
  

Vlasy ve větruVlasy ve větru
Milý lidičkové,

a spolu obyvatelé planety Země, připravili jsme pro Vás, pro Vaši inspiraci a zamyšlení EZO-EKO-ART 
internetový časopis VLASY VE VĚTRU .Proč Vlasy ve větru? Představte si, že stojíte na kopci a 
hledíte do krajiny. Fouká divoký vítr a vaše vlasy před ním utíkají. Máte pocit jakoby ten vítr 
prostupoval celou vaší bytostí a vy cítíte svobodu a spřízněnost s ním a krajinou kolem Vás. Vítr 
je divoký a nespoutaný, tak jak vaše duše, když je šťastná a sama sebou.

Iniciátorem jsem já Veronika Blanka Lohrová a je výsledkem mé potřeby ventilovat své pocity, 
postřehy a poznatky na poli bádání po smyslu života. Myslím, že teď se nacházíme v období velkých 
změn a chaosu a mnoho z nás se musí stále více ptát,  jaký smysl a směr to všechno dění v nás a kolem 
nás vlastně má. 

Nechť jsou Vlasy ve větru pro Vás inspirací, útočištěm a zároveň pomocníkem v hledání odpovědí na vaše otázky. V tomto čísle jsou pro 
Vás připraveny zajímavá témata, na nichž se mnou spolupracovali Markéta Široká a Bohuslav Nýt. Doufáme, že si každý najdete to své.

Pokud Vás Vlasy ve větru zaujmou, budeme rádi, pokud je pošlete dál po mailu Vašim přátelům a známým. Budeme se těšit na Vaše 
ohlasy, názory, příspěvky a náměty, neboť obsah i grafická podoba časopisu se budou ještě jistě dotvářet.

Hodně inspirace a příjemně strávený vánoční čas přeje Veronika Blanka, Markéta, Bohuslav a za grafickou a PC podporu Martin L.

       Ještě malá poznámka k mému jménu Veronika. Rozhodla jsem se ho přijmout z vnitřního popudu za své, neboť cítím, že se mnou 
ladí a rezonuje. Není to umělecký pseudonym, ale moje nové jméno.  S pozdravem Veronika Blanka L.
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S pozdravem, Vlasy ve větru
      Tato rubrika je poselstvím získaným automatickým písmem ze sfér 
duchovních a duševních a bude promlouvat k naší duši a k otázkám 
naší zvídavé a často předsudky a pochybnostmi zmítané mysli. 
      Vítr ve vlasech si může každý představit po svém. Jako 
Vesmírný rej a jeho zákonitosti, jako Boha, Lásku, Svobodu, Pravdu. 
Ale nejspíše je to směsice všeho, okořeněná osobní touho po životě a 
jeho naplnění, po hledání jeho smyslu a nalezení vnitřního štěstí.   
Vítr ve vlasech je pocit, kdy stojíte na kopci, nad vámi plují mraky, a 
vy vnímáte sílu přítomného okamžiku a slyšíte jen vítr a tlukot svého 
srdce. Vlasy ve větru Vám posílají dvě poselství:

    „Mír a láska nejsou utopií. Jsou jen hluboko ukryty v našich 
srdcích a je na nás, jak se vypořádáme se strachy, které to srdce 
svírají a obalují. Láska a mír je základní princip života, stejně jako 
smrt a umírání. Tato souvisí jedno s druhým a odmítáme-li smrt, jako 
něco nepříjemného, bereme tím křídla i lásce a míru. Strach ze smrti 
nám vede životem jako černá nit a mi se nemůžeme úplně dotknout 
světla. Může to být oprávněný strach nebo bolest z vlastní 
zkušenosti. Jak ze současné existence či minulé. I přesto je v naší 
moci tento strach osvobodit a dát mu křídla, aby se z něj stal pták 
Fénix, který nám dá novou sílu a směr. Chuť žít. Žít doopravdy, ne 
jen naplno a rychle. Ale vnitřně prožívat radost i smutek, svítání i 
západ slunce. 
      Tento rok a hlavně závěr roku byl pro mnohé náročný a plný 
zkoušek a nastavení našich stínů v zrcadle života. Přijměme to jako 
výzvu a upozornění, že možná po jiné cestě by se nám šlo lépe a s 
větší radostí. Proto píšu, láska a mír je teď blíž naší skutečnosti a 
každodennosti. Našemu srdci. Jen ji uchopit, zalévat a čechrat půdu, 
aby mohla růst k naší radosti a vnitřní spokojenosti.“

      S pozdravem Vlasy ve větru

Výkřik, tak leť

        Už je čas, zvednout se ze dna a roztáhnout křídla. Ty 
zatracený křídla, které tě tíží, když nelétáš, ty zatracený 
křídla, které couráš po zemi a jsou od bláta a písku. Pak je 
musíš prát a nevíš jak, protože na ně moc dobře nedosáhneš.  
Tak už leť. Neptej se jak. Všechno už znáš. Je to tak 
snadné, jen se tomu odevzdat, vznést se kroužit nad tou 
nádherou dole, nad lány polí, nad lesy, které máš prochozené 
křížem krážem, nad řekou, kde se v létě koupeš. 

     Leť, už víš jak. Je jedno kam. Vždyť to to znáš. Tady 
na zemi. Je tu tak krásně a je tu tolik míst k objevování. 
Leť, ať nezmeškáš svůj čas, zítra poletí ten pán co bydlí přes 
ulici a pozítří paní pokladní z našeho SUPER marketu. Tak leť. 
Dnes je tvůj den pro vyhlídkový let. Ale tomu pánovi, co bydlí 
přes ulici a té paní pokladní z našeho SUPER marketu to dnes 
ještě neříkej. Oni by se ti vysmály a jen by kroutily hlavou, 
co to chodí po světě za podivíny. 

