se postupně začala 
soustřeďovat moc a bohatství.

■ Původním šamanům oproti tomu vyneslo jejich namáhavé 
snažení sice úctu a obdiv celého kmene, ale jen něco málo 
naturálií jako odměnu. Těšili se ale bezmezné důvěře svého lidu 
a jejich autorita byla většinou neotřesitelná.
Jakékoliv formy čarování, kouzel a magie byly ve středověku 
právě církví a vrchností odsuzovány jako hříšné a posuzovány 
jako spojení s ďáblem. Mnoho tehdejších léčitelek, kořenářek 
i porodních bab bylo prohlášeno za čarodějnice a po vy-
nuceném přiznání na mučidlech skončilo na hranici. Fanatis-
mus a tmářství rozprostřelo svá černá křídla a odhaduje se, že 
během čarodějnických procesů od roku 1450 do roku 1750 bylo 
popraveno a upáleno až 200 000 lidí.
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V současné době jsou známy dvě hl-
avní přetrvávající formy šamanismu. 
Šamanismus sibiřský, který se ani při 
krutých stalinských čistkách nepo-
dařilo vymýtit, a nově se vzmáhající 
zájem o tradiční formy indiánského 
šamanismu v USA. Adaptací šama nis-
mu do dnešního moderního světa je 
neošamanismus velmi často svázaný 
a propojený s vlnou NEW AGE.

■ Kouzelnické triky
Ke zneužití mnoha triků a kouzel docházelo například 
v chrámech nebo kostelích, aby tak byl vyvolán a podpořen 
dojem zázraku.
Časem se triky a kouzelnická čísla začala hojně používat 
i k pobavení chtivého obecenstva na veřejnosti. Oblíbené byly 
triky s kostkami, hracími kartami, alchymistické produkce 
i spiritistické seance. Zprvu skromná vystoupení potulných 
kouzelníků, odehrávající se v hospodách na tržištích a městských 
pláccích se zkvalitňovala a jak přibývalo diváků, přesouvala se 
pomalu do sálů, varieté a divadel. V současné době předvádějí 
známí kouzelníci svá neuvěřitelná představení v nejslavnějších 
sálech světa a patří k nejlépe placeným umělcům šoubyznysu.

■ Kouzelníci dneška
Jedním z nejznámějších kouzelníků moderní doby byl bezesporu 
Harry Houdini. Vlastním jménem Erik Weisz narozený 24.3.1874 
v Budapešti. Přezdívalo se mu mistr úniků a svoje umělecké 
jméno složil ze jmen svých předchůdců, kouzelníků Harryho 
Kellara a Éugena Roberta-Houdina.

Byl mistrem takzvané „eskapády“, což znamená únik z různých 
pout. Bravurně překonal vše, co bylo doposud v této kategorii 

dosaženo. Unikl například v několika 
minutách z pověstné cely smrti ve Washing-
tonské státní věznici. Bez potíží unikal ze 
všech možných beden, řetězů s množstvím 
zámků jak ve vodě, tak na suchu.

V Detroitu se bleskurychle uvolnil z balíku, 
do kterého byl spoutaný zabalen a vyvěšen 
na praporové žerdi z desátého poschodí. Není 
pro nás bez zajímavosti, že Houdini vy-
stupoval jako iluzionista i v pražském varieté 
Praha Karlín v roce 1901.

Houdini se aktivně zapojoval do akcí odha-
lující podvodná média a spiritisty a sám jich 
také velké množství z podvodů usvědčil. Při 
experimentální přednášce v Montrealu ho 
zcela nečekaně udeřil jeden ze studentů 
4x do břicha. Houdini poté odjel do Detroitu, 
ale zde se po jednom představení zhroutil. 
V nemocnici zjistili prasklé slepé střevo 
a zánět pobřišnice. Po dvou následných 
ope racích dne 31.10.1926 Harry Houdini 
umírá ve věku 52 let. Přes různé spekulace 
není dokázáno, že by smrt přímo způso-
bily údery od studenta z Montrealu, i když 
taková do mněnka zprvu existovala. O životě 
Houdiniho byly natočeny tři celovečerní 
filmy. U nás si můžete expozici o jeho životě 
prohlédnout v Divadle kouzel Pavla Kožíška 
v Líbeznicích u Prahy.

I když je dnes, jak se říká, kouzelníků všude 
jako máku, jednoho zná a obdivuje celý svět, Harry Houdini
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protože stojí na nejvyšší 
příčce pomyslného 
stupně vítězů. Ano 
správně, je to David 
Copperfield. Vlastním 
jménem David Seth Kot-
kin narozený 16.9.1956.

Od dětství měl velmi 
dobrou paměť a už 
ve čtyřech letech opako-
val kouzla s kartami 
po svém dědečkovi. Už 
v sedmi letech předváděl 
svá kouzla návštěvníkům 

místní synagogy. V deseti letech už běžně vystupoval 
a ve dvanácti byl jako nejmladší člen přijat do Společnosti 
amerických kouzelníků. V šestnácti letech už vyučoval magii 
na Newyorské univerzitě. V té době začal používat umělecké 
jméno David Copperfield podle hrdiny románu Charlese 
Dickense. V jednadvaceti letech už má svůj vlastní televizní 
pořad a jeho hvězda stoupá vzhůru. V osmdesátých letech začíná 
David předvádět svá velkolepá kouzla a vytváří své rozsáhlé 
a velkorozměrné iluze. Nechá zmizet sedmitunové letadlo a pod 
jeho rukama dokonce mizí i Socha svobody. Tento trik byl 
následně zapsán do Quinnessovy knihy rekordů a jeho 
provedení musel schválit prezident Ronald Reagan. 
Sedm let prý připravoval Copperfield svůj trik 
s létáním. Poté co se proletěl nad Coloradským 
Grand Canyonem, začal létat i na jevišti. 
Navzdory všem poučkám o gravitaci se vznáší nad 
pódiem, prolétá obručemi, aby dokázal, že není na lanku 
a dokonce létá po divadle s vybranou dobrovolnicí v náruči. 
Předvádí i průchod Velkou čínskou zdí a nechává před zraky 
diváků zmizet vagon Orient Expresu.

Jako bonbónek uniká bez obtíží i z věznice Alcatraz. V roce 1984 
se kouzelník málem utopil, když ho svázaného řetězy, do kterých 
se zamotal, potopili do nádrže s vodou a málem zadušeného 
vytáhli až za minutu a půl.

V roce 1990 se znovu spoutaný v řetězech a v hořící bedně 
nechal svrhnout do Niagarských vodopádů. Tentokrát vyvázl bez 
komplikací.

Na provádění těchto náročných triků nemůže 
být Mistr samozřejmě sám. Zaměstnává 
průběžně 300 zaměstnanců, z čehož je 
80 inženýrů a vlastní rozsáhlý autopark 
s mnoha obřími kamiony na přepravu 

náročných rekvizit. Svými ne-
dostižnými produkcemi vydělal 
Copperfield ohromné peníze 
a jeho roční příjem se odhaduje 
na 55 milionů dolarů. Mimo 
množství nemovitostí po celém 

světě vlastní i 11 ostrovů na Ba-
hamách a v Las Vegas vybudoval největší 

mezinárodní Muzeum a knihovnu kouzel 
na světě obsahující sbírku více jak 150 000 
artefaktů z kouzelnické historie a vzácných 
knih. Odhaduje se, že sbírka má cenu půl 

miliardy.

Copperfield byl vyhlášen kouzelníkem 
20. století, má hvězdu na chodníku slávy 
v Hollywoodu, v Quinnessově knize má zápis 
jedenácti světových rekordů, v Muzeu ma-
dame Tussauds v Londýně stojí jeho vosková 
socha a se svými zisky se stále drží na špici 
nejvýdělečnějších lidí šoubyznysu.
Svět chce být prostě i v této moderní a os-
vícené době klamán a je za to ochoten štědře 
zaplatit. Co by na to asi řekl náš šaman, 
který si odnáší skromný košík naturálií 
od vděčných členů svého kmene za několika 
hodinový, úmorný tanec s těžkou maskou 
na hlavě. Ale kdo jiný by nám přivolal 
spásonosný déšť, aby byla dobrá úroda a bylo 
v zimě co jíst...

