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O SPOLKU

Co připravujeme

“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

• červen až srpen – 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
• budování zázemí pro přednášky
– objekt zelené učebny Enviro na Čimické
zahradě v Praze 8
• vyčištění koryta jezírka Dotek
v Čimickém háji
• opravu naučné stezky v Čimickém
háji
Přijďte nám, prosím, pomoct i Vy.
Má to smysl.
Napište nám, pokud nám chcete
pomoci, a my vás budeme informovat
o vyhlášených termínech akcí.
Dotazujte se na emailu:
info@vedomy-dotek.cz
nebo vše zjistíte na webových stránkách:
www.vedomy-dotek.cz
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Co se nám povedlo
24.3.2022 – Pomozme mlokovi
přežít v Praze
Ve čtvrtek 24.3.2022 v Černé rokli
v Podhoří v Praze 7 a Praze 8 jsme uklidili
u Podhořského potoka odpadky a připra
vili několik tůní pro reprodukci mloka
skvrnitého, který se zde vyskytuje. Sešlo
se nás celkem 14 a bylo to opravdu prima.
Akci vedl odborník na obojživelníky Jiří
Vojar, který také zorganizoval pro účastníky přednášku na téma mlok skvrnitý
a obojživelníci.
Akce proběhla pouze na pozemcích hlavního města Prahy, jelikož nám byl přístup
na volně dostupné pozemky společnosti
Bendovka nejen nepovolen, ale přímo
zakázán pod pohrůžkou právních sankcí.
2.4.2022 – Dobrovolný úklid
Čimického háje
V Čimickém háji v Praze 8 jsme uklidili
3 kubiky odpadků. Sešlo se celkem 37
dobrovolníků. Moc všem dobrovolníkům
děkujeme, stejně jako panu hajnému, který
odpad svážel do připraveného kontejneru.
Mělo to smysl.
22.4.2022 – Brigáda pro Lesní
školku a Čimickou zahradu
Na Den Země jsme vytvořili záhonky pro
lesní školku Mateřinka Jeřabinka a upravili
terén na Čimické zahradě v Praze 8.
Všem, kdo se zúčastnili a pomohli, moc
děkujeme.
11.6.2022 – Pohádkový Čimický háj
Sobotní pohádkový les - Pohádkový
Čimický háj (11.6.2022) se povedl. Počasí
vyšlo a účast byla obrovská - soutěže se
zúčastnilo 350 dětí a celé akce celkem
něco málo pod 1000 lidí. Moc děkujeme
skupině historického šermu Citadela,
divadlu Koloběžka, Dobrovolným hasičům
Bohnice, Mateřince Jeřabinka, Lesní školce
3údolí a všem dobrovolníkům a členům
spolku Vědomý dotek. Objevil se i skřítek
Čimísek. Bylo to super.

Více na www.vedomy-dotek.cz

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

Pomozte nám jako dobrovolník
Napište nám na sebe kontakt na email:
info@vedomy-dotek.cz
a my vás budeme informovat o možnostech dobrovolnické činnosti v našich aktuálních projektech.
Pokud vás naše činnost zaujala a chcete-li nás podpořit finančním darem, můžete tak učinit zasláním
jednorázové platby nebo trvalým příkazem na bankovní účet: 2800509664/2010
Do poznámky pro příjemce napište text: finanční dar.
Za každou pomoc jsme rádi a každé pomoci si vážíme.

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

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

■ POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

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

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

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

První pokusy o grafické znázornění povrchu, nebo části
nějakého území jsou staré jako lidstvo samo. Nebyly to ještě
mapy v dnešním slova smyslu, ale jen nákresy na kůži, rytiny
do hliněných tabulek a v mnoha případech jen kresby na stěnách
jeskyní. Zachycovaly většinou blízké okolí tábořišť, jejich
uspořádání, blízké vodní toky nebo příhodná místa k lovu pro
orientaci tehdejších lovců. Směr postupu podle těchto „map“
určovaly zakreslené značky, jako vycházející nebo zapadající

▲ Mapa Evropy cca 1571 (Abraham Ortelius)

slunce, nebo znázorněné vyvýšené dobře
viditelné orientační body v krajině. Vznikl
tak jakýsi „pochodový film“, znázorňující
postupně důležité body pochodu. Studny,
lesy, skály, propasti a vhodná tábořiště. Místo
dálkových měr se v počátcích používaly
míry časové. Na sumerských, babylonských
a asyrských mapách je délka pochodu
znázorněna ve dvouhodinách. Kočovné
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■ Řecko a Řím

národy, které se přesunovaly na velké vzdálenosti, nebo vojenské oddíly starých Římanů
dělily vzdálenost přesunu na denní pochody.

■ Historie vzniku

Za jednu z nejstarších prehistorických
map je považován situační plánek tábořiště
lovců mamutů na řece Dyji. Ten je vyryt
do mamutího klu a jeho stáří odborníci odhadují na 28000–24000 let př.n.l. Byl nalezen
roku 1962 v oblasti Pálavy na jižní Moravě.
Babylónská mapa zvaná IMAGO je zase
pokládána za nejstarší mapu „celého tehdej
šího světa“. Pochází z města Sippar na jihu
Iráku, kde se ve starověku Babylónská říše
rozkládala. Je vyryta do hliněné destičky,
na níž je svět rozdělen do dvou soustředných
kruhů. Středem tohoto světa je samozřejmě
Babylón. Mimo několika znázorněných
měst okolo (Ninive, Der, Susu, Uru), je zde
zakreslena i řeka Eufrat. Z útržkovitého textu
přiloženého k mapě se dozvídáme o různých
příšerách, monstrech ale i hrdinech, kteří žili
v okolí měst. Jedná se tak o jeden z nejcennějších archeologických nálezů v dějinách.
Další starobylá a velmi známá mapa je
zakreslena na papyru a pochází z období
vlády faraona Setiho I. (1330–1317 př.n.l.)
a její obsah se vztahuje ke zlatým dolům
v Núbii.

▲ Agripova mapa

■ Středověk

▲ Babylonská “Mapa světa” (6. stol. př. n. l.)

Ve středověku šlo poznávání světa rychle kupředu, ale rozvoj
zeměpisu a kartografie brzdila církevní dogmata. Proto jejich
rozvoj postupoval rychleji v asijských zemích, v Arabských
zemích a hlavně v Číně, kde byl v 10. století objeven kompas. Díky
křižáckým výpravám do Svaté země se tak do Evropy dostávaly
poznatky z vyspělých východních kultur a přes odpor církve se
přírodní vědy a s nimi i zeměpis začínaly rychle rozvíjet i zde.
Díky mořeplavcům a cestovatelům, jakým byl např. Marco Polo
(1254–1324) začínaly vznikat i nové, přesnější mapy.