Až zítra, až pozítří, už budou vědět, cos jim chtěl říci. Tak 
leť a užij si to.

S pozdravem Vlasy ve větru 

    



  

Tarotový výklad pro  čas adventu a vánoc – celý výklad promlouvá spíše k mužům a mužské síle a 
energii, která volá po osvobození a transformaci.
KRÁL – LÁSKA – MÍR – toto nabádá k nalezení lásky a míru ve svém srdce a osvobození se od vlivu 
žen vládkyň, jejich silný vliv (pomocná karta VMĚŠOVÁNÍ) způsobuje v mužské duši ŽAL, 
OČEKÁVÁNÍ, ODMÍTNUTÍ obrácení svého zraku k bohatství hmotnému. Pokud si toto muži uvědomí, 
začnou respektovat své city a hlubší potřeby, budou z nich CÍSAŘI, které můžou ženy respektovat a 
následovat.
ZISK – RUTOST- SVĚT – je zde varování před destruktivním nasměrováním světa k hmotnému a k 
zisku (pomocné karty KRUTOST – RYCHLOST – NABÍDKA – ZKÁZA – SMRT – což je též karta 
hluboké transformace a proměny.
ZKLAMÁNÍ – POHODA – VÍTÁNÍ – nám vzkazuje  ukazuje, že je čas zpracování starých zranění a 
zklamání (pomocné karty VĚŽ – izolace ve světe iluze a představ – Rozchod s PŘETVÁŘKOU A 
PŘISPŮSOBOVÁNÍM se – VŮZ – nalezení nového autentického směru a sebevyjádření.
POHODA – je stav pasivního klidu – ten má být vystřídán HROU – VÁŠNÍ  a Duchovností – MÁG.
VÍTÁNÍ nové začátky nejsou vždy snadné, proto TRPĚLIVOST, která přinese ÚRODU  a ta zas 
ODVAHU  v započaté cestě vytrvat.

Poselství do nového roku
Bude to roz změn a růstu a bude více než jindy platit, že štěstí přeje připraveným.
RYCHLOST – ROZKOŠ (pomocná k. SPRAVEDLNOST) – POSLEDNÍ SOUD – jasně ukazují na 
to, že všechny síly budou podporovat růst dobra a životní nadšení a radost, která je v souladu 
principy dobra a lásky. Světlo bude vyživovat ty, kteří ho budou přijímat a rozčilovat a trápit 
ty, kteří jej budou odmítat. 
VŮZ – SVOBODA – TRPĚLIVOST  Vůz je ochranná karta a bude stát při těch, kteří budou 
následovat svobodu vnitřní i vnější )trpělivost bude potřeba, změny potřebují čas a zrání.
SLUNCE – HŮL – OCENĚNÍ – je zde velký potenciál a možnost naplnění a úspěchu všem Hůl 
nás varuje před VMĚŠOVÁNÍM a vnucováním rad a názorů, které nebudou v souladu s námi – 
pokud je ODMÍTNEME – bude k nám proudit SÍLA.
      Tak karty a hvězdy a všechny síly dobra budou stát v příštím roce při nás. Proto se 
nezalekněte světla a změn, které Vám budou odkrývány a využijte jejich potenciálu.
Výklad Veronika Blanka L.       



  

Toto je jen naše stručná předvánoční debata. Letos se nám snad podaří vymanit se z Vánoční sansáry. Původní představa upustit od 
dávání mnoha často zbytečných dárků zcela se trochu usměrnila na obdarování symbolické. Pokud od někoho dostaneme dar, 
předpokládá se od nás, že také něco darujeme. Jsme v pasti koloběhu dávání a braní a nikdo nechce zůstat dlužníkem. A tak se 
každé vánoce dává víc a víc dárků, až už to musí někde prasknout.
      Prasklo to u nás. Už dost bylo dárků. Už dost bylo "překvapení" a podmíněnosti. Letos si nadělíme skromnost a touhu po životě. 
Uvidíme, jaké to bude. Možná na přes rok budu péct vanilkové rohlíčky, ořechové rohlíčky, linecké kytičky, ošelské s mandlí, 
podvodnice, žabí huby,nebe v puse, myslivecké knoflíky.....
      Pominuli tuky a cukry ve vánočním cukroví, jak moje úvaha o dárcích souvisí se zdravím. Zdraví je stav, kdy jsme plni energie, 
máme sílu na to, co je třeba udělat a vyřešit, a ještě nám dost energie zbude, abychom ji mohly využít na to, co je pro radost, pro naši 
vnitřní pohodu. Pokud ovšem mnoho energie (jak na fyzické a duševní úrovni, tak i na rovině financí, kam plynou naše peníze, tam 
plyne i naše energie)na vymýšlení a shánění nejrůznějších dárků pro všechno příbuzenstvo a známé, tak se tak vyždímáme, že už 
nám zbude síla jen na to pojídání cukroví a koukání na vánoční televizní programy. Vánoční katarze pomine, máme mnoho hezkých 
dárků, ale máme radost. Tu vnitřní, povznášející? 
       V dnešní produkty přeplněné době si většinou každý koupí to co potřebuje, když to potřebuje. Dávání dárků pod stromeček pak 
pozbývá smyslu. Vánoce se pak vynořují jako prostor a čas pro vnitřní zklidnění a nalezení vnitřní rovnováhy po roce plném změn a 
zkoušek. Získáváme čas, kdy můžeme nalézt poztrácené kousky sebe sama, střepy svých ideálů a snů a vkročit do nového roku 
občerstveni s novým entuziasmem, a silou. 
        Pokud promarníme tuto dobu k regeneraci svých sil a energie, vkročíme do nového roku bez nabitých baterií a zbude nám síla 
už jen na to, vrátit se ke známým zaběhnutým kolejím. Čím jsou známější, tím jsme méně inspirovaní, tím méně máme radost ze 
života a tím máme méně energie. Více si všímáme toho, co úplně neladí, a více si připouštíme negativní vlivy okolí k tělu. Máme 
méně síly odolávat i sami sobě, svým slabinám. A pokud máme málo energie a odolnosti, tak to už jde o zdraví.
       Vím, že mi budou mnozí v mém názoru oponovat, proto berte moji úvahu pouze jako inspiraci k zamyšlení, jestli vánoční zvyky a 
tradice ladí s Vámi a Vašemi potřebami a touhami.
        Přeji Vám, ať strávíte vánoční čas radostně a inspirativně.                                                                                Veronika Blanka L.  