David Copperfield
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Přenesme se v čase do 14. století, na dvůr českého krále Václava IV. 
Krále panování moc nebavilo, a když se mohl opřít o představitele 
nižší šlechty, upřednostňoval lov a pitky před státnickými povin-
nostmi. Byl znám nejen tím, že se zajímal o alchymii, astrologii 
a hádání z ruky, ale také tím, že se rád nechal bavit šašky a kouzel-
níky. 

Důkazem toho byla druhá svatba krále Václava IV., který se oženil 
2. května 1389 v Chebu se Žofií Bavorskou. Oslavy jejich sňatku 
probíhaly i v Praze, trvaly osm dní a k vidění byla řada bavorských 
i českých kejklířů. 

K této události je přiřazena i první zmínka o Žitovi. Najdeme ji 
v knize olomouckého biskupa Dubravia, vlastním jménem Jan 
Skála z Doubravky a Hradiště (1486–1553). Jeho latinsky psané dílo 
„Dějiny království českého o věcech pamětihodných“ vyšlo roku 
1552, čítá 33 svazků. Ve svazku č. 23 se dočteme, že Žito na svateb-
ních oslavách najednou vystoupil z davu, otevřel ústa tak široce, 
až spolkl jednoho z německých kouzelníků. Nasoukal ho do sebe 
a po chvíli ho vyplivl do kádě s vodou. Toto bylo považováno 
za jeho nejzdařilejší kouzlo.

O očité svědectví se Dubravius opírat nemohl. Psal o události, 
od které ho dělilo více jak 150 let. Je tedy možné, že biskup kromě 
své fantazie použil nějaké čarodějnické legendy, které se povídaly 

mezi lidem. A protože chtěl své tehdejší 
čtenáře pobavit, vyprávění o kouzelníku Žitovi 
se dokonale nabízela.

Když byl ale Žito tak známou osobností 
s mimořádnými vlastnostmi a magickými 
dovednostmi, působící u českého krále, jak je 
možné, že ve známých historických prame-
nech 14. a 15. sto letí o něm nenajdeme žádnou 
informaci? 

Snaha o zvěrohodnění postavy Žita nás zavádí 
do Českého lesa na hrad Přimdu – historicky 
a stavebně nejvýznamnější český hrad, který 
stojí v závratné výšce 837 metrů nad mořem.

Zde žil jistý Jindřich Žito z Jivjan (†1437), 
který Přimdu dostal roku 1420 za své služby 
z rukou Zikmunda Lucemburského. Na své 
pečeti je Žito z Jivjan vyobrazen v na tu dobu 
ve zvláštním klobouku. Hodně podobný 
klobouk prý nosil i „mimus“, šašek Václava IV. 
Náhoda?

Roku 1427 pomáhal Jindřich Žito při obraně 
Tachova před husity. Bohatý pán Přimdy byl 
ale zajat a uvězněn. Z vězení se mu podařilo 
záhadně zmizet a vrátil se na Přimdu, kterou 
husité chtěli dobýt. Protože Žito držel nad 
hradem kouzelnou moc, husité hrad nikdy 
nedobyli. Poslední zmínka o Žitovi z Jivjan je 

„… najednou se z vedlejšího nádvoří ozvalo kohoutí zakokrhání a objevil se dvoukolák se 
šestispřežením černých kohoutů. První pár byl nejmenší, druhý větší a třetí největší. 

Každý z kohoutů měl u zobáku řemínek a jeho opačný konec držela ruka kouzelníka Žita…“ 
Pověsti z kouzelníka Žita dělají záhadnou postavu, která však mohla opravdu existovat. 

Čeští historici se ale k jeho existenci stavějí značně skepticky. 
Šlo tedy o osobu historickou nebo legendární? 

Kouzelník Žito
– Erika Nehonská –
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z roku 1437, kdy umírá. 
Zanechal po sobě dva syny. Jak zemřel a kde je 
pohřben, to se asi už nedozvíme. 

Kouzla kouzelníka Žita
■  uměl měnit svou podobu – ze žebráka 

na boháče 
■  dokázal přičarovat místo rukou kraví 

nebo koňské nohy
■  ze slámy vyčaroval 30 vepřů, kteří ale 

nesnesli vodu, neboť by se v ní mohli 
rozpustit

■  uměl přimrazit člověka na místě
■  svou nohu utrženou z kloubu dokázal 

vrátit bez následků na to místo, kde byla 
utržena

■ ovládal své kohoutí spřežení s malým 
vozem

Jestliže se podíváme na Žitova kouzla, některá 
by v dnešní době iluzionisté napodobit zvládli, 
jiná však pravděpodobně ne. Asi nejsložitější 
kouzlo je s kohoutím spřežením, symbolem 
kouzelníka Žita. Při pověstné agresivitě 
kohoutů, je toto kouzlo podle mého názoru 
takřka nemožné. V tomto zůstává Žito 
nepřekonatelný, i kdyby byl jen legendární 
postavou.

Stejně tak nesmíme zapomínat, že k Žitovi 
neodmyslitelně náležela jeho vlastnost – trestat 

bezpráví a vysmívat se špatným lidským vlastnostem. Pokud tedy 
kouzelník Žito opravdu žil, patřil mezi velké podivíny své doby.

Kouzelník Žito jako inspirace v kultuře
■ Kouzelník Žito – 2018 – pohádka, režie Zdeněk Zelenka
■ Kouzelník Žito – píseň – Marta Kubišová – 2005
■ Kouzelník Žito – večerníček – 1983 
■ Hurvínkova strašidýlka – 1977 – vystupuje zde postava 
 kouzelníka Žita
■ Kouzelník Žito – píseň – Hana a Petr Ulrychovi - 1975
■ Mezi proudy – Alois Jirásek – Žita mnohdy vykresluje jako 

zápornou postavu - 1887
■ Staré pověsti české – Alois Jirásek - 1894

Ilustrace kouzelníka Žita od Věnceslava Černého
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– Michaela Komorousová –

Svět kouzel 
a iluzí Pavla 

Kožíška
Rozhovor s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 

– majitelem Divadla kouzel a Muzea fantastických iluzí v Praze

„Mám obrovské štěstí, 
že má práce je i mým 
koníčkem.“
„Není důležité, jaké 
kouzlo předvádíte, ale 
jak ho předvádíte.“
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Svět kouzel 
a iluzí Pavla 

Kožíška

■ Vzpomenete si na Vaše první kouzel-
nické číslo? (úsměv)
Mé první kouzelnické číslo nemělo příliš 
velký úspěch. Mými diváky byli tehdy mí 
rodiče. Mamince jsem rozstříhal její sváteční 
šátek z dovolené v Bulharsku a tatínkovi jsem 
zničil klobouk, ze kterého jsem šátek vyta-
hoval. Dostavil se tak spíš údiv než radost. 
(smích)

■ Jaký je Váš vztah k magii? Přitahovalo 
Vás odjakživa „neznámo“ a nevys-
větlitelné jevy?
Má láska k magii vznikala už v dětství, kdy 
jsem si jako malý kluk vypůjčil knížku pro 
začínající kouzelníky. Od této doby žiji 
v nereálném světě hravé dětské fantazie, kde 
neplatí žádné fyzikální a přírodní zákonitosti. 
A mám to obrovské štěstí, že má práce je 
zároveň i mým koníčkem. 

■ O magii byla i Vaše závěrečná doktorská 
práce, že…? 
Ano, na vysoké škole jsem napsal doktorát 
na téma: Moderní magie jako nástroj so-
ciokulturní manipulace, kde jsem se pokusil 

v historickém exkurzu zmapovat, jak se vyvíjely a zneužívaly 
kouzelnické triky pro různé mocenské, politické a čistě 
prospěchářské účely. 
Takže určitým věcem, co jsou vydávány za magii, úplně nevěřím, 
protože vím, že jsou to jen kouzelnické triky, i když netvrdím, že 
není něco mezi nebem a zemí. 

