
  

       Ano, ano, je tu další číslo Vlasů ve 
větru.
     Co jsme pro Vás nachystali se dočtete v 
obsahu na další stránce. Doufám, že si 
každý najde alespoň pár řádek, které ho 
osloví a povzbudí či pobaví.

      Za zmínku stojí pokračování interaktivní
povídky Zázrak v Počárnicích. Děkujeme 
čtenářce Janě, která se příběhu ujala 
osobitým způsobem. Nenechte si ujít.

      Opět připomínám, že oceníme, pokud
Tento pokus o alternativu pošlete dál po 
mailu svým kamarádům a  známým. Děkuji

       Zbývá Vám popřát spoustu 
pohodových,  zajímavých a radostných dní 
v nejkratším měsíci v roce.   VBL, MŠ, BN

Milý a Vážení,

     Čas letí jako splašený a všichni asi přemýšlíme, jak do něj vtěsnat vše, co chceme, potřebujeme a 
„musíme“. Silvestr je dávno za námi a nový rok nás pohltil tak samozřejmě, jako by o nic nového ani 
nešlo. Většina změn ovšem nenastane úderem jedné půlnoci, to nové přichází pozvolna a nenápadně 
a většinou se změny ubírají svojí nepředvídatelnou cestou. Mi jen můžeme sledovat proudy a znamení,
abychom s těmito proudy plynuli, využívali je a šli jim naproti a ne se proti nim stavěli a nechali s sebou 
smýkat.
     Čas letí a co bylo včera, je již mlhavou vzpomínkou, v té rychlosti si mnohem více uvědomujeme, že 
Minulost, jakkoliv báječná či děsná je v cukuletu pryč a zůstává přítomnost. Zůstáváme ostrovem sami 
v sobě a ve stavu Teď a tady. Náhle cítíme velkou potřebu nitky z minulosti, které k nám vedou, 
zpřetrhat, neboť nejsme dost rychlí, abychom stíhaly tempo současného času. Již není možné lpět na 
čemkoliv, vzpomínat na staré dobré časy a neustále se vracet ke starým křivdám. 
      Je toho příliš, než abychom si to táhli s sebou až do cíle našich poutí. To bylo možné kdysi, kdy čas 
plynul pomalu a změny přicházeli párkrát za sto let. 
                                                                                                                Veronika Blanka L.     
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Rozdmychávám Oheň     

     Rozdmycháván plamen v srdci. Plamen, co chce žhnout, co 
uhasl kdysi dávno, dávno, v mysli je čas nekonečný. Touha slzami 
pokropená, je jak sluneční paprsky po dešti. Listy se třpytí, květy 
skrývají křehké perly kapek. Taková je touha, touha po kráse, po 
absolutnu, po pocitu úžasu na životem, zázrakem stvoření, života, 
bolesti a smrti. Koloběh kterým všichni kráčíme je nesmyslný, 
když s námi  smýká. Ale jsou okamžiky, kdy nás proudy vyplaví na 
břeh všeho, a mi jsme jantarem ležícím v písku, jsme pískem, 
oblohou, větrem, smíchem, slzami, vším.            
    Přírodu si dávkujeme po kapkách, skryti v betonových ulitách, 
propadáme se do sebe, do svým bolestí a přesvědčení. Narážíme 
do sebe, milujeme se, rozcházíme, toužíme po věcech, po bezpečí. 
 Mihotáme se v záři pouličních lamp, brouzdáme se pasážemi a 
sníme ukonejšeni barevnými nápisy.
     Já křičím vypněte světla, ať můžou zářit hvězdy. Vypněte 
velmi křehké vztahy a podívejte se do svého srdce, kdo v něm 
uvízl zamčený v sedmé komnatě. Rozdmycháván oheň, ať spálí 
myšlenky o sobě  samých, ať shoří krabice, do kterých se 
snažíme vejít. Ať jsme ptáci kroužící vysoko v oblacích a náš hlas 
je nesen po hřebenech hor jako modlitba. 
      Struna je napnutá, za chvíli praskne a ty se zhroutíš k zemi. 
Propukneš v pláč a pocítíš lásku. Tisíckrát silnější, než všechna 
pouta, co tě svírají, hlubší než oceán a modré nebe. Silnější než 
chtění, kterému tolik podléháš. Láska k vesmíru uvnitř Tebe, k 
sobě uprostřed vesmíru.

     
     

 
  Staneš se touhou, 
hlubinou, krajinou, 
krajkou a větrem. 
Vším. Pláčeš, pláčeš 
štěstím a dojetím, 
jsi uprostřed sebe a 
toužíš tak zůstat 
navždy. 
      S pozdravem 
Vlasy ve větru

Čemu se bráníš?