Ilustrace Pavel Karel

▲ Mapa na mamutím klu

Autorem první řecké mapy byl Milétský filozof
Anaximandros (611–546 př.n.l.). Ten si představoval
Zemi jako válec, kde na jedné z jeho podstav žijí lidé.
V této době byla ještě myšlenka, že je Země kulatá
nepřípustná. Dalšími úspěšnými autory map byli
Hekataios nebo Demokritos. Eratothénes z Kyrény
(275–195 př.n.l.) použil jako první na své mapě osm
rovnoběžek a sedm poledníků. Jeho dílo se stalo
základem starověké kartografie. Kratés z Mallu (činný
168–140 př.n.l.) zhotovil kolem roku 150 př.n.l. první
starověký zemský globus. Největším a nejznámějším
geografem tehdejší doby byl však Klaudios Ptolemaios (90-160 n.l.), který sepsal osmisvazkové dílo „Geografia“.
Jeho nejstarší zachovalé opisy jsou dnes uloženy ve Vatikánské
knihovně. Není bez zajímavosti, že na jedné z 27 přiložených
map je první, i když velmi nepřesné, znázornění našich zemí.
První římskou mapou byla slavná „Mapa Agripova“. Vznikla
okolo roku 20 př.n.l. a byl na ní vyobrazen celý tehdejší svět.
Z podnětu Marka Vispania Agripy (63–12 př.n.l.) zde byly
zakresleny silniční sítě, údaje o vzdálenostech mezi městy, vojenskými tábory a posádkami od Irska až po Čínu. Římané mapu
používali až do zániku jejich říše. Ve 13. století byla okopírována
a její neúplná kopie je uložena v Rakouské národní knihovně
ve Vídni.
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▲ Mapa Abrahama Orteliuse 1584
Ty se členily do čtyř základních skupin:

stolů s průzorem, buzoly a v té době se objevujících dalekohledů.
Roku 1650 se základem kartografie stává
nový obor-zeměměřičství a k jeho účelům
používaná triangulace. Na mapách se objevují
první vrstevnice, šrafy a zeměpisné souřadnice. Mapy tak začínají sdělovat opravdu
podrobné a přesné informace o zemském
povrchu.
V 18. století získává v tomto směru výsadní
postavení Francie. Roku 1725 vydává
kartograf Guillaume Delisle (1675–1726)
dílo „Správná mapa Evropy“. Za největšího
geografa a kartografa té doby byl však pova
žován Jean Baptiste Bourguignon d’ Anville
(1697–1782). Byl královským kartografem
a vlastnil největší sbírku map ve Francii. Tu
od něj později sám král odkoupil.

• Pásmové mapy – zobrazující Zemi rozdělenou do 5-7 pásem.
• Beatovy mapy – zobrazovaly Zemi rozdělenou do 10 oválných
map se Svatou Zemí uprostřed.
• Kruhové mapy – Země je zde zobrazena jako kolo obklopené
ze všech stran oceánem.
Pevniny odděluje Středozemní moře a řeky Don a Nil tvoří
písmeno T. Proto se jim říká také T-mapy.
• Portolánové mapy – zobrazující hlavně mořská pobřeží.
Byly používané hlavně mořeplavci a námořníky.
V 15. století se dostalo Ptolemaiovo dílo „Geografia“ do Itálie
a bylo přeloženo do latiny. S vynálezem knihtisku (1447) se ihned
objevil i tisk map. Nejprve z dřevorytů (1472), později z mědirytiny (1477). Ptolemaiova „Geografia“ byla poprvé i se všemi
mapami vytištěna v roce 1477.
První tištěnou mapou světa byla práce Martina Waldseemüllera
z roku 1507, která byla přílohou jeho „Kosmografie“ a byla
složena z 12 dřevořezů.
Další kosmografie
s mapami od Sebastiana
Münstera (1488–1552)
byla roku 1554
přeložena i do češtiny.
Roku 1570 Abraham
Ortelius (1527–1598)
vydává v Nizozemí
sbírku 70 map na 53
listech pod názvem
„Theatrum orbis Terrarum“ a světlo světa
tak spatřil první ucelený
zeměpisný atlas světa.
Začínaly rychle
vznikat nové, čím dál
lepší mapy na základě
přesnějších měření
za pomoci měřičských
Bělopásek topolový -Wikimedia
autor Dendrofil
▲ Commons,
Abraham Ortelius

▲ Detail Müllerovi mapy 1720

■ Mapy našich zemí

Za první samostatnou mapu Čech, která se
zachovala jen v jednom exempláři, se považuje
mapa českého učence, lékaře, kartografa a tiskaře Mikuláše Klaudyána z roku 1518.
Nejstarší mapou Moravy je dílo vídeňského
dvorního lékaře Pauluse Fabricia „Moravia marchionatus“ z roku 1569. Ale asi nejpopulárnější
a nejznámější mapou je „Morava“ od Jana
Amose Komenského (1592–1670) z roku 1627
vydaná v měřítku 1:470000. První mapa Slezska
je od Martina Helwiga z roku 1561.
Skutečně podrobné a poměrně přesné mapy
našich zemí vznikají však až později. Jsou to
například práce Johanna Christopha Müllera.
Roku 1712 vydaná Morava a 1720 Čechy.
Od roku 1800, kdy byla zavedena jednotná
délková míra 1 metr, se mapy dále zpřesňovaly
a zdokonalovaly.
Svět se nám díky nim otevřel dokořán
a zároveň jakoby se scvrkl na minimum.
V dnešním digitálním světě už papírové,
tištěné mapy tolik lidé nevyužívají, o to víc
obdivujeme jejich krásu a dokonalé provedení.
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■ Víte že...

▲ Karavana Marka Pola na mapě z roku 1375

Z mnohých takových doslova uměleckých děl se staly velmi ceněné
a sběrateli vyhledávané artefakty.
Jejich místo zaujaly okamžitě přístupné mapy v počítačích,
laptopech a v mobilech se svými GPS. Ty vás dnes zcela bezpečně
a za přispění melodického hlasu nasměrují a spolehlivě dovedou
na jakékoliv místo na naší planetě. Nápis „HIC SUNT LEONES“
- Zde jsou lvi, který se na pradávných mapách objevoval na tehdy
neprobádaných místech, na displeji svého mobilu už dnes neuvi
díte.

▲ Olaus Magnus (1490–1557)

V roce 1929 byla v Turecku, v paláci Topkapi objevena portolánová mapa na gazelí
kůži zobrazující část jižního Atlantiku. Je to
zlomek atlasu „Kitab-i Bahriye z roku 1513,
nejdůležitější turecké navigační pomůcky.
Vytvořil ho v roce 1513 admirál Osmanské
říše Piri Reis (1470–1555). Mapa vzbudila senzaci, protože zobrazovala nejen jihoamerický
kontinent, který byl tehdy znám jen mlhavě,
ale dokonce zde byly zakresleny jakoby obrysy
pobřeží Antarktidy. O její existenci se však
v 16. století ještě zdaleka nevědělo. Záhadolo
gové vyrukovali s domněnkami, že Reis musel
čerpat z podkladů některé z vyspělých a dávno
zaniklých civilizací, nebo že dokonce musel
vidět naši planetu z vesmíru za pomoci mimozemšťanů. Odborníci se však domnívají, že
díky velkým nepřesnostem v zakreslení mapy
je podoba s pobřežím Antarktidy zcela dílem
náhody...ale, co my víme, že...
„Pro člověka s fantazií je mapa
oknem do dobrodružství.“
Francis Chichester
anglický letec a námořník (1901–1972)
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„Šifra mistra Klaudyána“
– Erika Nehonská –