■ Máte za sebou dlouholeté pracovní zkušenosti, hodně jste 
toho procestoval a poznal. Co Vás nejvíce obohatilo?    
Nejvíce zkušeností jsem určitě získal v Japonsku, kde jsem strávil 
dva roky života. Na principu japonského divadla kouzel jsem pak 
vystavěl mé líbeznické Divadlo kouzel.

■ Čím se odlišuje takový japonský divák od českého? 
My Češi máme takovou zvláštní povahu. Když přijde Japonec 
po představení do zákulisí, poděkuje Vám a řekne, že se mu to 
líbilo, ale nechce vědět, jak se to dělá. Kdežto my Češi se hned 
snažíme všemu přijít na kloub a chceme vědět, jak se to dělá.

■ A to Vám bylo na Japonsku sympatické?  
V Japonsku funguje vše na milimetr přesně, což mi právě vy-
hovuje. Já jsem puntičkářská „panna“ (pozn. redakce – znamení 
zvěrokruhu), která má ráda přesnost a dochvilnost. Když při-
jímám někoho do divadla, upozorňuji ho právě na dochvilnost. 
Nesnáším, když lidé chodí pozdě. Už jsem takhle naučil hodně 
lidí chodit včas. (úsměv)



14

■ Vraťme se zpět k magii a kouzelnictví. 
V současné době zažívá kouzelnictví velké 
obrození. Je ale ještě možné vymyslet něco 
originálního? 
Moderní magie je dynamický obor, určitě 
je stále co vymýšlet. Vždycky mám radost, 

když vidím nějaké nové kouzlo, které neznám, a hned ho zařadím 
do svého repertoáru v Divadle kouzel v Líbeznicích u Prahy.  

■ Sledujete moderní kouzelnickou scénu?
Sleduji i tu nejmladší generaci, ale přiznám se, že jsem velkým 
obdivovatelem Davida Copperfielda, který to naše řemeslo pový-
šil zase o stupínek výš. Dneska patří mezi 10 nejlépe placených 
lidí amerického showbyznysu, kdy hravě strčí do kapsy holly-
woodské hvězdy nebo popové zpěváky. On je můj obrovský vzor, 
protože to začal dělat jako první úplně jinak. Odhodil klasické 
kouzelnické atributy, jako je hůlka a klobouk, a začal to pojímat 
moderně. Obecně se mi ale líbí styl kouzelníků, kteří se snaží 
diváky pobavit. Mám rád zábavnou magii. 

■ Máte nějaké další vzory, které Vás inspirovaly? 
Ano. Mým dalším vzorem je Harry Houdini - to byl nejslavnější 
kouzelník všech dob, který se proslavil svými legendárními úniky 
ze svěracích kazajek. U nás v muzeu jsme mu věnovali jeden 
salónek, kde jsou vystaveny fotky z jeho legendárních vystoupení, 
dále plakáty a obrazy. Je tam ale i kouzelnická hůlka, na kterou 
když si sáhnete, tak se vám údajně splní přání. (úsměv)

■ Několikrát jste zmínil Vaše Divadlo kouzel v Líbeznicích. 
Pokud k Vám ještě někdo nezavítal, na jaká představení se 
může těšit? 
Tak Divadlo kouzel funguje už 18. sezónu. Když zapomenu 
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na „covidové trable“, máme naštěstí stále vy-
prodané hlediště. Divadlo je primárně určeno 
pro rodiny s dětmi. Máme tu přichystaná 
čtyři různá představení pro děti, ale i velkou 
show pro dospělé – tzv. Magická esa, ve které 
např. sledujete unikátní levitaci divačky 
v publiku a další větší iluze. 

■ Chystáte nějaká nová kouzelnická před-
stavení? 
No, přiznám se, že teď žiji spíše Muzeem 
fantastických iluzí ve Vodičkově ulici.

■ Muzeum fantastických iluzí – netušila 
jsem, že v pozadí tohoto projektu stojíte 
Vy! (překvapeně s úsměvem) Jak vznikl 
ten nápad? 
Léta jsem sbíral staré optické iluze a klamy 
a přátelé mi říkali, že už toho mám tolik, 
že bych si mohl otevřít muzeum. Tak jsem 
je vzal za slovo a otevřel jsem Muzeum 
fantastických iluzí, kde se můžete těšit na více 
než 150 interaktivních a zábavných expo-
nátů a velkoformátových trikových obrazů. 
Všechno si můžete vyzkoušet, udělat si 

Otázka pro čtenáře
Na jaké přesné adrese (včetně čísla popisného) na-
jdeme Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška?

Napište nám svou odpověď do 15.2.2022 
na email:
redakce@na-dotek.cz a hrajte tak o dvě 
vstupenky 
do Muzea fantastických iluzí.
Dne 16.2.2022 budou vylosováni ze 
správných odpovědí dva šťastlivci. 

zajímavé fotky, proměnit se např. v trpaslíka nebo obra, kouzelník 
vás nechá levitovat, projdete se po stropě atd. Mám obrovskou ra-
dost, že se to návštěvníkům líbí a rádi se k nám vracejí. Muzeum 
jsme otevřeli v roce 2019 a záhy poté jsme expozici 2x zvětšili. 

■ Na závěr by mě zajímala jedna věc. Každý z nás alespoň 
jednou za život „kouzlil“. Ne každý ale umí oslnit své pub-
likum. Jaké schopnosti a dovednosti by měl podle Vás mít 

kouzelník, který se chce věnovat kouzel-
nictví profesně?
Vždycky říkám, že kouzelník je především 
herec hrající roli kouzelníka a divák by 
mu to měl uvěřit. Když jsem učil malé děti 
nebo jsem měl semináře na kouzelnických 
festivalech, vždycky jsem říkal jednu prostou 
poučku, ve které se skrývá obrovská pravda: 
Není důležité, jaké kouzlo předvádíte, ale 
jak ho předvádíte, a v tom se právě odlišují 
jednotliví kouzelníci.

Více o P. Kožíškovi: http://pavelkozisek.cz/
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– Michaela Komorousová –

■ Považujete kouzelnictví za řemeslo?
Kouzelnictví je řemeslo s velmi starými kořeny. Já osobně jsem 
čtvrtou pokračující generací profesionálních kouzelníků, byla 
to naše hlavní obživa. Čistě profesionálních kouzelníků je v naší 
zemi hrstka. Větší část kouzelníků má ke své profesi ještě jiné 
zaměstnání, proto bych je nenazývala profesionály, spíše polopro-
fesionály či amatéry. To ovšem neznamená, že by byli kvalitativně 
horší než profesionálové. Jen se tím neumí třeba tak dobře uživit. 
Na druhou stranu být profesionálem neznamená být nutně nej-
lepší, ale umět se dobře prodat. Jsou to dvě různé roviny. 

■ Dá se dneska dobře uživit kouzelnictvím, pokud zrovna 
nejste David Copperfield (úsměv)? 
Jako v každém uměleckém oboru se mohou uživit pouze ti 
nejlepší. To už ale nesouvisí s uměleckým talentem, nýbrž s ob-
chodním talentem. Myslím, že je to společné všem uměleckým 
oborům a je jedno, jestli jste malíř, klavírista nebo kouzelník.

■ Do jaké míry je v této profesi důležitá „image“ kouzelníka? 
Kouzelník by měl mít punc nezaměnitelnosti. Mít něco díky 
čemu si vás divák zapamatuje, jakýsi rukopis. Ale není to to 

Květoslava Juřík Kellnerová, známá jako kouzelnice Kelly, je pokračovatelkou slavného 
kouzelnického rodu KELLNERŮ. Proslavila se svými kouzelnickými čísly v soutěži ČESKO 

SLOVENSKO MÁ TALENT. Tato krásná, talentovaná a cílevědomá žena s pronikavým pohle-
dem nás nechala nahlédnout do komnaty své profesní cesty kouzelnice...

jediné. Je to kombinace všeho, X-faktor. 
Kouzelník je multispektrální obor. Musí 
být manuálně zručný, herecky talentovaný, 
psycholog, řečník, pohybově nadaný a musí 
mít „kouzlo osobnosti“. Představte si Davida 
Copperfielda – tato kouzelnická osobnost je 
ztělesněním všech těchto vlastností. 