      Bráníš se přijmout dobro,dobro v 
sobě, ve svém životě,bojíš se, že v 
momentě, kdy tomu uvěříš, stane se 
něco, co ti ho vezme. Ale bez tohoto 
kroku nemůžeš jít dál. I když přijdeš o 
iluze, budeš osvobozena od závojů máji. 
Procitneš, spatříš světlo a zářivé nic. 
Pochopíš, že vše je pomíjivé a nic není 
stálé a dané v životě a v tomto bytí.
       Vyjdeš ven ze svého zámku z představ a fantazií o sobě a životě a uvidíš něco 
naprosto nového a přece tak známého, něco, co v sobě tušíš, víš o tom, ale nevíš, 
jak se k tomu dostat, marně bušíš na bránu a když se dlouho neotvírá, sedneš si na 
břeh rybníku poblíž a začneš se zabývat chytání ryb. Tak se do toho ponoříš, že na 
tu bránu zapomeneš a chytání se ti stane tím, co ti dává smysl. Neboť máš 
výsledky, rybník je plný ryb. Ale ta brána je pořád zamčená a ty nemáš klíč.
       Opravdu ne? A tak jdeš kousek cesty na jih a hledáš někoho nebo něco, co by 
ti napovědělo, kde ho máš hledat. Ale co se nestane, potkáš muže, krásného muže, 
vlídného muže, inteligentního muže, no prostě muže svých snů, Těch, které začínáš 
snít už ve školce, aniž bys jim ještě rozuměla A víš, že je to on. A víš, že s ním 
chceš mít děti, ty,  o kterých ti od malička říkaly, že je jednou mít budeš. A je to 
tady.
       Máš pocit, žes našla klíč. Klíč ke štěstí a naplnění. Ovšem čas běží a ty víš, že 
vše je jak má být. Ovšem ty klíče jsou dva, tři, dvě stě, tisíc, do nekonečna zámků 
od nekonečna uzamčených bran. A víš, že jen díky němu, tomu báječnému muži, je 
můžeš odemykat. I když se vztekáš, bouříš, strkáš hlavu do písku, neboť ti 
neustále nastavuje zrcadlo a ty vidíš své slabiny a skrýše, kam ty klíče od malička 
ukrýváš, ale z nějakých záhadných důvodů jsi je nemohla sama najít a co hlavně, 
uchopit.
       Jen ta tříšť, co vzniká při soužití dvou bytostí, nám dává možnost růst, jít 
cestou nelehkou k sobě, ke svému srdci a překonávat sebe sama. A proč tomu tak 
je? Protože nás k tomu nutí Láska. 
       Láska k tomu druhému a k našim dětem, k životu, nás nutí překonat to špatné a 
zlé, neboť kdybychom to nepřekonávaly, vztah by pomalu umíral s naší radostí ze 
života. Jen proto chceme odemknout všechny ty zamčené dveře, které skrývají 
překážky i poklady.  Jen proto, že chceme milovat.
      Čemu se bráníš? Lásce?                                        S pozdravem Vlasy ve větru 



  

  Výklad tarotu na únor

Samé pěkné karty, příští měsíc by mohl být velmi příjemný.

     Linie KRÁLOVNA – KRÁL – ÚRODA - harmonie ve vztazích, zklidnění a naladění se na 
společnou notu, úroda značí pocit naplnění jak po stránce citové,tak po materiální stránce, 
může znamenat přírůstek do rodiny nebo příznivé období pro početí. Sémě padne na úrodnou 
půdu.
      KRÁL – RADOST – HRA -  muži zapomenou na svůj pocit důležitosti alá pán tvorstva a 
budování svého Ega a budou více tíhnout k tomu, co je jim přirozené, radost ze života a tvořivý 
a objevitelský duch.
      BLÁZEN – HVĚZDA – ROZKOŠ (POHODA) – nové začátky a realizace plánů jsou na 
spadnutí. Ovšem pozor na usnutí na vavřínech. Bude důležité využít všech nových podnětů, 
inspirací a nabídek a využít příliv nového entuziasmu a energie. Zároveň si najít čas na chvíle 
odpočinku a partnerské blízkosti. Ovšem rozkoš nemá být cílem.
      HRA – KRÁLOVNA – ROZKOŠ (POHODA) – toto je výzva pro ženy, zapracovat na svém 
ženství, slevit ze svých povinností a aktivního stereotypu a najít si čas pro sebe, jak po 
stránce fyzické tak i duševní. Najít si chvíli a naladit se na Bohyni v sobě.
      RADOST – KRÁL – HVĚZDA -muži budou oplývat novými netradičními a originálními nápady 
novátorského charakteru, budou vše dělat s lehkostí a přirozeností.
       KRÁL – ÚRODA – BLÁZEN – nové nápady a projekty mají velké šance na úspěch a mohou 
přinést i hojně ovoce.
       KRÁL – KRÁL – ROZKOŠ (POHODA) – pánové budou družní, hýřit vtipem a zároveň mezi 
nimi zavládne velká soutěživost, většinou zdravá a snaha navzájem se trumfnout. Ovšem je zde 
i předpoklad pro úctu k vítězovi. Toto hecování má vést k novým pozitivním změnám a oni to 
budou vnitřně vnímat. Proto bude jedno, kdo nakonec bude první na vrcholu Mt. Blancu, protože 
budou tento měsíc jeden tým.
       BLÁZEN – KRÁL – HRA-  nechci se opakovat, ale jsem opravdu zvědavá, co ti mužský v 
únoru vymyslí, vytvoří, změní a nastartují.
        Vliv vodnáře je všeprostupující.
                                                        Připravila Veronika Blanka L.



  

Vánoční objev – Vliv jména zděděný pro tetě

     Je po vánocích a mně na druhý svátek vánoční bylo po ránu smutno. Chcete vědět proč?  Došly mi souvislosti ohledně jména mé 
sestřenice. Kdo mě zná, ví, že se zajímám o vliv jména na náš život. Každá kombinace jména s příjmením tvoří harmonické či 
neharmonické variace životního potenciálu jedince. Více se můžete dozvědět na babyname.aspone.cz. Také jsem již poukazovala na 
vliv děděných jmen po předcích (rodiče, prarodiče) a vliv jména získaného při křtu.

     Ovšem život přináší stále něco nového, a proto bych se chtěla s Vámi podělit o má nová zjištění. Při předvánočních nákupech jsem 
se od sestřenice mezi řečí dozvěděla, že je křtěná a jméno, které získala při křtu, je po mé mamce. Když jsem si to dnes ráno (to 
ráno po štědrém dnu) dala do jejího jména a plně navnímala vliv tohoto prvku, náhle mne zaplavil smutek a slzy se mi vlily do očí. 
Sestřenice je povaha složitá, podrobnosti nechci rozepisovat. Náhle jsem si uvědomila podobnost některých povahových aspektů 
mezi ní a mojí mamkou. To, co je „karmou“,  nezpracovanými tématy mé mamky, sestřenice vnímá celý svůj život, a přirozeně si myslí, 
že to patří k ní, že je to její povaha, s kterou se narodila. Vnímá sebe samu a život skrze prožívání a zkušenosti mé mamky. To ji 
brání žít svůj život a prožívat své vlastní emoce a city, neboť emocionální  vzorce a obsahy zděděné se jménem kmotry překrývají 
její energetická centra (čakry). 