Zdraví - Vánoční energetická bilance

Předvánoční rozhovor:

Ona: Jaké mám letos upéct cukroví? 
On: Asi žádné. Já bych si raději pochutnal na bábovce.  
Ona: Tak alespoň perníčky, abychom navodily vánoční atmosféru. A 
co chceš pod stromeček.
On: No, já nevím. Asi nějakou mapu. To budu mít celý večer co dělat. 
Vymýšlet výlety na příští rok. A co chceš ty?
Ona: Já nic nechci. Mě to nebaví. Říct si o dárek a pak dělat 
překvapenou.  



  

Zdraví z pohledu duše

Vyrovnané emoce, energie, životní smysl a směr našeho života, to nás dělá vitálními a odolnými vůči vlivům vnějším, 
strava, životní prostředí a negativní emocionální atmosféra na nás můžou jen tehdy, když to dovolíme a tyto negace 
se stanou zrcadlem, které začne odrážet, co je v našem prožívání a vnímání reality emoční i praktické v 
nerovnováze, kde je třeba se podívat více do hloubky a odhalit kořeny problému, který se začal již materializovat. 
Dříve než se nemoc projeví na fyzické úrovni, již delší dobu je v nerovnováze naše emocionální a energetické pole. 
Nikdo je citlivější, a proto již nerovnováha na emocionální a energetické úrovni ho může velmi zatěžovat. Přesto 
může být celkem fit. Ovšem nepovažuje za důležité, tyto vjemy považovat tyto pocity analyzovat a často přijme 
mínění ostatních, že je přecitlivělý, cholerický, laxní, hysterický, nerozhodný, lhostejný atd. Ale toto vše jsou jen 
projevy nějakého vnitřního emocionální zranění a obrané mechanismy, před jejichž dalším znovu a znovu prožíváním 
se duše brání. Některé situace a emoční energie v nich obsažené jsou velmi podobné těm, které nám kdysi citové a 
tím  i energetické zranění způsobili. .....

Návod na používání Aladinovy lampy

Jistě každý z Vás zná tu starou pohádku o Aladinovy a kouzelné lampě, která mu splnila každé jeho přání. Kdysi dávno 
před lety, myslím, že to bylo také v období Vánoc, se mi dostala do ruky kniha se stejným názvem, a byl v ní návod, jak tuto 
lampu používat. Ovšem žádná orientální zdobená lampa ke knize přibalena nebyla. Lampou zde bylo míněno naše vědomí, náš 
tvořivý duch, a Aladinem zas naše touha, ničím neohraničená představivost a dětská naivní důvěra.

A jaký byl ten návod? Až budete mít chvíli čas, sedněte si pohodlně do křesla, vezměte si blok a tužku a piště? Ptáte se 
co? No přeci Vaše přání. A musí jich být přesně 101. Ani o jedno méně, ani o jedno více. Řeknete si, to je přeci hračka, ale už 
po desátém dvacátém přání začnete přemýšlet a vymýšlet, co si vlastně přejete. Už máte jistě napsáno nové auto, byt, dům 
se zahradou, výhru v loterii, báječnou partnerku, partnera, dovolenou snů, ideální zaměstnání a jste teprve u desátého přání. 
Když budete pokračovat až k tomu 101. možná budete překvapeni sami sebou, co se skrývá za touhy ve vaší duši. 

Pak už jen stačí otevřít náruč a čekat, až se ty báječné věci začnou dít a přicházet k Vám. Hlavně se toho nezalekněte 
a využívejte všechny příležitosti, které k Vám budou přicházet. Povedou Vás k Vašim přáním.