■ Co Vy a image? 
Co se týče mě, mojí největší devízou je, že 
jsem žena. To samo o sobě je velmi netradiční, 
protože obor kouzelnictví je spíše mužskou 
záležitostí. Navíc jsem přirozený exhibicio-
nista. Tudíž všechny tyto vlastnosti mi dost 
pomáhají v práci. Moje image se vyvíjí v čase 
tak, jak se vyvíjím já sama a jak se vyvíjí 
společnost. Stále se mám co učit a nikdy 
nebudu se sebou spokojená. 

■ Co rozhodlo o Vašem úspěchu v talentové 
soutěži ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT? 
Kouzelníci v tomto zábavném formátu 
zatím nesklízeli velkou popularitu. 
Jednoznačně o tom rozhodli diváci a asi i to, 
že moje vystoupení mělo hlubší přesah. Já 
osobně jako „černý kůň soutěže“ jsem s postu-
pem nepočítala. Obecně jsem měla z této 
soutěže velký respekt, protože jsem věděla, 
kolik mých vážených kolegů poškodila. Navíc 
jsem znala i zákulisí soutěže, protože jsem 
doprovázela svého muže - kouzelníka Tomasi-
ana, který se v roce 2016 probojoval do finále. 
Věděla jsem, jak náročné to je, a neuměla jsem 
si vůbec představit sebe v soutěži. 

Mystická 
kouzelnice Kelly
Iluze a kouzla po generace
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■ Nakonec jste se ale (po dvou letech) rozhodla jinak…
Ano. V roce 2018 se ve mně něco zlomilo. V tom roce slavil 
můj dědeček, člověk, který mi byl vzorem jak uměleckým, tak 
lidským, jubileum 100 let od narození. Každý z naší rodiny udělal 
nějaký počin na jeho památku. Já chtěla taky něco udělat, ale nic 
mi nepřišlo dostatečně vhodné. Jednoho dne Tomasianovi přišel 
mail z produkce Talentu, jestli neví o nějaké ženské kouzelnici, 
na kterou by mohl dát tip. Kouzelníků už v soutěži byla celá řada, 
ale žena kouzelnice nikdy. U snídaně se se mnou o tuto informaci 
mezi řečí podělil. A já odpověděla, ať odepíše, že se přihlásím.

■ Jak na to reagoval? 
Nevěřil svým očím, ani svým uším, protože znal můj postoj 
k soutěži. Dal mi týden na rozmyšlenou, kdy mě přesvědčoval, 
ať si to rozmyslím, že ten tlak neustojím. A že po čtyřleté pauze 
na mateřské se nemůžu jen tak postavit na jeviště a už vůbec ne 
hned před kamery. Jenže to bylo marné, protože se mi v hlavě 
zrodil nápad. Jasně jsem věděla, s jakým záměrem tam chci jít. 
Nejdu soutěžit, můj cíl měl hlubší rozměr, který mě přenesl přes 
můj vnitřní strach. Já šla připomenout svého dědečka, českou 
kouzelnickou legendu. Nechtěla jsem se smířit s tím, jak umírají 
jeho pamětníci, vzpomínka na něj se pomalu vytrácela a zůstal by 
jen odstavec v kouzelnických publikacích. Televize a internet jsou 
v tomto směru věčné, když to klapne. Nešlo mi o postup, přála 
jsem si, abych celou rutinu úspěšně dokončila - pro něj. Nejhorší 
na tom celém bylo, že jsem neriskovala pouze zostuzení sebe, ale 
i svého manžela a rodinného jména Kellner. Pevně věřím, že ten 
večer tam byl dědeček se mnou a držel nade mnou ochrannou 
ruku. To, co se dělo dál, bylo jako sen a každý postup byl pro mě 
neuvěřitelným překvapením.

■ Jaké to bylo vyrůstat v kouzelnickém rodinném prostředí? 
Nebylo to úplně jednoduché. Jednak jsem měla přísné vedení ze 
strany rodičů, kteří byli oba profesionálními kouzelníky, a jednak, 
co se týče školy. Nechodila jsem do školky jako moji vrstevníci, ale 
doprovázela jsem své rodiče při jejich turné v zahraničí. Poprvé 
jsem se postavila na jeviště v Polsku jako asistentka, když mi byly 
4 roky. Od té doby jsem již s rodiči vystupovala společně. 
Na prvním stupni základní školy jsem prostřídala hodně škol, a to 

podle toho, kde zrovna rodiče hostovali. 
To samozřejmě přinášelo i své obtíže, 
co se týče adaptace. První samostatné 
vystoupení za honorář jsem měla v 11 le-
tech na mikulášské besídce a o dva roky 
později jsem vystupovala v amfiteátru 
v rámci doprovodného programu před 
10 tisíci diváky. Takto jsem fungovala 
asi do 25 let, kdy jsem vystupovala jako 
členka kouzelného divadla Illusion revue 
Kellner v rámci „rodinného podniku“ 
a k tomu jsem měla své samostatné 
projekty. Potom jsem se vdala za kouzel-
níka Tomasiana a definitivně se oddělila 
od rodinného divadla. Po svatbě jsem 
vystupovala společně s manželem 

a po úspěchu v televizní soutěži jsem začala 
vystupovat i sama jako sólista. 

■ Často se odkazujete na Vašeho 
dědečka – slavného kouzelníka. Čím Vás 
inspiroval? 
Ano, odkazuji, protože je mi vzorem a jako 
jeho vnučka nesu jeho odkaz. Zemřel, když 
jsem byla ještě malá, tak mě toho nestihl moc 
předat. To, co dnes umím, bylo spíše zásluhou 
rodičů, ale ve všem mi byl dáván příkladem. 
Pořád se o něm doma mluvilo a nejen doma. 
Byl ikona. Lidé na něj dodnes vzpomínají. 
Spoustu dnešních kouzelníků ovlivnil natolik, 
že se začali kouzlům věnovat profesionálně. 
Svým démonickým vzhledem a maximální 
profesionalitou na jevišti se zapsal nesma-
zatelně do české kouzelnické historie. Ve své 
době měl velké celovečerní programy naš-
lapané iluzemi ze všech koutů světa. S tímto 
programem objížděl českou zemi, ale i státy 
bývalé Jugoslávie. V době, kdy nebyl internet 
a televize, to byla jedna z mála forem zábavy, 
kterou mohl běžný lid zažít naživo.

■ Na závěr by mě zajímalo, jak a kde se 
vidíte v blízké budoucnosti? Jaké jsou 
Vaše ambice? 
Nejsem ambiciozní typ člověka, takže si 
nedávám konkrétní cíle. Spíš mám ráda 
výzvy, které mi do života samy vstoupí, a ráda 
je překonávám. Byla bych ráda, kdyby se 
mi podařilo „prorazit“ v zahraničí. Proto se 
snažím pracovat na mé angličtině, která je 
nezbytná. Také mám dvě malé děti, takže 
v tuto chvíli to není na pořadu dne. Ale jak 
se říká, pokud se to má stát, stane se to v tu 
pravou chvíli. Takže na sobě nepřestávám 
pracovat a snažím se českým divákům nabíd-
nout to nejlepší ze světa magie.
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■ Zánik civilizace na hradišti 
Zámky
Severně za posledními domky 
zahrádkářské kolonie, na vrchu 
mezi Drahaňským a Zámeckým 
údolím v Praze 8, těsně nad 
objekty bývalé Nobelovy továrny 
na dynamit, se nachází archeo-
logická lokalita Zámky. 
Obydlena byla v průběhu posled-
ních 3500 let několika různými 
kulturami - strmě spadající svahy 
do třech světových stran zajišťovaly 

potřebnou nedostupnost a jediný vstup na dobře chráněnou 
ostrožnu nad řekou Vltavou tvořil úzký hřbet na východní straně.
Poslední stará civilizace časově spadá do střední doby hradištní 
- tehdy, na přelomu osmého a devátého století, byly postaveny 
hradby a valy chránící jeho obyvatele. Podle archeologických 
průzkumů zanikly hradby požárem koncem devátého století. 
To jsou doložená fakta.