Pod tímto originálním názvem se skrývá označení nejstarší tištěné mapy
z roku 1518, jež zobrazuje tehdejší území Českého království. Vytvoření této
mapy lze považovat za počátky české kartografie.
Tvůrcem tohoto velkolepého díla byl český
lékař, lékárník a renesanční učenec Mikuláš
Klaudyán (lat. Nicolaus Claudianus, což lze
přeložit jako „kulhavý“). Kromě medicíny
vynikal také ve výtvarném umění, historii,
biologii, cizích jazycích či geografii.
Byl mužem učeným a podnikavým, a tak se
snažil o propojení lékařské vědy a techniky
tisku. Častým cílem jeho cest byl Norimberk,

kde spolupracoval s místní tiskárnou, která byla vybavena na lepší
úrovni než tiskárny české. Jako významný stoupenec Jednoty
bratrské roku 1517 dohlížel na tisk bratrské Apologie, napsané
v českém jazyce. Ve stejném roce navštívil Klaudyán tiskárnu
znovu z důvodu tisku knihy – prvního českého herbáře od Jana
Černého – „Knieha lékařská, kteráž slove herbář aneb zelinář“. Této
události Klaudyán využil a do tiskárny přinesl i tři dřevěné desky
na tisk listu s mapou. Kdo si mapu objednal a proč, není jasné.
Pravděpodobně to byl nápad samotného Klaudyána. Tisk listu
s mapou byl sice povolen a roku 1518 vytištěn, ale poté se v Norimberku již české knihy tisknout nesměly.
Originál této unikátní mapy se do dnešní doby zachoval jen v jednom výtisku, jenž je uložen v biskupské knihovně v Litoměřicích.
Celé dílo je velké 126 cm x 64 cm a skládá se ze tří částí. Nahoře
uprostřed listu je zobrazen tehdejší panovník – český, uherský
a chorvatský král Ludvík Jagellonský. Jeho postavu obklopují
znaky všech zemí, kterým vládl. Pod panovníkem najdeme alegorii
spravedlnosti – váhy. Tato část listu je obohacena o řadu kreseb
a citátů, které měly za úkol působit na morální stránku člověka.

Zdroj: Wikimedia commons, Sokoljan

Pod heraldickou výzdobou znaků (v pěti řadách) je velice zajímavá sociální alegorie. Obraz tehdejší doby a stavu společnosti
na počátku 16. století představuje vůz tažený koňmi na obě strany.
Vůz se nemůže hnout z místa, což značí nábožensky rozdělenou společnost na katolíky a husity. Nízkou bezpečnost v zemi
vyjadřuje další alegorie – obraz přepadeného kupeckého vozu.

▲ Celá Klaudyánova mapa

▲ Dům Na Karmeli 77 - Klaudyánova tiskárna
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Třetí část listu tvoří samotná mapa. Za povšimnutí stojí v pravém
horním rohu znak s iniciály NC – Nicolaus Claudianus, stejně jako
symbolické názvosloví, které je napsáno v českém jazyce. Na mapě
je označeno na 280 sídel. Kromě měst jsou na mapě vyznačeny
hrady, lesy zelenou barvou se symboly stromů. Modrozelenou
barvou jsou značeny ty nejdůležitější vodní toky – řeky Labe,
Vltava, Ohře, Jizera. Jediným pohořím jsou zde uvedeny Krkonoše.
Zakresleny jsou také cesty a obchodní stezky pomocí na sebe navazujících černých teček – milníků.
Velkou zvláštností dokumentu je také to, že jih mapy najdeme
na místě dnešního severu, proto je orientace v mapě poněkud
složitá.
Bohužel mezi obyčejné obyvatele se mapa nikdy nedostala, sloužila
panovníkovi, šlechtě, vzdělaným měšťanům, učencům na univer
zitě Karlově a samozřejmě církevním hodnostářům.
V roce 1518 přichází Klaudyán do Mladé Boleslavi, která byla
tehdy střediskem Jednoty bratrské. Zde v domě č. 77 v uli
ci Na Karmeli vybudoval svou vlastní tiskárnu. Tiskla se zde
náboženská i světská literatura, převážně lékařská. Kromě tiskárny
se v domě nacházela i lékárna. Roku 1519 zde byla vytištěna první
česky psaná porodnická příručka – „Zpráva a naučení ženám
těhotným a babám pup kořezným“.
Ač se Mikuláš Klaudyán zasloužil o vznik tak významného díla,
jeho podoba zůstane navždy tajemstvím, stejně tak i místo a rok

▲ Detail Klaudyánovy mapy s jednotlivým značením

jeho narození. Můžeme se pouze domnívat, že
pocházel ze Žatce, když ve své závěti odkázal
část majetku právě žateckým obyvatelům.
Mikuláš Klaudyán podlehl v srpnu 1521 v Lipsku morové nákaze.
Dnes je bývalá Klaudyánova tiskárna
soukromým majetkem, na domě je umístěna
pamětní deska.
Na jeho počest je v Mladé Boleslavi pojmenována ulice a nemocnice, ve které návštěvnici
mohou spatřit kopii slavné mapy.

■ Víte že...

vlastní mapa zaujímá 1/3 mapového listu –
45 cm x 55 cm
► měřítko mapy je přibližně 1 : 637 000
► mílové vzdálenosti pravděpodobně
v českých mílích – cca 9,25 km
►

Značení v mapě:
► 37 měst královských = koruna
► 53 poddanských měst = erb
► katolické město = zkřížené klíče sv. Petra
► utrakvistické město = kalich
► hrady, kláštery a tvrze = věž
► menší města = půlměsíc
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Naše „barevné stezky“
Rozhovor s Ing. Pavlem Přílepkem
z KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)

– Michaela Komorousová –
■ Můžete nám přiblížit činnost KČT?

Činnost KČT je velice pestrá. Jsme spolkem, který pořádá velké
množství akcí nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost.
Mohu uvést např. dálkové pochody, jako je slavný Pochod PrahaPrčice.
Připravujeme trasy pro nejrůznější cílové skupiny, např. pro
rodiny s dětmi, maminky s kočárky nebo i lidi s handicapem.
Kromě větších akcí tohoto typu probíhá během roku několik
dalších stovek akcí, a to v rámci jednotlivých odborů KČT, které
fungují ve větších městech.
Spolupracujeme i s různými organizacemi. Snažíme se v tomto
směru vyvíjet snahy v oblasti ochrany životního prostředí.

■ Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Kupříkladu spolupracujeme s jednotlivými národními parky.
Značíme cesty, a to vždy po dohodě s nimi. Vyznačené trasy
v parcích neslouží jen k tomu, aby lidé viděli krásná místa, ale
také k tomu, aby se nepoškozovaly ty nejcennější lokality, které
vyžadují přísnější ochranu.

Díky značeným
stezkám se v přírodě
jen tak neztratíte.

▲ Označení první turistické stezky 1889

■ Vaše práce spočívá v čem?

Já osobně se starám o turistické značení
v rámci celé ČR. Zatím jsem jediný, kdo
má značení jako své zaměstnání. Ostatní
kolegové to vykonávají jako dobrovolnickou
činnost.
V rámci klubu mám na starosti zejména organizační stránku turistického značení a dále
pak tu finanční, kdy se snažím zajistit finan-
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cování všech prací, které souvisí se značením
a obnovou turistického značení v ČR. Řeším
dotace na krajské úrovni, ale také dotace,
které máme od Ministerstva pro místní
rozvoj – tj. k uhrazení nákladů na materiál
a práce v terénu.

■ Kdy vůbec vznikl KČT a ke kterým

KČT byl založen roku 1888. Už od svého
prvopočátku bylo jasné, že bude značit turistické trasy. V roce 1889 vznikly první značené
turistické trasy (asi 55 km značených tras).
Úplně první značenou trasou byla trasa ze
Štěchovic na Svatojánské proudy. Dneska už
prakticky neexistuje, protože podstatná část
této trasy je skryta pod hladinou přehrady.
Nicméně pokud by chtěl někdo vidět starší
podobu těchto značek, je možné se projít
po části této trasy. Při 125. výročí značení
KČT se obnovila replika té staré trasy
a značení bylo provedeno značkami, které se
v roce 1889 malovaly.

■ Jak vypadalo toto značení?

Úplně jinak než dnes. Staré značky byly
většího rozměru, navíc ze začátku byly
všechny značky červené. Po několika letech,
jak přibývalo tras, bylo potřeba řešit jejich
křížení. Naši předchůdci promýšleli, jak to
udělat, aby se turista nepletl, a tak se začalo
značit modrou a od roku 1916 se už značilo
4 barvami. Postupem času došlo i k tomu, že
se ustálil rozměr značky na stávající velikost.