     Zamyslela jsem se hlouběji. Když se narodí do rodiny  2 sourozenci, v tomto případě sestry, nějakým způsobem se podělí o to 
pozitivní a i o to negativní, nevyřešené, co v rodině a její historii leží. Pokud se narodí další generace, začne na jedince působit  
polovina zátěže od matky a v případě získaného jména po tetě, získává s tím i druhou polovinu zátěže. A to je už trochu moc na jednu 
dušičku. Pokud přičteme ještě zátěž ze strany otce, (zátěž je vždycky a všude, záleží jen na míře schopnosti každého jedince se s ní 
vyrovnat),  tak prostor určený pro vlastní zkušenosti a prožívání  je naprosto zaplněn cizími vlivy.  Ani vliv děděný po prarodičích 
nemá tak paralyzující vliv. 

      Je zajímavé, že já mám také jméno po tetě, a musím říci, že mé zkušenosti z dětství a dospívání potvrzují výše napsané. Je 
zajímavé, že tento aspekt se v naší rodině vyskytl hned dvakrát. Také mne napadá vztah matka – dcera. Sestřenice má blízko k mé 
mamce, já k ní dlouho hledala cestu, není divu, když se jmenuji po tetě. Možná i z tohoto důvodu jsem se rozhodla přijmout  jméno 
Veronika, aby tento vliv zmírnila. Na druhou stranu jméno Blanka mne donutilo nahlédnout do velkých hloubek a zákoutí duše. 
Nahlédnout tam, kam bych se dobrovolně nikdy nepodívala.

      Vše má svůj smysl a důvody, i proč se někdo jmenuje po dědečkovi a někdo má jméno po tetě. Ale ptám se, je to nutné? 
Žít život někoho jiného? Proto prosím všechny nastávající rodiče, aby se jmény tet nakládaly odpovědně a uvážlivě. Pokud má jen 
jeden z partnerů pochybnosti či výhrady, dala bych na ten pocit. Často  je jeden citlivější na určitě skryté vlivy a často  je jeden 
dominantnější v touze prosadit svůj vliv skrze jméno dítěte. 

      Ať vše nepříjemné a těžké je Vám k užitku a pochopení a nalezení smyslu Bytí.           Vaše Veronika Blanka L.



  

Život jako nůžky?

       Když jde člověk vzhůru, dopředu, sám k sobě nebo tak 
nějak, najednou se vynořují zkoušky a odvrácená tvář 
„úspěchu“. Vynoří se  protipól ke světlu, stín. Když člověk 
dosáhne  nějaké své mety, život mu nastaví zrcadlo, 
odvrácenou stranu skutečnosti. Pocit hrdosti, štěstí a 
vlastní velikosti často brzy vyprchá a dostaví se jakási 
prázdnota, nevysvětlitelný pocit marnosti. K tomu se přihodí 
něco, co by se hodilo k přísloví, každý dobrý skutek musí být 
po zásluze potrestán.  Jednou ráno po flámu jsem měla vizi 
rozevřených nůžek a jak civím do té prázdnoty mezi nimi. 
Čím víc se nůžky rozevírají na jedné straně k úspěchu, ke 
světlu, tím víc i k  té druhé, k našemu stínu. Jak  
pravdivý mi připadá princip symbolu jin – jang.
       Nebojte se přijmout obě tyto polarity a počítejte s 
nimi. Nebojte se střihat látku na nový model (nápad, 
inspiraci, cíl). Nebojte se až střihnete, obě ostří se spojí a 
vy budete sjednocení, moudřejší, zkušenější, celistvější a 
možná tím uděláte krok, jeden nebo jeden z mnoha k 
nalezení sebe sama. Když to přijmete, budete už stříhat 
snadněji a nebudete vnímat sebe a život duálně. Nebudete 
sebe a ostatní soudit, podmiňovat, přestanete se bát, 
neboť to špatné je pouze stín a stínem bude, dokud si to 
budeme uvědomovat. Kdo je ztotožněn s dobrem a „špatné“ 
vidí vedle sebe jako něco, co k němu nepatří a netýká se ho 
to, tak vidí jen kousek těch nůžek. Ale ony jsou uprostřed 
propojeny a i ta druhá část patří k nám a k životu. A kdo je 
na té straně „zla“ i k němu náleží ta „dobrá“ polovina nůžek, 
jen z nějakých hlubších důvodů přijal tu stinnou část do 
svého současného života.
      

    A  kdo přijímá, využívá a zná moc celých nůžek, ten jich 
může lépe využívat, jako nástroje k životu a k realizaci 
svých snů. Tady nastupuje uvědomění si vlastní moci, svobody 
a také zodpovědnosti. To třetí je nejdůležitější. Neboť kdo 
zůstane u pocitu síly a neomezených možností, nevidí, neslyší 
ostatní, když říkají, nestříhej mi moji květovanou látku na 
letní šaty, jestli mi chceš pomoci, nastříhej mi tuhle žlutou na 
proužky na obruby.