Pokud bychom se do této doby podívali s pány Kubešem a Men-
clem, autory Pamětní knihy obce bohnické, dozvěděli bychom 

Bohnické záhady
– Blanka Rošická, Mária Trenklerová– 

Název Bohnice zná asi kdekterý obyvatel naší vlasti. Bohnice však nejsou jen 
psychiatrická léčebna a sídliště, je to pražské území, které je opředeno mnoha 

záha dami. Dvě z nich tu trochu poodkryjeme.

Byla zaznamenána i pověst, že k zániku civili-
zace došlo po velké bitvě, kterou tu mohl vést 
císař Karel Veliký v místě, které na paměť této 
události nese název Řež...
Že by ale Bořivojovu snahu po šíření křesťanství 
přijel podpořit i sám císař říše Římské, když 
i on podmaňoval a na křesťanskou víru obracel 
sousední pohanské kmeny? To se dnes můžeme 
opravdu už jen dohadovat.

■ Románský kostel sv. Petra a Pavla
Dnes v centru starých Bohnic vídáme bílý 
klasicistní kostelík sv. Petra a Pavla. Tuto podobu 
získal až při přestavbě v roce 1805 a tehdy se 
víceméně náhodou pod oltářním kamenem 
objevil opravdický poklad.
Tím byla listina, tzv. autentika, která ověřovala 
pravost ostatků svatých, jež byly při vysvěcení 
kostela uloženy do jeho základů. Tato listina je 
jednou z nejstarších listin v archivu hlavního 
města Prahy. Na listině, kterou sepsal biskup 

Ukázka slovanského obydlí Fo
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se o pověstech, ve kterých “Vojen se svým 
lidem obydlel lokalitu Zámky a v blízkosti byl 
i pohanský hrad Dragaň.”
Na protějším Levém Hradci vystavěl v 80. 
letech 9. století kníže Bořivoj první křesťan-
ský kostel v Čechách. Je možné, že obyvatelé 
Zámky mohli být rodem slovanských dosud 
pohanských knížat a jejich zánik souvisel 
s centralizační snahou Přemyslovců.
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Daniel, byla připsána i modlitba krále Vla-
dislava II. a jeho manželky Judity a modlitba 
vyšehradského probošta Gervasia. Listina je 
datována k 30. květnu 1158, ale překvapivě zde 
chybí jméno obce, kde se kostelík nachází.
Ač se jedná o velmi starou stavbu, rozhodně 
nebyla v té době jedinou stavbou svého druhu 
- v Chabrech je doložen k roku 1180 kostel Stětí 
sv. Jana Křtitele, kterému prokazatelně před-
cházely ještě starší stavby, v předpolí Vyšehradu 
střežila rotunda sv. Pankráce přístupovou cestu 
k tomuto významnému hradišti, vyšehradská 
rotunda sv. Martina vznikla koncem 11. století. 
První křesťanský kostel vybudoval na Levém 
Hradci kníže Bořivoj v roce 883, Sv. Kliment 
(na Poříčí) vznikl u brodu přes Vltavu koncem 
10. století. V oblasti dnešního Pražského hradu 
vznikl kostel zasvěcený Panně Marii roku 885.
Založení takto významných staveb souvisí 
s dřívějším významem lokalit - ať už v blízkosti 
hradišť, jako třeba na Vyšehradě, nebo v blízko-
sti obchodních cest, jako třeba v Chabrech.

Autentika z kostela sv. Petra a Pavla

Ačkoliv hradiště v Bohnicích je významnou historickou lokalitou, 
mezi jejím zánikem a vystavením kostela uplynulo více než 300 let. 
I proto muselo být důvodem pro založení kostela právě tady ještě 
něco dalšího. K rozřešení záhady by nám mohl pomoci pohled 
na “mapu” tehdejších dálkových cest. Významná severojižně oriento-
vaná obchodní stezka procházela skrz Chabry, od brodu u dnešního 
psího útulku pokračovala jiná stezka na východ po plochém hřbetu 
směrem k dnešnímu obecnímu hřbitovu v Dolákově ulici a dál 
k návsi. Takovýchto stezek ale probíhalo krajem vícero.

O velikosti osady v době založení kostela mnoho nevíme, ač první 
zmínka o Bohnicích pochází z roku 1088, a to ze zakládací listiny 
vyšehradské kapituly. První informace o počtu obyvatel máme až 
z gruntovní knihy nejvyššího purkrabství z roku 1568 - to v Bohni-
cích bylo 6 gruntů, v roce 1654 berní rula zmiňuje jen 2 usedlosti 
a 3 chalupníky. 

Lze předpokládat, že kostel v 11. století musel být postaven v loka-
litě, která byla aktuálně významná, tedy hlavně obydlená, a hrála 
mimořádnou úlohu nejen pro správce získávajícího finanční výnos 
z jejího vlastnictví. Pozdější úpadek způsobený válečnými útrapami 
za dob husitských válek a nesnázemi třicetileté války nám ale ne-
umožňuje odhadnout velikost a význam obce v době založení kostela.
Bylo tedy příčinou prvního rozvoje obce a důvodem výstavby jedné 
z nejvýznamnějších staveb své doby nějaké nám neznámé duchovní 
poselství?

Románský kostel sv. Petra a Pavla

TIP
na výlet
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– Vít Céza –
Pod pojmem iluze a kouzla si v lidské společnosti obvykle představíme různá vy-

stoupení kouzelníků a kejklířů, kteří jsou u lidí od nepaměti velice oblíbení. Některé 
z nás by asi také napadly různé kamufláže u historických armád či u současných 

vojáků, které sloužily a slouží k ochraně před protivníkem. 

■ U živočichů je však „iluze“ v podobě kamufláže či tzv. mimeze 
nesmírně důležitou a u řady druhů zcela nezbytnou součástí 
ochrany před predátory, která se vyvíjela po miliony let. Jejím 
cílem je zajistit dlouhodobé přežití daného druhu. Tyto typy 
adaptací najdeme u nepřeberného množství druhů hmyzu 
i u mnoha zástupců dalších skupin bezobratlých, ale i obratlovců. 
Základní „iluzí“ je tzv. kamufláž. Do ní patří napodobování 
pozadí, umožňující splynutí daného živočicha s podkladem. 
Základem kamufláže je vhodné ochranné zbarvení těla daného 
druhu živočicha. Nejčastějším maskovacím zbarvením v přírodě 
je u živočichů zelená barva, která je takovou základní a zároveň 
vůbec nejrozšířenější adaptací v naší fauně.

■ To si může lehce 
ověřit každý z nás. 
Stačí za hezkého 
počasí několikrát 
zasmýkat malým 
lavorem či síťkou 
ve vysoké trávě či 
ve větvičkách stromů 
a keřů a velmi rychle 
získáme mnoho 

různých jedinců a druhů bezobratlých, které jsme na původním 
podkladu vůbec neviděli.

■ Řada druhů organismů napodobuje nejedlé či neživé před-
měty, například větve či listy. Nejtypičtější je to u exotických 
(tropic kých či subtropických druhů), jako jsou strašilky, pako-
bylky či lupenitky, které velmi úspěšně napodobují různé části 
živné rostliny. Vedle toho existují živočichové s velmi kontrast-

Iluze a kouzla u živočichů

ním zbarvením, s falešnými obrysy matou-
cími predátora, které můžeme pozorovat 
např. u velkých stád zeber.