■ Jste spokojený se stavem značení?

Z pohledu turisty samozřejmě můžu najít
nějaké nedostatky, např. někde bude chybět
značka nebo bude nedostatečně značená cesta
nebo křižovatka. Z pohledu značkaře vidím
ale daleko více chyb, kterých si běžný turista
ani nevšimne.

■ S jakými problémy se nejčastěji
potýkáte?

Na turistických trasách se potýkáme
s různými problémy. V poslední době jsou to
hlavně problémy, které souvisí s prostupností
krajiny. Narážíme na různé překážky – např.
na ohradníky nebo ohrazené pastevní plochy,
kde nejsou úplně jasně stanovené podmínky,
za kterých je možné tu pastvinu používat.
Není brán zřetel na to, že tudy vede veřejně
přístupná účelová komunikace.

Zdroj: Klub českých turistů

zásadním změnám v průběhu historie
došlo?

Potýkáme se ale také s kůrovcem, kdy nám mizí obrovské plochy
lesů, a s tím samozřejmě i značení cest.

■ Který typ turistiky je momentálně populární a co preferujete Vy?

Já mám rád pěší turistiku. Zejména v horách, kde je potřeba
větší fyzické kondice. V posledních letech však přibývá hodně
cykloturistů. Jde to ruku v ruce s dobou, která je dynamická. Ale
na druhou stranu z toho nemáte takový zážitek jako z pomalej
šího pohybu pěšky, kdy vnímáte daleko více detailů, než když to
projedete na kole.

■ A nějaký tip na oblíbenou turistickou trasu?

V Čechách je spousta krásných míst, ať už chodíte po hřebenech
hor nebo údolím řek. Málo se ale ví, že je u nás trasa, která je
srovnatelná v mezinárodním měřítku. V rámci Evropy je něco
přes 20 tras, které mají certifikát nejlepší turistické značené trasy.
Nám se ve spolupráci s jihočeským krajem podařilo, že jedna
taková trasa obdržela tento certifikát - když se projdete od Tábo
ra kolem Lužnice směrem přes Bechyni až na soutok Lužnice
s Vltavou po červené.

■ Blíží se nám léto, doporučil byste čtenářům nějakou větší
akci?

K 11. červnu, kdy máme výročí, organizujeme sérii dálkových
pochodů po trase dálkového trailu napříč
Českem (tzv. Stezka Českem) – od nejzápadnějšího bodu po nejvýchodnější bod a zpět.
Více informací o této stezce:
https://www.stezkaceskem.cz/
https://kct.cz/
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Ze života a z cest
slavných českých
cestovatelů
– Michaela Komorousová –
■ Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic (1564-1621)

Český šlechtic z rodu Harantů z Polžic
a Bezdružic. Byl typickým renesančním
člověkem – všestranně nadaným. Živil
se jako spisovatel, válečník, diplomat,
cestovatel a hudebník.
Už odmala se zajímal o cizí jazyky,
zeměpis, historii nebo o umění. Byl
vynikajícím studentem. V letech 15931598 působil v armádě a účastnil se
tureckých válek proti Osmanské říši. Když mu zemřela jeho první
žena, rozhodl se dát své děti na výchovu švagrové a odcestoval se
švagrem do Středomoří, Palestiny a poté do Egypta.
Při těchto cestách zažili mnohá dobrodružství. Byli například
přepadeni Araby. To ale nebyla jediná nepříjemnost, musel také
bojovat s nemocí.
Po návratu z cest byl na královském dvoře Rudolfa II. jmenován
nejvyšším stříbrníkem (pečoval o stříbrné nádobí). Vypracoval se
až na dvorního radu a komorníka císaře. V této době také dokončil
svůj slavný cestopis, který ilustroval vlastními kresbami. Po smrti
císaře byl propuštěn a věnoval se naplno hudbě na hradu Pecka.
V roce 1618 se začal politicky a vojensky angažovat. Účast
na stavovském povstání ho bohužel stála život. Roku 1621 byl
popraven na Staroměstském náměstí.

■ Vojtěch Náprstek (1826-1894)

Známe jej především v souvislosti
s Náprstkovým muzeem asijských,
afrických a amerických kultur, které
se věnuje hmotnému a duchovnímu
odkazu neevropských civilizací. Byl to
český vlastenec, národopisec, mecenáš
a propagátor moderních myšlenek.
Narodil se v Praze, na přání matky vystudoval práva ve Vídni, ale na gymnáziu spíše tíhl ke studiu orientalistiky a cizích kultur. Rok 1848 mu
byl osudný.
Aktivně se zúčastnil pražského a vídeňského povstání, což mělo
za následek zatčení, před kterým však prchl do Ameriky, kde se

blíže seznámil s indiánským kmenem Dakota.
Když se po 10 letech vrátil zpět do Prahy,
oženil se a poté společně se svou matkou
přestavěl bývalý rodinný pivovar a palírnu
na centrum české inteligence, kde se snažil šířit
osvětu (např. emancipaci žen nebo technický
pokrok). Rád navštěvoval Anglii a obdivoval
její technický rozmach.
Jeho sběratelská vášeň způsobila, že roku 1862
přeměnil svůj rodný dům na České průmy
slové muzeum, kam přispívaly osobnosti, jako
byl např. básník Julius Zeyer, cestovatel Emil
Holub a řada dalších.
Sbírky se však rozrůstaly, a tak byl nucen
postavit novou budovu, která se již pyšnila
názvem Náprstkovo muzeum.
Byl jedním ze zakladatelů Klubu českých
turistů v roce 1888.
Zajímavostí je, že patří mezi první Čechy, co
se dali zpopelnit, i když v Durynsku, jelikož
tehdejší zákony u nás to neumožňovaly. Jeho
urna se nachází v Náprstkově muzeu.

■ Emil Holub
(1847-1902)

Cestovatel,
kterého zná
v naší zemi snad
každý. Byl nejen
českým cestovatelem, ale také
lékařem, kartografem
a etnografem
v Africe. V jižní Africe žil v letech 1872–1879
a v letech 1883–1887, kdy ho doprovázela jeho
manželka, Růžena (Rosa) Holubová.
Vykonal několik vědeckých výprav a pořídil
rozsáhlou etnografickou a přírodovědnou
sbírku.

exander Elstner
(1902-1974)

Známý československý skaut,
novinář, spisovatel
a především moto
ristický cestovatel.
Již v 17 letech
zavítal v rámci
Mezinárodního červeného kříže na Podkarpatskou Rus jako brigádník a bylo jasné, že
cestování bude jeho celoživotní vášní. Velkou
měrou obohatil československý skauting.
Účastnil se totiž kurzu skautingu v Anglii, tzv.
Wood Badge. V Československu pak zorganizoval obdobu tohoto kurzu a vydal i několik
publikací a příruček se skautskou tematikou.
Vedle skautingu se věnoval i psaní – přispíval
do časopisu Moderní Revue, podílel se
na založení motoristických klubů (např. Liga
československých motoristů, Aero Car Club).
Redakce časopisu mu poskytla půjčku na motocykl AJS, se kterým procestoval společně se
svou ženou velkou část Evropy.
První velkou cestou byla zkušební jízda
s modelem Aero 500 (v rámci zátěžového
testu) v roce 1932. Tříčlenná posádka absolvovala 3 300 km trasu Evropou – tj. skrze
Alpy až na jih Balkánu (pozn. redakce - tehdy
neexistovaly žádné dálniční tunely a silnice
na úrovni dnešních dálnic) se zdárným
úspěchem.
Významná je též výprava do Afriky z roku
1933 tzv. Aero sportovní expedice orientem
– přes Itálii, Sicílii až do Libye a zpět přes
Tunisko, Alžírsko, Maroko a Španělsko.
Zajímavostí je, že v dalším roce se konala
podobná cesta, které se účastnilo dokonce
6 žen. Jak mužská,
tak ženská posádka
dokázala tuto cestu
zdolat.
Po absolvování cesty
po Anglii a Skotsku
se vydali do Severní
Ameriky, Mexi
ka a v posledku
i do Jižní Ameriky.
Expedice „Napříč
Argentinou“ však byla
poslední výpravou
před vypuknutím
druhé světové války.
Tentokráte se Škodou