                                                                                                         Veronika Blanka



  

Příklad k textu na předchozí stránce. Příběh Juliety,, dívky ze středověkého Španělska

 Julieta byla těhotná, dítě se nenarodilo. Zlomilo ji to srdce. Všechen svůj smutek uzamkla v sobě a žila život 
chladně a bezcitně. Milovala se s muži, brala si z nich sílu a uvnitř byla chladná a neosobní. Přesto je všechny 
milovala. Milovala je nezměrně, jak může milovat matka své děti. Milovala je jako Země, co vyživuje vše co roste 
a dýchá, milovala je jako Bohyně, která dává život a otevírá nekonečnou náruč lásky. Však nedokázala být osobní 
a být připoutaná. Bolest ji  bránila milovat zpříma a lásku oplácet láskou. Láska ji hnala do kouta a cítila se jak 
zraněná srnka, která je dána napospas svému lovci. Bezmoc změnit osud a bolest ze ztráty ji  dávali vinu. Ty za 
to můžeš. Už nikdy si nezasloužíš lásku, být milována a přijímána. Navždy budeš sama a zpytovat své svědomí, co 
jsi tenkrát udělala špatně. Za co to byl trest. Už nikdy nebudeš milovat zcela a bez výhrady. Už nikdy se toho 
neodvážíš. Budeš mít strach, nechat vstoupit do svého srdce lásku. I když po ní budeš toužit. Čím víc se ji budeš 
přibližovat, tím víc tě bude znovu a znovu zraňovat a tak to půjde znova a znova, dokud nepropláčeš tisíce slz, z 
kterých nakonec vznikne silný proud, který protrhne hráz tvého srdce. A ten proud se požene tvou duší 
závratnou rychlostí a ty pocítíš tolik lásky a soucitu a dalších tisíc slz budeš muset proplakat, aby bolest a 
strach z ní zmizely zcela. A pak budeš plakat, kdykoli budeš mít důvod, protože stavět hráz už nebude možné. 
Jednou snad pochopíš a odpustíš sama sobě. Je to to nejtěžší v životě člověka. Odpustit a nechat slzy plynout. 
                                                                                



  

Rodinné konstelace
    pro ty, kteří tento pojem slyší poprvé, se pokusím přiblížit o co vlastně jde. Představte si, že jste stůl. Pokud budete mít 
všechny čtyři nohy pevné a stejně dlouhé, budete fungovat jak se na pořádný stůl sluší a patří a budete mít ze sebe radost a 
budete na sebe hrdý. Představte si ale , kdyby ten stůl měl jednu nohu kratší, druhu nalomenou a třetí by se viklala. Ta čtvrtá 
by jediná byla pevná a zdravá a přesto by asi nebylo zcela v její moci udržet stůl ve vodorovné poloze. Jablka, ořechy, hrnky a 
klíče by vždy sklouzly s lomozem na zem.
    A Rodinné konstelace právě léčí a napravují naše čtyři opory. Jsou jimi čtyři linie našich předků ze strany maminčina 
maminka, maminčin tatínek, tatínkův tatínek a tatínkova babička. Pokud jsou vztahy v těchto našich kořenech jakkoliv 
zpřetrhané, polámané, pokroucené nebo „žádné“ jsme jako ten stůl, který ať se snaží, jak chce, zákon gravitace, v případě 
Rodinných konstelací zákon rodinné dynamiky naše vůle nepřemůže.
     Rodinné konstelace založil Bert Hellinger, původně kněz, později psychoterapeut, vysledovat při své psychoterapeutické 
práci, že v každém rodinném systému fungují vždy stejné mechanismy a řád. Větší je vždy ten straší a kdo je větší dává a kdo 
je menší bere. Syn bere od otce, dcera od matky. Pokud je z rodinného systému někdo nebo něco (cit, láska, pravda) vytěsněno, 
musí se do systému narodit někdo, kdo tohoto předka nebo jeho těžký osud připomíná. Těžké osudy nechávají v srdcích  našich 
předků bolest, pocit viny, výčitky, nenávist, lhostejnost  nebo jsou srdce často naprosto  zkamenělá. Často se po několik 
generace opakují stejné osudové zkušenosti, stejné problémy, stejné vzorce chování v partnerských vztazích a vztazích rodičů 
k dětem. Většinou jsou to vlny, které se ob generaci opakují a každá další vlna je o něco slabší. Rodinné konstelace je metoda, 
která léčí naše kořeny, aby k nám od našich předků mohla opět proudit láska, síla a podpora. Jedná se o terapii skupinovou, kdy 
klient si určí zástupce za sebe a např za své rodiče, partnera nebo dítě. Tito zástupci začnou pociťovat to, co prožívají nebo 
prožívali ti, které zastupují. Vznikne prostor, kde se projeví vnitřní obraz duše klienta. Klient vidí hlouběji pod povrch vztahů a 
dějů ve svém životě. Díky zástupcům a konsteláři, který řídí a posouvá konstelace k usmíření, odpuštění a vyléčení, se klient 
dostane k bodu, kde je největší síla a touha k přijetí nového pozitivního obrazu sebe a svých předků a přijetí života, takového, 
jaký je.
        Při konstelacích každého jistě napoprvé překvapí, jakými zákonitostmi a pravidly se řídí naše duše. Není tam jen černá a 
bílá. Negativní aspekty našeho života a životů našich předků mají většinou příčinu v bolesti, ztrátě nebo zklamání, v nepřijetí 

svého osudu. Jak moc se někdy zlobíme, tak moc potom soucítíme a chápeme.
        Je těžké popisovat něco, co slovy je jen těžko sdělitelné. Věřte, že Vaše první setkání s konstelací bude jistě silnější než 

Vaše očekávání.
        Vaše Veronika Blanka L.



  

Děti už to ví

          Milí čtenáři, přinášíme Vám rozhovor s Markétou Širokou – je 
pedagožkou biologie a chemie  a koordinátorkou environmentální výchovy, 
dovíte se více o tom, co je jejím úkolem a jaké aktivity s tím souvisí a  jak se 
děti ve škole seznamují s tématikou ochrany životního prostředí. Je 
absolventkou specializačního studia pro koordinátory EVVO 
(Environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty) 

Co tě k tomu přivedlo, inspirovalo?
Je to akreditováno MŠMT, takže je to i oborová nástavba a také vlastní zájem. Téma ekologie mne vždy zajímalo a 
slibovala jsem si od toho přísun nových informací a inspirace pro praxi, jak tu pracovní a tak i tu osobní, rady pro 
každodenní ekologický život. 