■ Aposematismus označuje velmi nápadné 
varovné zbarvení daného živočicha, které již 
dopředu varuje predátory, že je tento živočich 
nejedlý či přímo nebezpečný. Mezi typické 
aposematické zbarvení patří žlutočerné 
pruhy u bodavého blanokřídlého hmyzu. 
Tento typ adaptací chrání jak své nositele, 
tak i predátory před potenciální újmou. 
K aposematismu se váží tzv. mimikry, tedy 
napodobování aposematického zbarvení 
nejedlého či nebezpečného druhu jiným 
druhem s cílem snížit zájem ze strany 
predátora. Zde jsou dlouhodobě rozlišovány 
zejména tzv. Müllerovy a Batesovy mimikry. 
Müllerovy mimikry označují stav, kdy se 
vzájemně napodobují podobně nejedlé či 
nebezpečné druhy, například u sociálních vos 
rodu Vespula či u žab z čeledi pralesničkovití 
(Dendrobatidae). Cílem těchto živočichů je, 
aby se jejich predátor naučil dané zbarvení 
lépe rozeznávat. Tyto adaptace jsou natolik 
úspěšné, že i jiné druhy někdy napodobují 
tyto strategie, přestože jedovaté nejsou. Tento 
přístup je označován coby Batesovy mimikry. 
Typické je to např. u pestřenek, které 
napodobují čmeláky, vosy či včely. 
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■ Velmi zajímavé jsou tzv. Mer-
tensovy mimikry, označující 
situaci, kdy velmi nebezpečný druh 
napodobuje méně nebezpečný druh 
(typické je to například pro smr-
telně jedovaté korálovce), a to z toho 
důvodu, že vytváření vlastního 
„exkluzivního“ aposematického 
zbarvení by pro tyto extrémně 
jedovaté organismy bylo evolučně 
nevýhodné, neboť predátor, který 
takovou kořist napadne a usmrtí, 
sám nepřežije, a tudíž nemůže 
předat svým potomkům danou 
negativní zkušenost.

Výhodnější je tak pro extrémně jedovaté organismy napodobo-
vat zbarvení méně nebezpečných druhů, kterým se již predátoři 
naučili vyhýbat.

■ Za zmínku taktéž stojí tzv. Peckhamovské mimikry, kdy 
predátor napodobuje zcela neškodný druh. Velmi typické je to 
pro dravou želvu kajmanku supí (Macrochelys temminckii), která 
láká rybí potravu na červovitý výběžek svého jazyka.
V neposlední řadě existují i tzv. automimikry, označující 
individuální proměnlivost v rámci jednoho druhu – například 
samičky známého stěhovavého motýla danaus stěhovavý (Danaus 
plexippus) kladou svá vajíčka na různě jedovaté rostliny, čímž 
vzniká výrazný polymorfismus z pohledu stravitelnosti ze strany 
predátora uvnitř tohoto druhu.

■ A nejen samotní živočichové, ale i například jejich vejce mohou 
splývat s okolím. Typické jsou vejce ptačích druhů, kteří hnízdí 
na zemi. 

■ Všechny zmíněné adaptace představují jen malý zlomek 
z celko vého množství různých typů adaptací sloužících k ochraně 

Víte, že...

Základní iluzí 

v přírodě je tzv. 

kamufláž

daného jedince a druhu, které bychom mohli 
přirovnat k iluzím a kouzlům u živočichů, 
přičemž s ohledem na dosud nepoznanou 
biodiverzitu nebyla zcela jistě poznána i řada 
dalších a specifických adaptací v této oblasti. 
A bohužel lze očekávat, že spolu s rychlým 
ubýváním celosvětové biodiverzity nám řada 
dosud nepoznaných strategií unikne zcela. 
Je proto třeba co nejintenzivnější a kvalitní 
ochrana jednotlivých typů ekosystémů v ČR 
a ve světě, abychom měli šanci co nejvíce 
zachovat stávající biodiverzitu, a tudíž i do-
sud neprobádané a neprozkoumané vazby 
a vztahy mezi těmito druhy. 



TIP
PRO

ZDRAVÍ

Blahovičník kulatoplodý 
(Eucalyptus globulus)

– Jan Kadeřábek –

Dnes vám představím Blahovičník ku-
latoplodý (Eucalyptus globulus), také 
nazývaný blahovičník australský.

Iluze a kouzla, nebo také magie, to je hezké téma. Ve starých knihách o bylinách 
bývá součástí popisu též pasáž o magických účincích některých bylin. Bývaly 
součástí léčivých mastí, koupelí, obkladů, nápojů, nebo sirupů. Vyráběly se z nich 
kadidla, nebo se jen tak zavěšovaly u vchodů do domu, pokládaly do různých koutů 
v obydlí atd.

Výskyt
Blahovičník je dřevina, 
původem z Austrálie 
a Nového Zélandu. Dnes 
roste již i ve Středozemí, 
Americe, Alžíru, nebo 
Británii. Blahovičníků 
je více než 500 druhů 
a je to jedna z největších 
dřevin na světě. Rodové 
jméno je z řeckého 
„eucalyptos“ (nádoba 
s víkem). Domorodci věřili, že má hojivé vlastnosti a na rány si 
přikládaly jeho listy. Blahovičníku se pro jeho antiseptické účinky 
také říkalo strom proti horečce.

No a teď trochu té magie
Planetární vládce Blahovičníku je Merkur a živel je vzduch.
Blahovičník se používal hlavně na rozptýlení negativních energií, 
po hádkách nebo prudkých sporech. Přidával se do kadidel nebo 
se jen tak pokládal přímo pod postel, kde působil přímo svými 
výpary na nemocného v místnosti.

22



NAVŠTIVTE
NAŠE BISTRO

snídane - denní menu - káva

pro váš zdravý životní styl...

Praha 8, 181 00 Lodžská 598/3
(bývalá pošta Krakov)

Vždy příjemná obsluha s úsměvem

biocentrumkrakovmamafoodbistro

Léčivé účinky
V současné době se nálev z listů používá jako 
kloktadlo při infekcích a bolestech v krku. 
Ucpaný nos nám zase pomůže pročistit inhalace 
listů vařených ve vodě.
Nejen četbou denních zpráv, ale i pozorováním 
okolí, jsem zjistil, že nám ten bacil pěkně 
promíchal vztahy. Snad jako by někomu dělalo 
radost, že se lidé navzájem osočují, hádají a dnes 
již i dělí na takové a makové. Nevím, zdali 
na vztahy mezi lidmi pomůže nějaká rostlina. 
Všechno je jen na nás a v nás.

Zkuste si užívat vánoční atmosféry a klidu. 
Vypněte televizi, internet, seberte se, chytněte 
se kolem ramen, za ruce a vyražte do přírody, 
nebo jen tak do parku. Příroda je totiž ta největší 
magie a kouzlo. Stačí otevřít oči a koukat, stačí 
zapojit srdce a vnímat. Bude dobře. Nebojte.

In
ze

rc
e
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Zdravé recepty 
rostlinně

– LINECKÉ CUKROVÍ S MANDLEMI –
– PRACNY –

24
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Ingredience:

■ 250g hladké mouky 
 (nebo špaldovky)
■ 50g mletých mandlí
■ 200g Alsanu nebo jiného 
 rostlinného másla 
 (doporučuji kostku od Naturli)
■ 100g cukru
■ špetku soli
■ špetku skořice
■ marmeláda na mazání (může být
  i jiná pomazánka podle chuti, 
 doporučuji vyzkoušet Lotus 
 Biscoff pomazánku)

60
minut

Linecké cukroví 
s mandlemi

45
minut

Doba přípravy: 
45 minut + těsto odpočívá 
přes noc

30
minut

Příprava:

Z mouky, mandlí, rostlinného másla, cukru, soli a skořice 
vypracujeme těsto.
Těsto zabalíme do fólie a necháme v chladu odpočinout 
nejlépe do dalšího dne.
Na pomoučněném vále nebo mezi dvěma pečícími papíry 
vyválíme placku a vykrajujeme požadovaný tvar. Linecké 
cukroví dáme na plech vystlaný pečícím papírem.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů po dobu 
8 až 10 minut.
Linecké slepujeme rybízovou marmeládou nebo jinou 
pomazánkou podle chuti, můžeme pocukrovat moučkovým 
cukrem a skladujeme v chladu.