▲ Legendární Tatra T 87

Popular, trasa měřila 36 000 km (a to vč. lodní a letecké dopravy).
Po válce roku 1947 se společně se svou druhou ženou a synem
z první manželství vydali na cestu do severní Afriky, cílem bylo
ujet trasu z Alžíru ke Guinejskému zálivu přes Saharu a nazpět,
a to s modelem Minor. Tehdy byl dosažen rekord: 13 110 km
Saharou za 22 dní (denně 426 km). Po roce 1948 už mu bylo
zakázáno cestovat, a tak připravované trasy Praha – Peking už se
nekonaly. Poslední příležitostí vycestovat byla propagační jízda
Sovětským Svazem ve Škodě Octavia (14 000 km).

■ Jiří Hanzelka (1920-2003) a Miroslav Zikmund (1919-2021)

Proslulá cestovatelská dvojice se
setkala na Vysoké škole obchodní
v roce 1938. Oba chtěli hlavně
cestovat a poznávat svět. Jejich
plány však zkomplikovala válka,
a tak měli alespoň čas na přípravu.
Učili se např. exotické jazyky.
Po dokončení studia sháněli vozy,
kterými by mohli vycestovat.
Nakonec dostali stříbrnou Tatru
T 87, kterou vyrazili na první část
své cesty v roce 1947, procestovali
Afriku a Jižní Ameriku. Jejich první
cesta měla být zejména propagací Tatry T 87 a obecně českoslo
venských produktů. Pracovní náplní bylo ale i psaní reportáží,
filmování a fotografování. Návštěva divoké Afriky je naprosto
uchvátila – zažili např. loupežná přepadení, malárii, výbuch sopky
v Kongu, Viktoriiny vodopády při měsíční duze aj. V Jižní Americe
se např. setkali s lovci lebek, což málokdo absolvoval živý. Zikmund a Hanzelka ale měli štěstí, protože zachránili penicilinem
jejich mladou dívku a tím se jim otevřela za určitých podmínek
cesta na jejich území.
Do zcela jiného Československa se vrátili roku 1950. Následovaly
roky třídění materiálu a plánování další cesty – přes Balkán, Blízký
Východ až do Pákistánu, dále do Indie, Srí Lanky až do Japonska
a zpět přes SSSR. Tentokrát dvěma vozy - Tatrou 805. Posádku
tvořil také lékař a automechanik a spousta techniky. Jednalo se
o profesionální výpravu až na 5,5 let, která započala roku 1959.
Doma nechali manželky
a děti. Tato cesta byla
zaměřena hlavně na filmování. Domů si přivezli
ohromné zážitky - např.
jízdu na krunýři vodní želvy.
V Indonésii, kde natáčeli, se
jim ale nepodařilo dostat se
mezi kanibaly (pozn. redakce
- Možná štěstí?!). Po návratu
psali knihy, promítaly se
jejich filmy. V roce 1968
se ale postavili na stranu
reformních komunistů a tím
skončila jejich společná
cestovatelská éra.

Zdroj: Wikimedia commons, Public domain - Kramerius Digital Library, Unknown

■ František Al-

Zdroj: Wikimedia commons, Addvisor

Zdroj: Wikimedia commons, Rene Elstner (son of F. A. Elstner)
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Cestuji ráda

Rozhovor s Kateřinou Kráľovskou Steinerovou
– Martin Rezek –
Kateřina Kráľovská Steinerová je herečka, zpěvačka, tanečnice a moderátorka. Se svou
kapelou Her Swing Boys natočila vinyl I LOVE PEGGY LEE. Swingové a retro tance učí
ve svém tanečním studiu SWING ME BABY!
Prošla muzikály Pomáda, Krysař, Osmý světadíl, Touha Divadla Kalich. Hostovala také
v Národním divadle, v Divadle v Řeznické. Nyní hraje v Divadle Minor, Divadle Radka
Brzobohatého a Divadle MA.
V létě mají divadla prázdniny a zároveň nastává období dovolených a cestování. A právě
na cestování jsme se Kateřiny Kráľovské Steinerové zeptali.

■ Cestujete ráda? Máte raději dovolenou
v zahraničí, nebo u nás?

Cestuju moc ráda. Zvlášť po zkušenostech
z posledních let mi došlo, jak moc jsem
brala cestování jako samozřejmost. Vyjet si
na dovolenou na hory, k moři nebo za prací
mimo republiku znamenalo jen naplánovat termín, zaplatit a jet. Až teď si naplno
uvědomuju, jaká svoboda v tom tkvěla, a že
jediný dosavadní limit spočíval ve financích
a právě v plánování práce.
O dovolenou v posledních dvou letech se
postaral můj bratr s rodinou, který nám
zapůjčil svůj dům v obci Čistá u Litomyšle.

Klid, krásná krajina, půda plná energie, to vše nás s mou rodinou
učarovalo. Míst pro výlety je kolem spousta a samotná Litomyšl se
svým kouzelným zámkem i zahradami, malebným náměstím se
sochami Olbrama Zoubka, které se mi okamžitě vybaví při vzpo
mínce, jsou pro mě zárukou a symbolem letní pohody. Loni se mi
poštěstilo na závěr této naší dovolené odehrát swingový koncert
s mými Swing Boys přímo na Toulovcově náměstí v den mých
narozenin v rámci již tradičních Lázní Ducha, takže se mi povedlo
propojit dovolenou i s mým milovaným uměleckým řemeslem.
Švagrová nás ještě vyslala na týden do zrekonstruovaného
domečku po babičce pod Pustevnami, takže kus léta jsem strávila
ve svém rodném kraji, a to musím uznat, že mě dojalo. Říkávám
často, že jsem hrdá Moravačka a kombinace hor a návštěvy
Havířova, Žermanické přehrady i Ostravy mě zahřála na duši,
i když to pro mnohé čtenáře může znít zvláštně při jmenování
zrovna těchto měst.
Ze zahraničních dovolených nás oslovilo ostrovní Řecko a v zimě
rakouský Hintertux.

■ Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?

Foto: Rostislav Bartoň

Místo, které mě okouzlilo na první pohled, byl Havajský ostrov Big
Island a mým snem je vracet se právě tam. Sedět na terase s mými
nejbližšími, dát si klasický americký půllitrový hrnek se slabou
překapávanou kávou a jen si užívat ten neskutečný rozhled po zcela
jiné krajině. Nadhled, nekonečný horizont s mořem a palmami,
krása, plodnost, radost a neskutečná volnost je v tamějších výhledech. Ale jak asi tušíte, jen letenka znamená spousty odehraných
představení v divadle a odzpívaných swingových koncertů s mými
Swing Boys. Havajské ostrovy jsou těmi nejvzdálenějšími od pev
niny. Pro představu, z letiště v Portlandu za západním pobřežím
USA, se sem, do města Kona, letí přes 6 hodin s častým přestupem
v Honolulu. Takže z Prahy je to poměrně dlouhý výlet s časovým
posunem 11 hodin.
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Milovníci historie zde mají možnost navštívit
nejrůznější muzea a také přístav Pearl Harbor,
který se nachází na ostrově Oahu. Samotný
Big Island je výjimečný svými aktivními sopkami a také možností zažít na jednom ostrově
všechna 4 roční období během jednoho dne.
Od koupání v moři až po lyžovačku.
V Česku se nejraději vracíme do Priessnitzových lázní v Jeseníkách a v létě na festival
Prázdniny v Telči.

swing přichází“ plánujeme objet spoustu krásných českých
i moravských měst. Když naplánujeme výjezd z Prahy dřív, ráda
si prohlížím alespoň náměstí nebo malý kousek měst, zvlášť
těch, která moc neznám. Takže příští sezónu to bude výlet třeba
do Chomutova, Karlových Vary, Mělníka nebo Olomouce.