    Kdo si uvědomuje svoji zodpovědnost, stává se kejklířem, 
provazolezcem, který balancuje nad prázdným prostorem mezi 
rozevřenými hroty našich imaginárních nůžek. S každým 
krokem ke světlu, svobodě a vnitřního i vnějšího úspěchu si 
zákonitě musíme uvědomit a čelit i stínu, odvrácené části 
nás samých. Pokud je tam smutek, zklamání, bolest, strach, 
budou tam do té doby, dokud tyto pocity nezpracujeme, 
nepochopíme. S každým střihnutím budeme volnější. Až do 
bodu kdy stín bude jen připomínkou, že vše v životě je křehké 
a proměnlivé.                                                    Připravila           
                                                                   Veronika Blanka L.  



  

     Ironie je skutečně na místě. Tyto výše uvedené předměty totiž obsahují 
nebezpečné chemikálie, mají případně 1 a více jiných nebezpečných vlastností. 
Často to je toxicita, hořlavost, žíravost, aj.  Seznam nebezpečných chemikálií, 
které činí náš odpad nebezpečným je zakotven v příloze č. 5 tzv. odpadového 
zákona (Zákon č. 185 /2001 Sb., Zákon o odpadech). A ještě jeden zákon stojí 
za zmínku a za pozornost: Zákon č.356/2003 Sb., Zákon o chemických látkách 
a chemických přípravcích
      Zde se lze dočíst také mnoho zajímavého o různých složkách, látkách, bohužel 
někdy také potravinových. Na podzim roku 2008 došlo k novelizacím uvedených 
zákonů, zejména ke schválení tzv. REACH.(Mimochodem např. prezident Klaus jej 
již dříve naprosto nesmyslně vetoval). REACH by měl též každého z nás zajímat, 
nejen proto, že platí v zemích EU, ale je to jakási ochrana zdraví spotřebitele. 
Ochrana před kontaminací všeho živého i neživého.
      Zbavíte-li se nebezpečného odpadu cestou ilegální, „šup s tím do směsného 
odpadu a víc mě to nezajímá..“, pak jste vystavili půdu kontaminaci některou 
z chemikálií.  V horším případě máte poblíž zahrádku se skvělou domácí zeleninou 
či s pár ovocnými stromky. Z půdy se velmi rychle nebezpečná látka šíří do vody – 
podzemní (tedy např. vaše studna) i povrchové (rybník, kde jste se koupali/ řeka, 
kde jste chytli tak úžasnou štiku). Kontaminovali jste také živočichy žijící v půdě. 
Potravním řetězcem k vám vaše jedovatina stejně doputuje zpět. Spapáte jí a je to. 
Bohužel se často množství těchto látek v živém těle prudce zvyšuje. Je jedno, zda 
jde o škebli, slepici nebo o vás. A některé chemikálie vydrží v organismu 
dlooouuuho. 40 let není problém. 
    Přičtete-li jejich vybrané účinky na vaše tělo, jen namátkou –  karcinogenní 
(vznik nádorů), mutagenní (vznik mutací na vaší DNA), teratogenní (poškozují 
lidský plod), jiné třeba zpomalují mentální vývoj dětí, často způsobují kožní 
vyrážky a alergie. To je jen ten nejužší výběr. A my se stále jen divíme: Proč je na 
špici nejčastějších onemocnění tzv. vyspělých zemí právě rakovina?? Proč jsou 
dnešní děti tak často alergické? Proč jsou děti dnes  hyperaktivní? 
     Za rok se vyprodukujev  České republice kolem 50 000 tun nebezpečných 
odpadů (opět, domníváme se, že jde o velmi optimistické číslo). Některé z těchto 
odpadů je možné recyklovat. Jiné se recyklovat nedají a musí se spálit ve 
spalovnách nebezpečných odpadů (pořád lepší, než když se vám budou válet za 
humny, že?) Zatímco třídění odpadů je jednoduchá věc, s nebezpečnými odpady je 
to složitější. Komu by se chtělo nosit do sběrného dvora zářivku a monočlánky z 
dálkového ovládání od televize, je tak? Ale vynásobte si toto číslo počtem 
obyvatel vašeho města a jsme hned úplně jinde.

Co skrývají monočlánky?      

      Mezi nejoblíbenější chemikálie obsažené v galvanických článcích patří 
tyto skvosty:
     Hydroxid draselný - je to žíravina. Sice ne tak žravá, ale dokáže 
poleptat například sklo. S největší pravděpodobností je právě tím, co vytéká 
ze starých baterek a chutná tak slaně.
     Kadmium - rakovina, osteoporóza, anémie... stačí? Ne? Kadmia se 
můžeme nadýchat nebo se jím kontaminovat z potravin pěstovaných na 
kadmiem zamořené půdě (viz úvod této sekce).
     Rtuť, (současné baterie obsahují skutečně jen minimum) která se může 
vázat na atomy síry v membránách buněk lidského těla a měnit osmo 
regulaci a transport sacharidů do buňky a v důsledku toho, až její odumření 
(hezké, že?)
     Olovo - váže se rovněž na atomy síry, ovlivňuje funkci enzymů a může 
snižovat schopnost kostní dřeně produkovat červené krvinky. U dětí 
vystavených dlouhodobému působení olova se může objevit zpomalený 
duševní vývoj (ale to se spíše týká vodovodních trubek než baterií).
      Nikl - jednoznačně zdraví škodlivý prevít. Jeho pravidelné dávky mohou 
být příčinou vzniku rakoviny. Mezi námi, je to mutagen. Tedy látka, která je 
schopna negativně ovlivnit vývoj plodu (lidského). Ovšem více než to je nikl 
alergen způsobující kožní vyrážky.
Dále pak roztoky různých dalších kyselin nebo jejich solí.