Pracny Doba přípravy: 30 minut 
+ necháme odležet přes noc

■ 200g hladké mouky
■ 70g moučkového cukru
■ 70g mletých ořechů
■ 170g rostlinného másla
■ ½ lžičky skořice
■ 1 lžička kakaa
■ trošku mletého hřebíčku
■ moučkový a vanilkový cukr na obalení

Příprava:

Ze všech ingrediencí vypracujeme hladké těsto, které 
necháme, nejlépe přes noc, odležet.
Pečeme na 180 stupňů asi 10 až 12 minut, záleží na troubě. 
Ještě horké obalujeme v moučkovém cukru smíchaném 
s vanilkovým cukrem.
Pracny se pak musí nechat odležet, aby byly měkké.

Ingredience:

Dobr
ou 

chuť



Jedná se o čaroděje, druida a proroka známého především díky 
legendám o králi Artuši. Jméno Merlin je keltského původu 
a jeho původní podoba je ..............…..................................…
V luštěnce můžete vyhrát výjimečnou Stříbrnou minci 
Legenda o králi Artušovi - Merlin a draci proof, kterou 
vydala Česká mincovna v nákladu 1000 ks.
Správný výsledek luštěnky zašlete na email: 
redakce@na-dotek.cz do 10.2.2022 a při slosování správných 
luštitelů dne 11.2.2022 můžete tuto krásnou cenu v hodnotě 
1.690,- Kč vyhrát.

S
ud

ok
u

Dobrý den paní Králová,
dobře, že píšete. Všimla jste si u sebe, že něco není 
v pořádku, což ukazuje na fakt, že jste k sobě vnímavá. 
Dokonce jste i našla, co asi by to mohlo být. Popisujete 
několik okolností najednou, tak se na to pojďme podívat 
postupně. Píšete o alkoholu, o životě před narozením syna 
a zaznívá i vaše osamocení. Zkuste popřemýšlet, co z toho 
je pro vás v tuto chvíli nejvíce aktuální. Najdete mezi 
těmito tématy souvislost nebo naopak vidíte odlišnosti? 
Jsou tam ještě jiné okolnosti? To jsou otázky, které vám 
mohou napovědět možnou cestu z nesnází.
Ale nyní zpátky ke konzumaci alkoholu. To, co popisujete, 
naznačuje, že jste na cestě, kterou je třeba přerušit 
a změnit. Zvyšujete množství alkoholu, rozšiřujete čas, 
kdy pijete, a alkohol vám začíná ukrajovat z vašeho 
života mnohem více, než si sama přejete a chcete dovolit. 
Domnívám se, že alkohol u vás přestává plnit původní 
funkci a začíná vám nahrazovat „něco“ z toho, co vám 
v současném životě chybí. Doporučila bych alkohol 

Poradna čtenářům
O

D
PO

V
ĚĎ

Část lidského těla

Vlčí zpěv

Část stromu

Část skotského kroje

Oblečení, šaty

Rána nebo náraz

Vousy pod nosem

Dobrý den,
dlouho jsem zvažovala, zda vám napsat. Vnímám to jako svoje selhání. Vlastně 
nevím, ani komu to říct nebo se svěřit. Ještě před rokem a půl jsem bývala vedoucí 
v naší firmě. Milovala jsem svůj volný čas. Vlastně jsem pořád někde byla. Pak se 
nám narodil vysněný syn. A rázem se vše změnilo. Nejdřív jsem byla nejšťastnější 
pod sluncem, ale pak se mi začalo trochu stýskat po minulém životě. Manžel hodně 
pracuje, večer chodí pozdě domů, moc času spolu netrávíme. Asi před rokem 
jsem si večer začala nalívat skleničku vína, když jsem uspala syna. A teď jsem 
si uvědomila, že začínám pít už kolem šesté hodiny večer a vypiju i láhev a půl. 
Dokonce jsem se jednou polekala, co se to děje, neb jsem usnula oblečená. Co teď?
Sabina Králová

Luštěnka s Českou mincovnou

ze svého života na minimálně měsíc vyřadit, zkusit si 
zaznamenávat, jak to jde/nejde. Pokud by se objevily obtíže, 
tak je velmi vhodné vyhledat odbornou pomoc, která vám 
s tím pomůže a doprovodí vás těžkým obdobím. Můžete si 
toto období pojmenovat nebo zařadit, jako sebepoznávání 
a hledání cesty. Někdy to může pomoci. Toto období může 
být velmi složité, zkuste si najít vhodné relaxační techniky, 
které vám budou vyhovovat. A pokud budete cítit potřebu 
s někým o tom mluvit, tak se neváhejte obrátit o pomoc.
Spolu s tím bych velmi doporučovala přenastavení vašeho 
času s manželem. Zkuste si do týdenního programu zařadit 
alespoň jedno nebo dvě odpoledne s manželem, kdy budete 
trávit čas jen spolu jako partneři. Jedno odpoledne si 
zkuste naplánovat a druhé mít úplně volné. Nenuťte se však 
do aktivit, které jsou vám v tu danou chvíli nepříjemné. 
I neaktivní, avšak společně strávený čas, vám může leccos 
vzájemně nabídnout.

Držím palce
Kateřina Halfarová

Nejznámějším kouzelníkem všech dob je patrně Merlin 
nebo-li Merlin Ambrosius, Merlin divoký, Merlin 
Caledonensis (Skotský Merlin), Merlinus, nebo také 
Merlyn.

Výsledek tajenky
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Potkají se dvě jasnovidky: 
“Ahoj. Jak se mám?” 
“Dobře. A já?”
 
“Ale ne - rozsypala se sůl. 
To znamená hádku.” 
“Ale drahá, třeba to je jen pověra a nic se nestane.”
“Ne, milý, stane. Už jsem se naladila.”
 
“K tomu jasnovidci už nikdy nepůjdu. Je to 
podvodník!” 
“Jak to víš?” 
“Když jsem zaklepal, zeptal se: Kdo je?”
 
U astrologa: 
“Kolik vám zaplatím za ten horoskop?” 
“Tisíc korun za předpověď budoucnosti a dva tisíce 
za mlčení o vaší minulosti.”
 
Kouzelník ke svému kouzelnickému číslu potřebuje 
dobrovolníka a ptá se: 
“Tak děti, kdo by mi chtěl pomoci s kouzlem?” 
Kouzelník si vybere Pepíčka a ptá se ho: 
“Potvrď mi, že se vidíme poprvé.” 
“Ano, tati!”
 
“Mladý muži, máte štěstí. Nikdy nebudete vědět, co je 
to nemoc.” 
“To jste mě, paní věštkyně, nepotěšila. Již třetím 
rokem studuji medicínu.”

Řešení najdete na straně 35

Něco pro zasmání
S
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JÙ!!     NÁDHERA!!!

PÙJDEME ?!!

SVÌTOVÁ
!! SENZACE !!

NECHCI TI KAZIT
RADOST, ZLATO, ALE

VŠIMLA SIS TÌCH
ÈÍSEL NA CEDULI..!

NEBUÏ ZAS

TAKOVEJ 

NEMOŽNEJ ŠKRT !!

HELE, VSADÍM SE ŽE JE TO VŠECHNO
PODVOD. UVIDÍŠ, ŽE TEN KAŠPAR
BUDE CELOU DOBU POSKAKOVAT

PO JEVIŠTI, ŽONGOVAT S KARTAMA
NAVLEÈENÝMA NA NITI A DO OMRZENÍ

TAHAT KRÁLÍKY Z CYLINDRU...

ŠP ŠT!

3 000,-2 X

PROBOHA !!
VÁM TADY SNAD

VYSTUPUJE SÁM DAVID
COPPERFIELD !! Ì  ASI ZA DV  HODINY... NO JASNÌ...!!!