■ Jaký máte plán na toto léto?

ať už soukromě, nebo při své herecké či
pěvecké praxi?

Nejdále pracovně mě vítr zavál do Indického
hlavního města Dillí. Tam mě a mého pianistu,
úžasného jazzmana Jiřího Růžičku, pozvala
Česká ambasáda v rámci oslav výročí založení
Československa. Náš swingový repertoár se
samozřejmě k této události velmi dobře hodil
a nám bylo velikou ctí odehrát také další dva
koncerty v luxusním hotelu Taj Mahal v centru
města a také ve vyhlášeném jazzovém klubu
této metropole. Neuvěřitelný zážitek lemova
ný stovkami tisíc malých mušek přilákaných
září reflektorů :) Absolvovali jsme také asi
pětihodinový výlet k samotnému divu světa
Taj Mahal. Musím přiznat, že principy fungování a žití v Dillí a v okolí mauzolea jsem
vstřebávala ještě dlouho po příletu zpátky
do Prahy. Obrovské rozdíly ve společnosti,
kontrasty mezi anglickou kolonizátorskou
architekturou, původní kulturou, chudobou
lemovanou globalizací a vzdělanou bohatší
kastou jsou neuvěřitelné a pro citlivější povahu
náročné na konfrontaci.
Za prací v divadle jsem cestovala
pouze po Česku. S naším retro představením-činohrou se zpěvy „Zavřete oči,

Zdroj: archiv Kateřina Kráľovská Steinerová

■ Do které země nejdále jste se podívala

To bude asi nejstručnější odpověď, protože ještě moc nevím.
Tuším, že letošní léto by pro mě bylo ideální u moře, ale racionální
verze zní vše přizpůsobit práci, když přichází. Kéž se kultura
i všechny branže negativně zasažené posledními lety mohou opět
naplno rozjet a nadechnout, přinášet nám i všem okolo radost
i tolik potřebné finance. Chystám se s rodinou na začátku prázdnin
do Tater do Tatranské Lomnice, kterou máme moc rádi, tam se
vlastně vždy rádi vracíme a načerpáváme energii. Pustíme si film
Anděl na horách s Jaroslavem Marvanem a s výhledem na Lomnický štít budeme nejspíš plánovat zbytek prázdnin.
Přeji všem čtenářům spokojené pohodové léto.
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Síla bylin

Zběhovec plazivý
(Ajuga reptans)
– Jan Kadeřábek –
Krásný den, vážení čtenáři. Dnes bych vám rád napsal
o jedné letní bylině. Sami možná budete překvapeni, že
už jste ji určitě viděli. Nejen v přírodě, ale určitě i někde
na skalkách.
Je to zběhovec plazivý (Ajuga reptans).

TPIROPÍ
V
ZDRA
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Z hlediska botanického jde o dvouděložnou rostlinu
hluchavkovitou.

Kvete modrofialově až fialově. Výhoda této bylinky je, že
může kvést i 2x ročně. Je to vytrvalá bylina. Dorůstá výšky
až 20 cm. Má lehce ochlupený stonek. Rozmnožuje se
plazivými výběžky (proto taky zběhovec plazivý, které mohou měřit až 28 cm. Jedna rostlina má 2–4 stonky. Listů
na rostlině bývá od 4–5. Kvete od dubna do července.

■ Výskyt:

Zběhovci vyhovují vlhčí půdy (pastviny a listnaté lesy). Jde
o hojně rozšířenou rostlinu, od Francie až po Alžír.
Sběr: Z rostliny se sbírá nať v květu.

■ Použití:

Naše babičky měly tuto bylinku často na zahrádkách nebo
podél chalup nejen jako okrasnou rostlinu, ale zároveň
jako užitečnou léčivku.
Používá se na astma, při chrapotu, bolestech krku. Urychluje hojení, snižuje krevní tlak, zastavuje vnitřní krvácení.
Zlepšuje trávení. Podporuje tvorbu žluči.
Bylináři je doporučováno zběhovec používat ve směsích
v kombinaci s podobně účinnými bylinami, jako je plicník
lékařský, podběl, bezinka. Nutno podotknout, že denní
dávka by měla být maximálně 3 šálky. A samozřejmě nej

dříve konzultovat s odborníkem. Má totiž narkotické
účinky. Je to velmi nádherná bylina, ale pozor
můžete si ji splést se zběhovcem lesním, trojklanným,
jehlancovitým nebo ženevským. Čaj ze samotného
zběhovce má namodralou barvu. A je vynikající.
Takže jestli někdy do budoucna budete zběhovec
užívat, nelekejte se.
Přeji vám všem pevné zdraví a ať vám byliny, pokud
možno, slouží jen jako nádherná, voňavá součást
přírody a zahrádek.

Inzerce

já zhubnu
s rozumem,
zdrave a natrvalo
·····

Iva Málková,
Hana Pávková Málková
a Martin Pávek
Autoři knihy předkládají svým čtenářům 12 lekcí,
ve kterých vás po dobu čtvrt roku povedou k hubnutí
bez hladovění, omezování a zákazů:

· Komplexní průvodce hubnutím od psychologie po výživu
· Návody a techniky vedoucí k redukci váhy
· Plán k udržení váhových úbytků
· Rady, jak zvládat negativní myšlenky a emoce,
které hubnutí provázejí

· Praktický návod, jak si sestavit stovky různých variant
celodenních jídelníčků

· Jak si vybrat vhodný pohyb, jak se k němu přimět
· Nákupní tahák
K dostání na www.smartpress.cz
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Zdravé recepty
rostlinně

– BATÁTOVÁ POLÉVKA –
– GRANOLOVÉ KOŠÍČKY –
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Batátová
polévka
Ingredience

■
■
■
■
■
■
■

30

tři větší batáty
minut
cibule
rostlinná smetana
zeleninový vývar
nebo kostka zeleninového bujónu
olej
sůl
pepř

Postup
Na oleji osmažíme cibuli, přihodíme batáty nakrájené na kostičky a chvilku smažíme. Poté zalejeme
zeleninovým vývarem nebo horkou vodou a přidáme zeleninový bujón. Vaříme, dokud batáty
nezměknou. Pak vše rozmixujeme tyčovým mixérem. Osolíme, opepříme a přimícháme rostlinnou
smetanu.

Granolové
košíčky

Ingredience (zhruba pro 12 kusů)

■
■
■
■
■
■
■
■

250 g banánů (tj. zhruba 3)
90 g datlového sirupu
šťáva z půlky citronu
kůra z půlky citronu
200 g ovesných vloček
50 g mletých mandlí
(mohou být nahrazeny kokosem)
50 g kokosu
špetka soli

45

minut

Postup
Banány rozmačkáme na kaši, přidáme datlový sirup
a šťávu i kůru z citronu.Přidáme ovesné vločky,
mandle, kokos, sůl a vše promícháme. Pokud by byla
směs moc řídká, přidáme trochu ovesných vloček.
Troubu si předehřejeme na 180°C, formu na muffiny
si vymažeme olejem nebo rostlinným máslem
a vytvarujeme košíčky.Pečeme zhruba 25 minut
(okraje nám začnou zlátnout), necháme vychladit
a opatrně je vyndáme z formiček.