Nebezpečí tu skutečně číhá!  Zvláště, bydlíte-li v blízkosti kontejnerů na směsný odpad – zde se povalují 
vybité monočlánky  (většinou ještě nejsou zcela vybité!), plechovky od nátěrových barev  (se zbytkem barvy nejlépe), 
krabice od pracích prášků  (ruku na srdce – vždy tam nějaký ten prášek zůstane), různé pixly od prostředků na údržbu 
dřeva, čištění a údržbu domácích předmětů, od autokosmetiky,  apod. V horším případě se lze kochat i starou 
autobaterií, rtuťovým teploměrem, zářivkou, televizorem, ledničkou, monitorem PC. Kdo má rodinný dům se zahrádkou, 
rád si přihodí ještě nějakou tu plechovku od hnojiva, starou azbestovou desku nebo eternit.

Tonery - bez nich to dnes 
nejde - laserovou tiskárnu 
nebo kopírku má dnes kde 
kdo. Pár jich dokonce najdete i 
v úřadech Státní správy. Co je 
to vlastně ten toner?
 V principu triviální pitomost.  
Plastová pixla naplněná směsí 
uhlíku smíchaná s polymery. 
Pomocí tepla, které vyzařuje 
tzv. fuser, se tahle směska lepí 
na papír  a tiskne vše, co tak 
nutně potřebujeme vytisknout 
a sdělit světu.



  

Mobilní Zlato
      Mobilní telefon v sobě skrývá pravé poklady. A nemáme tím na mysli váš telefonní 
seznam, zábavné esemesky nebo zběsilé fotografie, které si "posíláte s přáteli".
       V každém mobilu najdeme něco mědi, olova, rtuti, berylia, stříbra a dokonce i zlata 
(pravda nic moc kvality). Budeme-li hledat pečlivěji najdeme i cín nebo paladium. Mimo 
to něco plastů, skla, gumy a v neposlední řadě i PVC (na mysli máme jak vlastní aparát, 
tak i baterii). Z recyklovat je možnoaž80% váhy telefonu.
       Podle odhadů se nyní různě v domácnostech a firmách v ČR povaluje až 100 kg 
zlata, 1200 kg stříbra, 20.000 kg kobaltu, 45 kg paladia, 45.000 kg mědi - to vše v 
použitých mobilních telefonech (Zdroj REMA). 

CO TEDY S NÍM?

    Odevzdat, neházet do popelnice!!
 Každá obec má povinnost zajistit svoz nebezpečného odpadu a informovat o tom své občany. 

Mnoho odpadů lze odevzdat v prodejnách elektro (v těch spravovaných zodpovědným 
obchodníkem – v těch také nakupujte), v prodejnách mobilních operátorů.

  Nepoužité léky patří zpět do lékárny.
 Ve větších obcích najdete sběrné dvory.

 A  stejně tak jako mají kontejnery pro plasty barvu žlutou, pro papír modrou, pro sklo zelenou, 
pak pro nebezpečný odpad je zavedena ČERVENÁ BARVA.

Jako vždycky, bavíme-li se o otázkách životního prostředí, je to na každém z vás.

Co nepatří do pepelnice???!!! Elektronika 
jistě ne!!!

Všechny druhy televizních přijímačů

Veškerá ostatní spotřební elektronika včetně 
příslušenství (např. video přehrávače, DVD 
přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové 

magnetofony, gramofony,domácí kina, reproduktory, 
dálkové ovladače, sluchátka apod.

Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně 
příslušenství (např. teleobjektivy,  blesky apod.

Elektrické a elektronické hudební nástroje 
Všechny druhy počítačových monitorů

Ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítače, 
notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)

Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)

Faxy a záznamníky 
Tiskárny, malé stolní kopírky

Kalkulačky

Herní konzole, videohry včetně ovladačů (např. 
joysticky, gamepady  apod.)

Elektrické hračky  (např. autodráhy, vláčky, RC modely 
apod.)

Aby elektrozařízení mohla být recyklována, je nutné 
odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemontovaném 

stavu

Asekol s.r. o.

Je neziskový kolektivní systém zpětného odběru 
elektrozařízení, který byl založen významnými výrobci 

a dovozci z oboru spotřební elektroniky a výpočtní 
techniky. 

Zajišťuje na území České republiky zpětný odběr a 
oddělený sběr použitých elektrických zařízení, jejich 

recyklaci a materiálové využití www.asekol.cz

Připravila Markéta Široká  (autorka částečně využila info z www.tridenyodpad.cz



  

       Cíle UNICEF pro 21. století jsou zaměřeny na rozvoj 3 
základních oblastí, nutných pro zdravý růst a vývoj dětí a 
mládeže. Tyto cíle, které by při jednotném zapojení světové 
veřejnosti mohly být splněny v rozpětí jedné generace, jsou 
následující:

      1. Usilovat o zdravý vstup dětí do života a o jejich výchovu ve 
starostlivém a podnětném prostředí, které jediné je zárukou 
plného rozvoje jejich fyzických, emocionálních a intelektuálních 
předpokladů.

      2. Zajistit, aby se dostalo všem dětem, včetně těch 
nejchudších a nejvíce znevýhodněných, alespoň kvalitního 
základního vzdělání.

      3. Zajistit pro dospívající děti a mládež natolik podnětné 
prostředí, aby v něm mohli plně rozvinou svůj nejlepší osobní 
potenciál, zapojit se do život společnosti a být pro ni prospěšní.     
 