Jaký je podle tebe všeobecný postoj populace k otázce ochrany životního prostředí?
Dělala sem si průzkum ve třídách. Můžeme říci, že je to celkem statisticky vyrovnaný vzorek. Z osmi třít, kde je cca 30 
žáků mi to vyšlo plus mínus 50%. Kdo třídí, lze předpokládat širší zájem o  tuto problematiku.  Otevřenější  a 
zodpovědnější přístup k otázkám ekologie mají  dnešní třicátníci. Generace, která vyrůstala a dospívala za minulého režimu 
má zvláštní postoj ke svému zdraví. Když se ptám našich – proč to jíte, vždyť víte, že je to plné Éček. Nemají informaci, a 
když je dostanou, nejsou jim ochotni podřizovat své zvyky. Jsou idealističtí ve svém přesvědčení, že něco špatného, natož 
zdraví poškozujícího by do toho párku nebo koření přeci dát nemohl. Nemají zažitou zodpovědnost za své zdraví natož 
zodpovědnost k životnímu prostředí. (Jistě je v této generaci mnoho těch, kteří to již pochopily, ovšem na druhou stranu, i 
mezi našimi vrstevníky je mnoho těch, kteří se tomu posmívají. Pozn. Redakce).  

Co může pro zdraví životního prostředí a tím i své udělat každý z nás?
Třídění odpadu PAPÍR – PLASTY – SKLO – je všeobecně přijato a lidé si již zvykli. Ovšem často se zapomíná na NEBEZPEČNÝ 
ODPAD – jako jsou léčiva (patří zpět do lékárny), baterie, žárovky a baterie z mobilních telefonů!!!! Každá obec má povinnost sběr 
nebezpečného odpadu nějakým způsobem zajistit.  O této problematice se budeme podrobněji zabývat v příštím čísle. 



  

Markéto, co je náplní a cílem  práce koordinátora EVVO?
Výchova k aktivnímu postoji a odpovědnosti v oblasti životního prostředí dětí od nejmenších až po ty skoro dospělé.

Jak  děti přijímají a reagují na toto téma?
Záleží na věku, když se začíná v mateřské školce a dítě tím prochází od útlého věku, je to pro něj přirozené a spolupracuje. 

Když přestoupí třeba už osmák z jiné školy, kde se toto zatím moc neaplikuje, může být vyveden z míry. Nemá vybudovaný přirození 
postoj, necítí zodpovědnost, téma EVVO mu připadá směšné. To je patrné i u dospělých, kteří EVVO neprošli.  
Od kdy koordinátoři na školách působí?

Od roku 1999/2000 na ZŠ. Koordinátor musí vypracovat systematický plán výchovy. Život školy musí být ekologizovaný a 
pravidly se musí řídit všichni  ředitel, školník, kuchařky v jídelně, uklízečky nejen děti a učitelé např třídění odpadu a jiné aktivity.
Jaké aktivity ?

Děláme např. dlouhodobé projekty s EVVO tématikou, do kterých se zapojuje celá škola a trvají týden nebo měsíc, a zasahují i 
do volného času dětí. Např. Projekt kyselý déšť, děti chytali dešťovou vodu a zkoumaly její PH, děti mají rozdělené úkoly podle věku, 
výsledky zpracovávají starší ročníky. Důležité je udělat vyhodnocení.
Jak děti na výsledky reagují. 

Zvědavost, jak to dopadne, podchytí zájem o věc. Jsou emocionálně zapojeni. Přirozená otázka pak je co s tím udělat pro 
zlepšení, proč to tak je, tím se chtějí sami pídit po dalších informacích. Důležité také je, že každý má v projektu svůj úkol (např. 
fotograf, mluvčí, hráči-malé děti). Děti se učí spolupracovat, komunikovat, samostatnosti, kreativitě a nacházet společná řešení, 
plánovat atd. 
A jaká je role pedagogů.

Pro školu, která se EVVO intenzivně zabývá, je spolupráce větší části pedagogického sboru nepostradatelná (efektivita 
projektů je závislá na míře spolupráce dospělých). Učitelé se stávají žákům více partnery, přestože musí být i přirozenými autoritami, 
zajišťují odborné vedení,organizaci systému a řád.
Spolupracují také rodiče?

Ve velké míře se zapojili do projektu úpravy zeleně. To je ideální případ komunitní práce kdy se zapojí všichni učitelé, rodiče, 
děti i bývalý žáci, odborníci zahradníci. Je to ideál, který nemá každá škola. Jsou ale i rodiče, kteří dětem doma řeknou: je to k 
ničemu. Ale děti to už mají zažité a ví, že je to důležité.
Co koordinátor musí mít?

Člověk musí být optimista a pozitivně myslet, jinak se tyto věci nedají dělat.
Děkuji za rozhovor                                                                                                        VB



  

      Spotřebitel z vyspělé země – tedy vy, máte možnost vyjádřit svůj postoj k tomuto problému. Zkuste si koupit Fair 
Trade výrobek – káva, čaj, kakao, čokolády,  banány, koření, rýže, med, třtinový cukr, potřeby pro domácnost, koberce, 
oblečení, různé řemeslné výrobky, dokonce i ručně šité fotbalové míče… je toho mnoho a mnoho. Výrobek je vždy označen 
logem (obr. 1), sehnat je lze různými způsoby zkuste internet, čajovny, obchůdky se zdravou výživou, dokonce i 
v hypermarketech – tam platí, kdo hledá, možná najde nějaký ten koutek. 