TIP: Košíčky jsem naplnila rostlinným jogurtem,

skvělý je i kokosový jogurt, nebo zakysaná smetana,
nazdobila jsem je ovocem a posypala skořicí.
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Poradna čtenářům
Dobrý den milá poradno,

mám takový komplikovaný problém. Cítím se hrozně vyčerpaná. Chodím jen do práce.
Nemám na nic jiného sílu. Přijdu domů a nedělám nic. Nemám na nic náladu, ale i kdybych měla, tak zase nemám sílu. Dříve jsem měla hodně koníčků, jezdila jsem na kole,
chodila často do přírody a četla knížky. Teď nic. Nedávno jsem se svěřila mojí nejbližší
kamarádce. Byla překvapená, zná mě totiž jako aktivní a veselou osobu. Doporučila mi
psychologa. A tady začíná další problém. Vůbec si nedokážu představit, že navštívím
psychologa. Vždyť mi vlastně nic není. Říkám si, že nejsem na tom tak zle přeci, abych
někam chodila. Všimla jsem si, že se začínám vyhýbat kontaktu i s tou kamarádkou, co
kdyby se náhodou ptala, jestli jsem už byla u psychologa. Nechci jí lhát. Ale nevím, co
vlastně říct. Tak jsem se rozhodla napsat sem. Třeba mi pomůžete.
Děkuji
Hanka Skálová

ODPOVĚĎ

Dobrý den paní Skálová,

děkuji za váš dotaz. Domnívám se, že podobným problémem
prochází více lidí. Možná tak prostřednictvím této poradny
inspirujete i jiné. Zprvu tedy oceňuji vaši odvahu napsat.
Všímám si, že váš vztah s kamarádkou je pro vás důležitý.
Vážíte si rady kamarádky, nicméně ji nechcete zklamat
a ztratit. Nevíte, co jí vlastně říci. Nikde jste zatím nebyla
a pravděpodobně také nechcete, aby vyznělo, že je vám
jedno, co vám doporučuje, či zda jste na tom tak, že svůj stav
nechcete ani řešit.
V úvodu popisujete, že jste někde ztratila sílu, energii, chuť,
možná i motivaci k vašim koníčkům či jiným aktivitám
kromě práce. Uvědomujete si svoji pasivitu a vidíte velký
rozdíl mezi tím, jak jste žila dříve, a mezi tím, jak je to
dnes. Toto uvědomění si je velmi důležité, neboť víte, co vás
obvykle baví a kam se chcete pravděpodobně vrátit. Myslím
si, že s tímto hledáním by vám pomohl právě psycholog.
Obavy z návštěvy psychologa bývají mnohdy časté, zvláště

pokud nemáte sama, a ani nikdo ve vašem okolí, zkušenosti
s takovou návštěvou. Víte, často se zmiňuje přirovnání
k lékařům. Když vás bolí zub, jdete na zubní, kde vám zub
opraví, aby už nebolel. Pokud nepůjdete, je možné, že by se
kaz rozšířil natolik, že by i bolest byla obrovská a léčba takto
poničeného zubu by vyžadovala mnohem delší léčení. Zrovna
tak podobné je to s psychologem. Pokud si všimnete, že vás
bolí na duši, tak právě psycholog je tou osobou a místem, kde
můžete najít podporu a pomoc. Doporučuji svoje obavy sdělit
i na prvním setkání a sama uvidíte, zda se vám alespoň trochu
uleví. Také mě napadá, že můžete spolu s vaší kamarádkou toto
téma sdílet, případně vám i kamarádka může pomoci najít psychologa, nebo vás i jinak podpořit.

Držím palce
Kateřina Halfarová

Luštěnka
Mapy a mapování Země velmi ovlivnilo lidský vývoj. Americký spisovatel,
scénárista a televizní producent, George Raymond Richard Martin však řekl:
Výsledek tajenky

„Člověk si uvědomí, že je ..................................…………. ,
teprve až nakreslí mapu.“
V luštěnce můžete vyhrát kvalitní Outdoorové
vybavení od značky Schwarzwolf outdoor – svítilnu
a rychleschnoucí ručník.
Správný výsledek luštěnky zašlete na email:
redakce@na-dotek.cz do 10.8.2022 a při slosování
správných luštitelů dne 11.8.2022 můžete tuto krásnou cenu
vyhrát.
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Něco pro zasmání
Dvě ženy se baví o právě strávené dovolené:
“Tak co, jak si se měla u moře?”
“Ani se neptej. Měla jsem s sebou úplně zbytečné věci.“
“A co například?”
“Manžela a děti.”
Pouliční naháněč se neúnavně snaží ukecat spěchajícího turistu,
aby se ubytoval zrovna u jeho zaměstnavatele.
Turista se vzteká: “Chlape, dejte mi už pokoj!”
“Výborně, skočte si k nám na recepci.”
“Maminko, jsou na malebném ostrově Mallorce kanibalové?”
“Proč se ptáš? Jak jsi na to přišel?”
“Tatínek říkal, že ti lidé tam jsou živí z turistů.”
Americký turista stojí v Paříži před Eifellovou věží
a nadšeně si ji prohlíží.
Pak osloví jednoho z místních:
“Nádherná věž! Kolik barelů nafty z ní denně vytěžíte?!“
“Tak jsem se vrátil z dovolené.”
“A jaké bylo počasí?”
“Celkem dobré, pršelo jen dvakrát. Jednou sedm a podruhé pět dnů.”
V letadle:
„Dobrý den, hovoří k vám kapitán vašeho letadla. Mám pro vás
dvě zprávy, špatnou a dobrou. Špatná zpráva - přestal fungovat
motor a došlo k vážnému porušení hermetičnosti trupu. Dobrá
zpráva - dosud jsme neodstartovali z letiště.“

Ilustrace: Pavel Karel

Sudoku

řešení najdete na straně 31
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...ZAKRESLIT PEÈLIVÌ
VŠECHNY MOŽNÉ
ORIENTAÈNÍ BODY.
Píše a kreslí: PAVEL KAREL

...A
NAKONEC..

JO, JAKO PRVNÍ
BOD JE NUTNÉ
SE PERFEKTNÌ
SEZNÁMIT
S TERÉNEM...

...VYFOTIT
DÙLEŽITÉ
DETAILY.

NO TEDA!! TY BUDEŠ
STAVÌT NOVÝ
MINOTAURÙV
LABYRINT...??!!

NE,
TO JE “LEHCE”
UPRAVENÝ
PLÁNEK...

...NAŠEHO LESOPARKU. AŽ
PÙJDE MOJE DRAHÁ MYŠKA
ZASE BÌHAT, TAK JÍ MAPKU
NAHRAJU DO
...MÙŽU CELÝ
MOBILU A NEŽ SE
Z TOHO BLUDIŠTÌ
DEN BEZTRESTNÌ
VYMOTÁ A VEÈER
DORAZÍ DOMÙ...

LENOŠIT!!!