          
          

Cíle, k jejichž splnění nejpozději do roku 2015 se zavázaly 
členské země OSN:

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad
► Snížit o polovinu počet lidí, kteří přežívají za méně než 1 dolar 
denně
► Snížit o polovinu počet lidí, kteří strádají hlady

2. Zajistit všeobecné základní vzdělání
► Zajistit, aby všechny děti (chlapci i dívky) ukončily v plném 
rozsahu základní školní docházku

3. Zajistit rovnost podle pohlaví, posílit postavení žen
► Odstranit nerovnost podle pohlaví v dostupnosti základního a 
vyššího vzdělání (nejlépe do roku 2005), na všech stupních do 
roku 2015

4. Snížit dětskou úmrtnost
► Snížit o dvě třetiny míru dětské úmrtnosti do 5 let věku

5. Zlepšit stav  zdraví matek
► Redukovat o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti

6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem
► Zastavit šíření HIV/AIDS a započít se snižováním jeho výskytu
►Zastavit rozsah onemocnění malárií a dalšími nemocemi a 
započít se snižováním jejich výskytu

7. Zabezpečit udržitelnost životního prostředí
► Včlenit principy udržitelného rozvoje do národních strategií; 
bránit ztrátám zdrojů životního prostředí
► Snížit o polovinu množství obyvatel planety, kteří nemají 
přístup k pitné vodě
► Zlepšit významně životní podmínky pro minimálně 100 milionů 
lidí, žijících v chudinských čtvrtích (slums), do roku 2020
8. Rozvíjet celosvětové partnerství pro rozvoj společnosti 

Dětský fond OSN – UNICEF je největší světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou 
a zlepšováním životních podmínek dětí. Dlouhodobé programy Unicef zaměřené na očkování, přístup k nezávadné 
pitné vodě, lepší výživu a hygienu a vzdělání apod. dávají šanci na přežití stále většímu počtu dětí. Veškerá činnost 
Unicef zaměřená na pomoc dětem je získávána z dobrovolných příspěvků a darů a z prodeje zboží Unicef.

Čerpáno z www.unicef.cz



  

VELKÉ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN 

      Dnes si připomeneme jméno muže, který se nesmazatelně vepsal 
do historie svými vynálezy. Muže, který zasvětil život technice. 
Stojí za zmínku, že jeho jméno je neodmyslitelně spjato s Plzní. 
Narodil se 8.7.1941 v Plánici u Klatov v chudé rodině chromého ševce 
a prosté posluhovačky. „Moje dětství však bylo spokojené a šťastné.“

    Tento český génius se narodil ve stejném roce jako v Americe 
Edison a v Rusku Jabločkov. Jaká souhra náhod. Nebo snad nešlo o 
náhodu, že tito tři velikáni měli stejné zájmy i směr? Jabločkov jako 
první přiměl elektřinu svítit ve své elektrické svíčce v Paříži. Edison 
později (roku1881) přijíždí do Paříže se žárovkou. Ale je zde ještě 
jeden muž. I on se přijel předvést. Přivezl svoji diferenciální 
obloukovku „Plzeňku“ a rovnou s ní vyhrál zlatou medaili. Již tušíte o 
koho jde?

      Tento muž sestrojil elektrickou tramvaj se kterou vozil 
pražany. Postavil elektrickou .lokomotivu což byl na svoji dobu div 
prakticky nemyslitelný. Dokonce zhotovil tři automobily poháněné 
elektřinou a pro těžce pracující elektrickou mlátičku. Vybavil 
zařízením 130 elektráren. Na ničem z toho nevydělal, naopak (vše 
sponzoroval z prodeje patentu „Plzeňky“). Ale to mu přeci nevadilo, 
on to dělal pro lidi, pro svoji zem. Elektřina byla jeho životem i 
snem. Snem který se téměř vyplnil.

      Považoval jsem za samozřejmost, že to může provést jenom 
Čech.“ Když po požáru vzniklo nové Národní divadlo, byl vypsán 
konkurs na elektrické osvětlení. Tou dobou již lampy zvané Plzeňské 
svítily ve všech světadílech. Ta práce by pro něj byla ctí a tak se 
zřekl i patentních honorářů. Do Plzně přijíždějí pánové z Prahy a 
žádají aby český génius propůjčil pouze své jméno, osvětlení však 
udělá němec Bruckner. Samozřejmě odmítl, něco tak nedůstojného a 
pokořujícího by byl od krajanů, od vlastenců nečekal.

Elektřiny se musel vzdát, ale době podlehnout nechtěl. V temném 
roce 1937 s Karlem Čapkem pronáší v rádiu poselství světu:

„Chci dnes pronést k Vám, k lidem dobré vůle, 
poselství opravdové víry v mír. Profesore Einsteine, 
jsme si tak vzdáleni a přeci tak blízcí. Věřím, že věda 
může sblížit všechny lidi i národy. Věřím v šťastnou 
budoucnost světa. Lidstvo musí nakonec pochopit, že si 
je povinno úctou a láskou.“

Přišla nacistická okupace, válka.

 22.1.1941 ve Stádleci u Tábora umírá starý zlomený muž. Před svou 
smrtí vzkázal všem těm, kteří se tou dobou marně bránili tmě:
„ Odvahu. Odvahu do života. Nic víc.“

                                              Připravil Bohuslav Nýt

Ještě jednou pak zazářil roku 1891 na 
jubilejní výstavě, kde spustil svou 
nezapomenutelnou fontánu. Kdo z nás by 
ji neznal a ještě po tolika letech nežasl 
nad její rafinovaností a krásou?

S příchodem nového století, se však 
začaly stahovat mraky nad tímto velikým 
mužem i nad Evropou. Dluhy z bohulibých, 
nikoliv však výdělečných, akcí narůstaly, 
až vyvrcholily předáním firmy do rukou 
bankovního ústavu. To prakticky pro 
českou elektrotechniku znamenalo jeho 
smrt.