                  A princip vaší pomoci? Jednoduchý. Koupíte a tím přispějete. Komu? Tomu, kdo vypěstoval. Ten, kdo vypěstoval, prodal za A princip vaší pomoci? Jednoduchý. Koupíte a tím přispějete. Komu? Tomu, kdo vypěstoval. Ten, kdo vypěstoval, prodal za 
skutečnou výkupní cenu (= výrobní náklady, náklady na živobytí výrobce a jeho rodiny, náklady na provoz družstva, náklady na skutečnou výkupní cenu (= výrobní náklady, náklady na živobytí výrobce a jeho rodiny, náklady na provoz družstva, náklady na 
harmonizaci s Fair Trade kritérii, aj.). harmonizaci s Fair Trade kritérii, aj.). Není to žádná charita, uzavíráte  čistý obchod.Není to žádná charita, uzavíráte  čistý obchod.

                  Fair Trade je hnutí, které sdružuje pěstitele, řemeslníky, dovozce, prodejce.  Fair Trade je hnutí, které sdružuje pěstitele, řemeslníky, dovozce, prodejce.  

      Stalo se vám někdy, že vám byla v restauraci nabídnuta  káva Fair Trade? Případně kakao? A takhle po ránu doma 
opařit se „fair trade-ovým“ čajem? Samozřejmě se posléze uklidnit kvalitní čokoládkou, jak jinak,  v kvalitě  Fair Trade… 
Možná už listujete ve slovníku nebo ve své paměti lovíte zapomenutá slovíčku z angličtiny: fair = spravedlivý, férový; trade 
= obchod. Bezva, tak to bychom měli. Spravedlivý obchod. Proč ale takový důraz na toto označení? Dobrý obchod je vždy 
spravedlivý, pomyslíte si. Ano, ale zdaleka ne všem je měřeno stejným metrem. Dnešní svět ekonomicky je rozdělen na 2 
části: ty, kterým jsou ekonomická lobby nakloněna, pak ty oblasti, jež jsou tak chudé, přestože vyrábí např. jedinečnou 
kávu nebo pěstují skvělé koření, nemají prakticky žádnou ekonomickou sílu se svými produkty nakládat tak, aby to pro ně 
bylo finančně  výhodné. 

        Země Třetího světa. Afrika, Střední Asie, Střední i Jižní Amerika…Malému pěstiteli čaje chybí dostatek informací, 
peněz, kontaktů – čili věcí, jež jsou třeba k úspěšnému obchodování se surovinou. Zde vstupují do hry tzv. prostředníci – 
lidé, kteří surovinu od pěstitele vykoupí a prodají dál – do vyspělých zemí. Malý pěstitel nemá mnoho na výběr – musí často 
prodat těsně po sklizni, jinak hrozí, že se mu surovina zkazí. Po sklizni je cena nejnižší…Pravidlem bývá, že se na sklizních 
podílejí děti – vykonávají velice náročnou práci v těžkých podmínkách. Mzdy nedosahují minimální mzdy v daném regionu. 
Podmínky pro práci jsou obecně na nízké úrovni. 

Vánoce s Fair Trade



  

Kdo chce prodávat s logem Fair Trade musí splňovat 
náročná kritéria:

výrobc m je za jejich produkt zaplacena ů alespo  ň
minimální stanovená cena, která pokrývá 
náklady na výrobu a umo uje, aby výrobci zajistili žň
sob  a svým rodinám slušné ivobytí a získali ě ž
prost edky pro další rozvoj ř

výroba probíhá v souladu s konvencemi 
Mezinárodní organizace práce ILO (nap íklad ř
zákaz d tské práceě , mzdy alespo  na úrovni ň
minimálních zákonných mezd, zdravotn  ě
nezávadné pracovní prost edíř , nárok na sociální 
a zdravotní zabezpe ení, právo na sdru ování a č ž
odbory apod.), 

p i p stování plodin se vy aduje soulad se ř ě ž
zásadami integrované ochrany rostlin (agresivní 
zem d lská chemie je zakázánaě ě , p ednost se ř
dává p irozeným metodám hnojení a boje proti ř
šk dc m), ů ů

výrobci mají nárok na platbu záloh na sjednanou 
produkci p edem, ř

výrobci mohou vyu ívat ž poradenství v oblasti 
managementu, marketingu, ú etnictví, č
administrativy apod., 

ást prost edk  ze spravedlivého obchodu – č ř ů tzv. 
sociální prémie – je ulo ena do ž spole ného č
fondu dru stva nebo zam stnanc , z n ho  se na ž ě ů ě ž
základ  demokraticky u in ných rozhodnutí ě č ě
financují rozvojové, ekologické a sociální projekty 
v míst . ě

Kontroluje se dodržování těchto zásad? 

“Férovost” Fair Trade výrobků je zajištěna několika způsoby:  
certifikační a kontrolní organizace FLO (Fairtrade Labelling 
Organisations) vyvíjí standardy pro jednotlivé typy výrobků 
(dostupné na www.fairtrade.net), vede registr výrobců, které 
tyto Fair Trade výrobky produkují, provádí audit Fair Trade 
obchodních transakcí a uděluje dovozcům a obchodníkům 
právo používat ochrannou známku FAIRTRADE na produktech 
od certifikovaných výrobců. FLO zaměstnává inspektory pro 
jednotlivé regiony, kteří navštěvují výrobce a kontrolují, zda 
výroba probíhá v souladu s kritérii. FLO kontroluje také to, aby 
dovozní Fair Trade organizace s výrobcem obchodovala podle 
stanovených standardů (minimální výkupní cena, včasné 
platby, nárok na předfinancování apod.)