Poezie

Tvar Země

Ilustrace: Martina Mrňavá
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– Marta Dietrich Dvorská –
Je to placka nebo koule?
Nebo má nějaké boule?
Točí se a nebo kývá?
Je na obou pólech křivá?
Nebo stojí jako socha
a je na těch pólech plochá?
Vědci z toho občas šílí
Měří přitažlivé síly
měří nahoře i dole
celé gravitační pole
Lze se řídit božím řádem?
Svislým vrhem? Volným pádem?
Vody tečou, moře pění
tvar Země se stále mění
Družice však všechno zpřesní
O tom se nám ani nesní
I když toho hodně víme
jak to všechno zakreslíme?
Inzerce

Letní příměstské tábory
Přátelé nejen lesů vod a strání,
jménem Mateřinky Jeřabinky z.s. vás rádi zveme na Letní
příměstské tábory vždy od pondělí do pátku. Začínáme již
11.7.2022! Díky Rytířskému řádu s červenou hvězdou jsme získali
do pronájmu 2 ha Ďáblického lesa, kde najdete zázemí pro táborníky.
Odtud budeme vyrážet za dobrodružstvím, které nám hl.m. Praha
nabízí :-)
Těšíme se na vás!
Kateřina Štěpánová
& průvodci a průvodkyně

Mateřinka Jeřabinka z.s.
tel.: 774 64 64 00

LÉTO

pro v
aše
děti
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PŘÍBĚH:

ZNAČKA

NAPSAL A NAKRESLIL MARTIN REZEK

STRAKAPOUD OTÍK PŘILETĚL
ZA ČIMÍSKEM A HNED ZAČAL
NAŠTVANĚ VYKŘIKOVAT.

HRŮŮZA ČIMÍSKU,
V HÁJI NĚKDO
ČMÁRÁ PO

STROMECH.

COŽE !?
TAK TO

NE

U STROMU SKUTEČNĚ
NĚKDO STÁL
A MALOVAL
NA NĚJ.

!
JÁ NA
NĚJ

VLÍTNU !

PĚKNĚ

TO TU

NAMALUJU.

C
EK
ŘÍT
K
S

ÍLI
HV

E
VŠ

...
AL
OV
D
LE

?

S

CO TO

TAM
ČMÁRÁ

?

JEEEE.

TO JE PŘECI
ČIMÍSEK POZNAL ZNAČKU
A VYPRÁVĚL O NÍ OTÍKOVI.

AHA,

TO JE V POŘÁDKU.

TA POMÁHÁ V LESE

NEZABLOUDIT.

TO JSEM
NEVĚDĚL.

© Martin Rezek

TURISTICKÁ

ZNAČKA.
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VÍTĚZOVÉ
SOUTĚŽE
Ve výtvarné soutěži namaluj obrázky
na téma: KŮŇ V POHYBU

(z předcházejícího čísla časopisu) jsme od malých čtenářů dostali krásné obrázky.
Jako autoři nejhezčích obrázků, jež získali (jako cenu) tričko s vlastním obrázkem
od organizace MALOVALO, byli vybráni:

Nikola N. – 2 let, Jenovéfa S. – 3 let, Mája K. – 4,5 let,
Berta S. – 5,5 let, Adélka K. – 9 let
Podívejte se na krásné obrázky výherců.

ĚŽ

SOUT

Děti
lujte
nama ky
obráz

ZADÁNÍ NOVÉ SOUTĚŽE
Děti namalujte obrázky na téma:
MOJE LETNÍ CESTOVÁNÍ

Obrázky nám zašlete do 10.8.2022 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).
Inzerce
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Inzerce

PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář

Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová
nabízí právní služby v oblasti práva trestního a práva občanského, zejména:
■ Obhajoba obviněného v trestním řízení
■ Zastupování poškozeného v trestním řízení
■ Rozvody
NAVŠTIVTE
■ Úprava poměrů k nezletilým dětem
■ Vypořádání společného jmění manželů
■ Vymáhání pohledávek

NAŠE BISTRO

Myslíkova 2020/4, Praha 2
dagmar.drimalova@akbobek.cz, tel.: +420 233 372 069

snídane - denní menu - káva

Rádi vás přivítáme v našem nově
otevřeném bistru! Každý den
vaříme jak z poledního menu tak
naší stálou nabídku. Vše
připravujeme z kvalitních
rostlinným surovin.
Jídla můžete objednávat na tel.:

Praha 8, 181 00 Lodžská 598/3

pro váš zdravý životní styl...

778 774 945

www.mamafoodbistro.cz

biocentrumkrakov

Mamafood bistro & Biocentrum Krakov

mamafoodbistro
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SAJDRA A TYRHEN
YVONA BEDNAROVÁ
Přidejte se k dobrodružství sourozenců Chrise, Jacka a Annie
s dračími mláďaty Sajdrou a Tyrhenem, kteří objevují nebezpečný svět lidí. Devítiletý Chris musí zároveň vyřešit problém
s kamarádem. Ustojí jejich přátelství vychloubání a zradu?
Dvanáctiletý Jack je zase donucen skrývat tajemství. A na draky
čeká nejedna životní zkouška, kdy půjde i o život. A jaký problém musí řešit šerif a jeho zástupce?
Objevíte dva národní parky v Kalifornii a svět kolem Velkého medvědího jezera. Setkáte se s divokou medvědicí
i pumou, kojoty a chřestýšem. Dozvíte se také zajímavosti ze světa obrovských sekvojí, největších stromů na světě.
Čeká na vás záhada, dobrodružství, napětí, velké rozhodování i boj o život.
Příběh o sourozenecké lásce a soudržnosti i rodičovském porozumění je určen pro chlapce a dívky od 8 do 12 let.

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 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.

UDĚ

L

DĚTEEJTE
M
RAD
OST
a po
dobr dpořte
ou v
ěc
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA

ČASOPISU

Praha 1 Centrum sociálních služeb
Praha 4

Praha 6
Praha 7

Praha 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/4 stránky
105x74 mm
1.500,- Kč

TIP

52,5x74 mm

105x74 mm

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

105x148 mm

210x148mm

74x210 mm

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

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

Slevový program

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

SLEVA
až 30%

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

Pravidla soutěží v časopisu (luštěnky apod.)
Soutěže vyhlášené v tomto časopisu jsou určené všem čtenářům (specifikované u konkrétní soutěže – např. věková
kategorie), s výjimkou zaměstnanců organizátora (vydavatel časopisu) a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné
příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící rodinnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Účastníci soutěží dávají svou účastí v soutěži výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých ŘEŠENÍ SUDOKU
osobních dat (údajů) organizátorem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména, příjmení,
místa bydliště (tzn. město) a s případným zveřejněním zaslaných odpovědí, příspěvků (např.
fotografie, obrázky apod.), popř. fotografií výherce z předávání ceny, na stránkách časopisu,
webu a FB organizátora. Zveřejněním zaslaných textů a příspěvků nevzniká účastníkům
soutěží jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími
podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky (např.
fotografie, obrázky apod.) a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher.
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.
Výherce luštěnky časopisu NA DOTEK č. 31 o sportovní hodinky:
Marina Vaňková z Prahy.
Výherci knihy Postní kuchařka od kořene po nať (autor Pavel Drdel) jsou:
Therese Puhalla a Miroslav Jaso z Prahy.

Gratulujeme
výhercům

Pomozte
zachránit
časopis
Vzhledem k současné poli cké
a ekonomické situaci se
drama cky zvýšily ﬁnanční náklady
a vydávání časopisu je v ohrožení.

NECHTE SI
ČASOPIS
ZASÍLAT
za 280Kč ročně

(v četně poštovného a balného)
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NEBO SOPISU?
V ČA

INZERUJTE
v časopisu,

d
Již o č který má
K
800
smysl

redakce@na-dotek.cz

Díky jeho vydávání
můžeme zajišťovat
ochranu přírody
zejména na Praze 8

DĚKUJEME
ZA VAŠI
PODPORU