  

Ě R A B E L CH D F G
T U C E T T O L A R
O Č R Ř U V A R N E
K N I H O V N I C E
U Í T D R Y E I I M
O K O Š Ž E D K E A
L V Í Č E A E R S N
K Ř Á I H Ž L Í M U
K V R A T I Č D R E
R L Á T N E M E T L

DLAŽDIČ, EMANUEL, EMENTÁL, GARNYŽ, HADICE, HŘEB, CHLEBA, KNIHOVNICE, 
LEDEN, LOUKOTĚ, LVÍČE, MERLIN, RUČNÍK, RVÁČ, SMRT, TOLAR, TUCET, 
VODOVOD, VRATIČ, ŽROUT

Tak co, už víte kdo je naším 
dnešním velikánem?

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.



  

Zázrak v Počárnicích – 
pokračování příběhu od čtenářky Jany B.  
Děkujeme za zajímavý příspěvek

      Obyvatelé v kdysi tak poklidné vesničce byli velmi překvapeni 
kdo všechno se o to nezvyklé zpestření jejich všedních dní zajímá. 
Zděšení střídalo vzrušení a lidé plni očekávání vyrazili vstříc vítat 
takto nečekanou návštěvu. Jako první se hnal starosta Počárnic, 
který na sebe vzal velmi nelehký úkol, přivítat vřele hosty, ze 
kterých neměl moc dobrý dojem. Jeho pocity byli velmi smíšené, 
věděl, že se jistě bude každý kdo může zajímat o „jejich“  zázrak, 
ale proč zrovna tahle směsice osob?  Už je vidím, tamhle jedou...“ 
, křičeli občané shlukující se před  místní radnicí. „ Lidičky 
podívejte, to je sám americký prezident!“ přehlušovali jeden 
druhého. 
       Starosta nadhodil slušivý úsměv a rukou pokynul na své 
zástupce, aby začali s přípravami, které jsou nutné na uvítání 
velikánů. Přiběhli dvě sličné dívčiny nesoucí v ruce chléb a sůl, 
kterýmiž se od pradávna hostí na uvítanou všechny významné i 
nevýznamné návštěvy. Starosta, ačkoliv byl doposud v poklidu, 
náhle znervózněl a jelikož neuměl ani slovo v cizím jazyce, tudíž  
se zmohl na jediné:“ Wellcome in Počárnice..“ 
       Všichni lidé byli nadšení, že mohou být v tak bezprostřední 
blízkosti lidem, které znají pouze z médií  některé neznají vůbec. 
Každý měl s sebou tlumočníka, bez něhož by další jednání bylo 
nezbytné. Po uvítacím maratónku se hosté v čele se starostou 
odebrali na radnici do místnosti, kde zřejmě vznikají ta moudra a 
předpisy a pravidla a prohlášení a vůbec vše co pak bylo ze 
starostových úst vyřčeno a na hezkém hlavičkovém papíře 
zpečetěno.  Dav utichl a pomalu se začal rozpouštět. Všichni byli 
zvědaví co bude dál a tak ty největší zvědavci netrpělivě vyčkávali 
u radnice a nebo v nejbližší hospůdce,  právě kousek od parku 
kde se nacházelo oné záhadné Počárnickém  zjevení.
      Dlouho trvala debata, hodně moku se vypilo, hodně dýmů 
z cigaret se jen tak líně povalovalo u stropu oblíbené hospody. Až 
najednou se rozrazili dveře a vešel zděšený starosta a pomateně 
křičel: „ Chtějí nám ho sebrat...., oni nám ho vezmou, ... ale to 
přece nemůžou..., co si o sobě myslí!“ , štěkal kolem sebe 
třesoucí se starosta až mu vypadl z dlaně amulet, kterým ho 
obdaroval sám Papež. 

      Hmm, to sem si mohl myslet“ Prachy, jenom prachy je zajímají. 
Prezidenti chtěli jak uvalit svůj zrak na něco co ještě nikdy předtím 
neviděli,  tak i převzít část byznysu, který z toho značně plynul. Že by 
převzali všechny  obchodní jednání a samozřejmě pod sebe svedli 
všechny malé podnikatele a stánky, které se zatím rozrostli kolem 
zázraku. Velevážená návštěva, byla s grácií vyprovozena z Počárnic 

O několik týdnů  později. 
     Počárnice se nesly duchem velmi neklidným, neboť narůstal 
počet sebevražd a nebo naopak druhým extrémem a to, že ženy 
ačkoliv byli dříve uznány neplodné, najednou otěhotněly. 
Obyvatelstvo se začínalo dělit na milovníky zázraku a na odpůrce. 
Všechny napadala stejná otázka: „PROČ?“
     Lidé se začali znepokojovat místní atmosférou a došlo to tak 
daleko, že muselo být svoláno zvláštní zasedání, na kterém se 
usneslo, že bude povolán ten nejlepší záhado log v celém širokém 
kraji. „ Ať přijede Libor!“ křičeli dětinsky obyvatelé. Ano, Libor 
Ostrůvek, největší kapacita v dějinách všech záhad a tajů, které měli 
co do činění se zázraky s náboženským podtextem. Otázka, proč se 
někteří lidé rozhodli zabít a někteří naopak se tím bavit se zatím 
nevyřešila, ale už se začínala pomalu vysvětlovat.     
      Například, pan Křehota, místní dobrák, měl vždycky celý život 
smůlu, měl ženu, která mu utekla a nechala mu na krku nevlastní 
dceru, ta se brzy zapletla s osobou málo charakterní a pana Křehotu 
jednou dočista ožebračili a utekli také. Pan Křehota krátce po zjevení 
zázraku zmizel a později se našlo jeho tělo nedaleko od zázraku 
s řeznými stopy na zápěstí, byla to sebevražda, ale co zvěstovala, co 
znamenala???? 
        Domněnky jsou takové, že pan Křehota věřil v zázrak takovým 
způsobem, jakoby k němu promlouval, aby už na pozemský život 
zapomněl a tam „u nich“ mu bude líp. Proč se to lidé domnívali? 
Protože se pan Křehota svěřil kamarádům, že šel jednou večer ke 
zjevení sám a slyšel podivné zvonění a lehký šepot z úst Panny 
Marie , který mu namlouval, že ví co v životě vytrpěl a že pomoc je 
nablízku....  A takových případů narůstalo.
     Zjevení přinášelo spoustu smutků v rodinách, které díky 
sebevraždám přišli o své blízké, ale také přineslo hodně radosti do 
rodin, kde dosud nezazněl dětský pláč a ženy se najednou mohli 
pyšnit narůstajícím bříškem (šlo to rychleji, než obvykle). Začínalo se 
věřit, že zjevení má svůj životní smysl. Že přeci jen to nemusí být ani 
tak zjevení boží, jako odraz duší lidí na zemi!  Klikni na další stránku