A T Ý PR ÁM N CZ Y DÌSN ACHY M AKONE

JÁ JEDNO NÁHRADNÍ ESO DO POKERU... 

MAJITELKOU...

VSTUPNÉ

1 500,-
za osobu

DÌTI POLOVIC

KOÈKÁM VSTUP
ZAKAZÁ !!

SVÌTOVÁ
!! SENZACE !!

SVÌTOVÁ
!! SENZACE !!

A TY JSI Š�ASTNOU

Píše a kreslí: PAVEL KAREL
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Kouzla a čáry

Sousoší z páry
obrazy z ledu
Cesty jsou z iluzí
jednou tě svedu
Na jedné kouzla
jsou samé finty
Falešné náboje
z rezavé flinty
Na druhé kouzla
jsou boží dary
Snad je nám naše lži
nenahlodaly

 

Městská knihovna v Praze – pobočka Prosek, Měšická 806/3, Praha 9 

Vás od 1. 12. 2021 zve na výstavu obrazů pana Luboše Sládka. 

 

 
Vstupné zdarma. 

 

 

 

 

www.mlp.cz 
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František Podlešák nám poslal foto 
s názvem “kouzelná síla přírody”.

– Marta Dietrich Dvorská –

Inzerce

29Poezie

Foto od
čtenáře



NAPSAL A NAKRESLIL MARTIN REZEK

PŘÍBĚH:

ŽITO

©
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ZA SKŘÍTKEM ČIMÍSKEM PŘIBĚHL ZOUFALÝ KŘEČEK BONIFÁC,
KTERÝ SI NESTIHL UDĚLAT NA ZIMU ZÁSOBU OBILÍ.

JAK TO,

ABRAKA DABRA,

ŽITO

ČIMÍSKU,

NA POLI SE BLÝSKLO, ... A CO SE OBJEVILO, TO VŠECHNY
PŘEKVAPILO. UPROSTŘED PRÁZDNÉHO

Žito pak vyprávěl svůj příběh,

JUPÍ

UŽ JE VŠE
SKLIZENO?

AŤ JE NA POLI ŽITO,

!

JSEM

NA POLI UŽ NENÍ

NA POLI BYLO SKUTEČNĚ PRÁZDNO.
VŠECHNO BYLO KOMBAJNEM SKLIZENO.

HNED TEĎ...

VYPRÁVĚJ.

VYČARUJ,

OBILÍ.

POLE STÁL SE SVÝM KOHOUTÍM SPŘEŽENÍM 
OZVALA SE

ANI STÉBLO

PROSÍM, NĚJAKÉ

OBILÍ.

Čimísek foukl čarovným dechem.

 
RÁNA...

KOUZELNÍK

LEGENDÁRNÍ KOUZELNÍK ŽITO, ŠPRÝMAŘ

ukazoval různá kouzla
a vykouzlil i obilí.

!

A OCHRÁNCE SLABÝCH, KTERÝ TRESTAL NEPRAVOSTI.

BUDU VÁM VYPRÁVĚT
VESELÝ PŘÍBĚH.

Petruska_inzerce_NaDotek_02.indd   2 12.11.2020   12:24:21
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KVÍZ
SkřítkaČimíska

Na poli bylo již sklizeno obilí. Kouzelník Žito vykouzlil několik druhů obilí. 
Pomůžeš skřítkovi Čimískovi rozeznat, jak se který druh obilí jmenuje? 
Vím, že to není jednoduché, ale zkus to.
Podívej se na obrázky obilí a přiřaď k jednotlivým číslům jejich správný název:
ŽITO - PŠENICE - OVES - JEČMEN

Ře
še

ní
: 1

 –
 P

še
ni

ce
, 2

 –
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ito
, 3

 - 
Je

čm
en

, 4
 - 

O
ve

s

1 2 3 4

Ve výtvarné soutěži namaluj obrázky 
na téma: RYBY VE VODĚ
(z předcházejícího čísla časopisu) jsme od malých čtenářů 
dostali krásné obrázky. Jako autoři nejhezčích obrázků, 
jež získali (jako cenu) tričko s vlastním obrázkem od or-
ganizace MALOVALO, byli vybráni:

Ella M. – 2,5 roku, Antonín R. – 4 roky, Šimon E. - 5 let, Anna M. - 6 let, František T. - 8 let
Podívejte se na krásné obrázky výherců.

Petruska_inzerce_NaDotek_02.indd   2 12.11.2020   12:24:21

Inzerce

VÍTĚZOVÉ 
SOUTĚŽE
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SOUTĚŽ
Děti 

namalujte

obrázky

Děti namalujte obrázky na téma: 
KOUZELNÍK ŽITO
Obrázky nám zašlete do 10.2.2022 na email: 
redakce@na-dotek.cz
Ze zaslaných obrázků bude vybráno 5 ne-
jhezčích, 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). 

Inzerce

ZADÁNÍ
SOUTĚŽE
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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@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
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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Řádková inzerce: 

■ Koupím stará čísla časopisu Vlasta a Tina
    T: 605038994
■ Prodám kočárek TEUTONIA Cosmo - 3kombinace + 
bohaté vybavení (autosedačka s isofixem, adaptér na autosedačku 
na podvozek kočárku, přebalovací taška se spoustou úložného 
prostoru a kapes, fusak do korbičky, pláštěnka na korbičku, 
pláštěnka na sporťák, moskytiéra, slunečník, ...). Navíc: kšíry 
do korbičky, termoobal na flašku, fusak do sporťáku, letní/zimní 
vložka do sporťáku. Cena 5.800,- Kč, T: 603789020



Krakov

34

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.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

Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. č. 2
 Kavárna Mezi Domy Křejpského 1502/8 
Praha 4 Zelená domácnost Branická 66
Praha 6 Bio studio 4K, Bubenečská 11
 Kavárna Záhorský, Eliášova 279
Praha 7 Úřad MČ Praha - Troja Trojská 230/96
 Mě knihovna Sedmička, Tusarova 429/35
 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 Kobylisy, Klapkova 26
 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
 Slunečnice dům seniorů, Na  Hranicích 674
 Beyond- jóga centrum, Klapkova 34
 Monada- centrum rhb., Střelničná 8a
 Tichá kavárna, Burešova 12
 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
 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
 Mě knihovna Prosek, Měšická 806/3
 a další...

Diekuche Kabinet Múz, Sukova 4, Brno
Rebio Sun, Brno
QB COFFEE ROASTERS, Veslařská 507/179, Brno
Veganské bistro Veg8Café, Křenová 45, Brno
Centrum rostlinné stravy Slunce, České Budějovice
Minirestaurace, Náměstí Svobody 26, Frýdek-Místek
Dobrá čajovna, Dlouhá tř.13/A, Havířov
Agnes CAFÉ, Panská 111, Jindřichův Hradec
Kavárna Tree sisters, Rumunská 25, Praha 2
ROH družstevní kavárna, družstvo, U božích 
bojovníků 606/3, Praha 3-Žižkov
Natural Tábor, zdravá jídelna, Střelnická 229, Tábor
Restaurace Zetko, Žermanice 79

Časopisy najdete v BIOobchodech

Síť provozoven projektu Rostlinně
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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

52,5x74 mm 105x148 mm

74
x2

10
  m

m

105x74 mm
210x148mm

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. 29 s Českou mincovnou – hra o stříbrnou minci 
Zvířecí rekordmani – Žralok stand v hodnotě 1.690,- Kč: Petra Pokorná z Prahy 6



STAVÍME ZELENOU UČEBNU.

MÁ TO SMYSL.
Budujeme prostor pro
setkávání a na přednášky 
o přírodě pro dě� i jejich 
rodiče v Praze 8.

CHCETE  UŠETŘIT NA DANÍCH?

PODPOŘTE NÁS.

Více na:

VYSTAVÍME VÁM 
DAŇOVÝ DOKLAD

O FINANČNÍM 
DARU.

info@vedomy-dotek.cz

PODPOŘTE NÁS.