Spotřebitel, tedy vy, získáSpotřebitel, tedy vy, získá:  
1. kvalitní výrobek, velmi často v certifikované kvalitě bio, mimo 1. kvalitní výrobek, velmi často v certifikované kvalitě bio, mimo 
jiné to znamená, že jiné to znamená, že výrobek není prakticky kontaminován 
chemikáliemi, , 
2. garanci 2. garanci původní suroviny, , 
3. dobrou náladu z opravdu dobře vykonaného férového 3. dobrou náladu z opravdu dobře vykonaného férového 
obchodu, obchodu, 
4. často jsou to super dárky!4. často jsou to super dárky!

Autor článku: Mgr. Markéta ŠirokáAutor článku: Mgr. Markéta Široká

Pokud Vám chybí ještě nějaký dárek, určitě se Pokud Vám chybí ještě nějaký dárek, určitě se 
podívejte na:podívejte na:www.explzen.czwww.explzen.cz, www.e-fairtrade.cz, www.e-fairtrade.cz

  

http://www.explzen.cz/


  

Zázrak v Počárnicích aneb Tvořte s námi příběh

"Bůh existuje!" musel mírně zvýšit hlas aby ho ostatní slyšeli. V restauraci panoval čilý ruch a jeho přátelé oblouzeni alkoholem rozjařeně 
debatovali o životě vesmíru a vůbec. Cítil, že i na něj začíná mít démon alkoholu nebezpečné účinky. Nechal se strhnout teologickou debatou a teď 
vnímal mírnou závrať z opojení. Rychle odsunul druhou třetinku piva a vydal se na ústup. Neměl v úmyslu zde setrvávat, zvláště když se mu jeho 
společníci při poslední větě vysmáli.

V parku, pod lípou, usedl na lavičku. Doufal, že zde na čerstvém vzduchu brzy dojde jasné mysli. Vítr si nedbale pohrával s listy v korunách 
stromů a zanášel k němu omamnou vůni pozdního jara.

"Vstaň a otoč se."

Měkký ženský hlas k němu zalétal z veliké dálky a přece ho slyšel jasně a zřetelně. Prudce otočil hlavou, ale nikdo za ním nestál. Nechápavě se 
rozhlédl. Pak na zšeřelém pozadí ztemnělého parku spatřil oslnivě jasný kotouč. Uvnitř spočívala napůl průsvitná žena se závojem a dítětem v 
náručí. Kynula. Vstoupil na trávník a pomalu se přiblížil k výjevu. Ten se vzápětí dramaticky změnil.

Se stále větším zděšením pozoroval celé, před ním se odehrávající, představení. V panické hrůze běžel zpět do restaurace aby přivedl kamarády. 
Musel se s nimi podělit o zodpovědnost kterou tak znenadání získal. Zpočátku se jen smáli a říkali ať si je přestane dobírat, že mu na něco 
podobného neskočí. Kdo to kdy viděl zjevení Panny Marie právě v Počárnicích. Přesto trval na svém až nakonec povolili a za všeobecného 
pošklebování vyrazili směr park. Úsměv jim zamrzl na rtech ihned po příchodu. Znovu uběhlo několik minut naprostého ticha. A znovu panický 
úprk do okolí pro další a další přátele. Vesničkou se hnala lavina která měla brzy přesáhnout hranice kraje.

Týden po prvním pozorování Počárnického zázraku dorazil na místo první svatý muž - biskup. Neustále se opakující poselství bylo stejně jasné 
jako hrůzné. Za dva týdny přiletěl kardinál, po něm papež a mezi tím vším nepřeberné množství politiků. Dříve téměř neznámá vesnička nyní 
plnila stránky novin po celém světě. Lidí přibývalo a obchod jen vzkvétal. Na každém rohu bylo možno spatřit stánky se spoustou suvenýrů. Trička 
zobrazující Pannu Marii, různé vyřezávané sošky, amulety, také občerstvení a lahůdky všeho druhu. Jedy, provazy i ostré žiletky. Vše nač měl 
člověk právě chuť. Chtěl jste se bavit? Severní část. Chcete spáchat sebevraždu? Jih.

Měsíc po objevení zjevení přistály na padesát kilometrů vzdáleném vojenském letišti dva speciály. Zástupci tří největších světových velmocí v čele 
s vrchními veliteli vojsk zamířili k Počárnicím (Rusko a Čína přiletěli společně).
........................................................................................................................................................................

Toto je úvod do povídky Zázrak v Počárnicích od Bohuslava Nýta. 
        Tato povídka se bude dále vyvíjet  za pomoci vašich námětů, které by měly volně navazovat na výše uvedený text. V 
každém čísle vybereme jeden Vámi zaslaný námětů a v dalším čísle další a tak vznikne nový, jistě zajímavý příběh.      
        Rozsah jednotlivých pokračování by měl být v rozsahu cca jedné A4. Budeme se těšit na Vaše náměty, které můžete posílat na 
mail: blanka.lohrova@seznam.cz. Výběr pokračovacího textu bude provádět Blanka Lohrová a Bohuslav Nýt. Uzávěrka je 
20.1.2009



  

 Labutí přání

Bílá Labuť čeří hladinu jezera,
bílá běloskvoucí, čistá ve své vznešenosti.

Každičký okamžik mírem prostoupená,
kam pluje ví jen ona.

Kam plujeme mi, se ptám, poplujeme dlouho,
nebo již zítra spatříme chrám?

Nořící se z husté mlhy,
prosvícen stovkou kouzelných lamp.

Zaklepej na jeho bránu a přání si přej.

Přeji si mír, hlesla jsem,
přeji si důstojnost lidem všem,

přeji si žít pravdu, znělo duší mou,
přeji si spravedlnost, tu upřímnou,

přeji si lásku a radost,
dobré lidi kolem sebe,

spojit zemi a nebe.
Ať přání má osloví Tebe,
a ty si budeš také přát.

Hluboce a vřele,
s důvěrou a tichou pokorou.

Labutě letí oblohou,
dvě bílé a jedna popelavá.

Mám pocit,
jako bych uprostřed sebe stála.

Uprostřed sebe,
čistá ve své vznešenosti.

Veronika Blanka L.

 Láska se neptá

Láska se neptá, dělá si s námi co chce.
Tak se nebraň a podléhej.

Za cenu pláče, na cenu touhy, co toužíš nadarmo.
Je to tříšť co padá z vodopádu, a ty stojíš pod ním.

Nemusíš nic, jen se otevřít a oddat její tříšti.

Duhové kapky vody omyjí tvou duši
a ty spatříš svoji nahotu bez nánosů šedi a prachu.

Nahá, nahý, odevzdaný,
ten čistý proud padá bez výhrady,

padá jen tak, je divoký a hravý.

Tak ho bůh stvořil tak jako Tebe,
aby ses odevzdal a stvořil nebe.

Uvnitř sebe a modré šmolky dával všem.
Naplň svět láskou, nesnaž se,

ale dávej ze všech sil.

Veronika Blanka L.



  

VELKÉ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN

 Dnes hledáme jméno muže narozeného 9.1.1890 v Malých 
Svatoňovicích u Náchoda.. Vystudoval na gymnáziu v Hradci a 
později filozofii v Praze. Roku 1935 se oženil s Olgou 
Scheinpflugovou a o rok později byl navržen na Nobelovu cenu. 
Ptáte se zač?

 Pro ty z Vás, kteří ještě netuší o koho nám dnes jde, máme 
malou pomůcku. Mezi jeho díla patří skvosty typu „Věc 
Makropulos“, „Továrna na absolutno“ nebo „Ze života hmyzu“. A 
když k tomuto výčtu přidáme zmínku o předsednictví v 
československé části mezinárodní spisovatelské organizace 
Penklub, jistě jen málokdo zůstane na pochybách.

 Pro úplnost doplňme i nešťastný rok 1938, kdy při pomáhání 
likvidace povodňových škod, došlo k nachlazení a posléze úmrtí 
tohoto skromného a plachého muže. Dne 25.12.1938, v první 
svátek Vánoční, přišel národ o jednu z výrazných osobností naší 
historie.

Pokud budete chtít ověřit pravdivost svých domněnek, máme 
pro Vás malou osmisměrku. Po jejím vyplnění zůstanou 
písmenka, která seskládaná dají jméno hledané osoby. Přejeme 
příjemnou zábavu.

Připravil Bohuslav Nýt

AKVAREL, AUTOBUS, BAHNO, BUKAČ, DATEL, DĚKAN, 
DRAHOKAM, DRBNA, KAKAO, KARKULKA, KASAŘ, KLEČ, 
KLÍČ, KOBKA, KREV, LAHEV, LOUŽE, MAUR, MED, NOHA, 
OBRAZ, PRASE, PROSO, SLÁDEK, TRUBAČ, ŽOUŽEL

K L Í Č K P R A S E
L E R A V K A K A O
E T S K E D Á L S M
Č A B U R T Ě U A Z
Ř D K B K O B K A A
M L N N A O O R A R
E A O L T H B A Č N
M H U U A O N K A P
A E A R Ž P R O S O
E V D K L E Ž U O Ž

    X



  

Darujte k Ježíšku kus pralesa 

Zaujalo vás to? Aby ne! On by to sice nebyl tropický deštný prales, tak, jak ho znáte z filmů a dokumentů o přírodě, ale …

Tenhle prales se rozkládá v blízkosti našeho Ještědu a prales to skutečně svojí podstatou je. Nebo bude. Máte možnost koupit si x m2 
za x Kč (př. 30 m2 za 360.-). Koupíte kus přírody prostřednictvím Společnosti přátel přírody, jedná se pochopitelně o projekt, který si 
klade za cíl obnovit původní pralesy na Ještědském hřebenu v severních Čechách. Akce začala v roce 2004 a dnes již dobrovolní dárci 
vlastní celkem 22,5 ha lesa. V lese se pracuje na obnově pralesního charakteru porostů. 

    Takže: Máte-li smysl pro originalitu, můžete využít i této šance, jak potěšit vaše blízké třeba o vánočních svátcích. Stačí kliknout 
na www.novyprales.cz a jste tam. Lze podpořit projekt jako přímý dárce nebo formou dárku jiné osobě –společnost pošle certifikát 
přímo vámi obdarovanému šťastlivci. Vše najdete na uvedeném webu.

Autor: Mgr. Markéta Široká

Pozvánky, akce

29.1.2009 – Co dáváme dítěti se jménem – 
přednáška - Veronika Blanka L.

19.2.2009 – Vliv jména na náš život – 
přednáška - Veronika Blanka L. 

Obě přednášky se konají v Čajovně Relax, 
Bolevecká náves v Plzni, vždy ve čtvrtek 
od 18.00

Těším se na Vás   

http://www.novyprales.cz/
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