  

      Ale vyčkejme ještě na výsledek záhadologa Libora, který 
právě dorazil do Počárnic se svou velkou výbavou všech 
měřících přístrojů a moderní technologie, které se lidé spíš děsili, 
než aby jí důvěřovali. Na první pohled to byl takový skromný 
človíček s poněkud přihlouplým výrazem ve tváři. Působil 
zamyšleně a spíš budil dojem velké záhady, větší než snad 
samotné zjevení. Byl vítán s velkými ovacemi a s velkým 
nadšením a zároveň očekáváním co bude následovat.
      Záhadný Libor, jak mu mimochodem začali všichni říkat, 
nelenil a nejprve si zjišťoval fakta. Obešel rodiny, ve kterých se 
stali zvláštní příhody, ať už šlo o sebevraždu, a nebo o nečekané 
otěhotnění a dělal si zápisky o všem, co mu lidé vyprávěli.
      A konečně se sám ocitl na místě dění, na tak fascinujícím 
místě. Jako by se dostal do jiné dimenze, když tam tak stál a 
pozoroval TO, co způsobilo paniku, radost, děs a vše co si 
dovedete představit, po celém světě! Zároveň ho těšilo, že byl 
dosud prvním opravdovým záhado logem u zjevení. Samozřejmě 
na cestě jich bylo určitě nespočet, ale Záhadný Libor tam byl 
prostě první.
      Oněměn úžasem a s husí kůží po těle se chopil svých 
nástrojů a začal přeměřovat. S vervou se pustil do práce a 
zároveň čekal, co jemu zjevení zvěstuje, co k němu promluví a 
co se bude dál dít....

     Jste také zvědavi tak jako Záhadný Libor, jaké 
poselství měla pro obyvatele Počárnic Panna Marie, jste 
zvědavi, jakých výsledků se dopátrá a co se bude ještě 
dít?
     Mi v redakci také. Budeme se těšit na Vaše příspěvky, 
které by celý příběh rozuzlily a dali odpovědi na naši 
záhadu.
Příští pokračování by mělo příběh zajímavě ukončit.
     Kdo se ujme této výzvy a popustí uzdu své fantazii?
Mailujte na blanka.lohrova@seznam.cz
     Budeme se s Bohuslavem moc těšit.

Pozvání na

Rodinné konstelace a Pohyby duše

s   Veronikou Blankou Lohrovou

Kdy? Pondělky 9.2, 2.3 a pak každý třetí.  

Od kolika? 17.30 -20.30 

Kde? Studio Lammas, Kolárova 32, Plzeň

     Přijďte se podívat na svůj život novým 
pohledem a změnit v něm to, co můžete.

      Těším se na Vás 

mailto:blanka.lohrova@seznam.cz


  

Genetický vzorek
Bohuslav Nýt

    Kdyby jste ještě před sto lety pozorovali z vesmíru noční 
stranu planety Země, uviděli by jste miliardy malinkatých 
světýlek, pokrývající pevninu a spojující se ve světelné koberce, 
tu světlejší, tu tmavší, které mají tvar jednotlivých kontinentů. Co 
město to světýlko.

      Dnes už by jste z orbity viděli jen temné fleky, o trochu tmavší 
pevniny, ležící mezi šedí širých oceánů. Někoho by možná mohlo 
napadnout, že lidstvo udělalo za těch sto let určitý pokrok a z 
důvodů populační exploze se přestěhovalo do podzemí či snad 
na dna již zmiňovaných moří a oceánů. Jenže opak se stal 
pravdou. Neexistuje žádný pokrok a populační exploze skončila 
tak rychle, jak rychle hrozila propuknout. Lidstvo umírá a ubírá se 
nezadržitelně zpět stopami svého předchozího růstu. 

    Ale vraťme se nyní na chvíli do těch dob, kdy ještě lidí 
přibývalo jako hub po dešti a hrozilo katastrofální přelidnění 
„matičky“ planety Země. Pravda, většinu tohoto přírůstku tehdy 
tvořili obyvatelé třetího světa, ale co už na tom teď záleží? Svět 
se stával stále těsnější. Lidí přibývalo a zdroje potravy i surovin 
se zdály tak strašně omezené. Lidstvo okamžitě potřebovalo 
nějakou obyvatelnou kolonii a nejvhodnější se zdál být Mars.

      Byl zahájen souboj s časem. A možná by se spíše dalo mluvit 
o válce. Ano o válce, neboť zde šlo o přežití. Technika opět 
kráčela mílovými kroky kupředu a jako ve skutečném konfliktu i 
nyní docházelo ke ztrátám. K o to bolestnějším ztrátám, že se 
odehrávaly ve vesmíru a upínala se k nim pozornost celého 
světa. Ještě nikdy nevzrušila, a tolik veřejné mínění nerozbouřila, 
smrt pouhých dvaadvaceti lidí, kosmonautů účastnících se jedné 
z prvních expedic k Marsu. Kam se hrabaly ty tisíce a miliony 
duší, ztracených ve světových válkách vedených dole na Zemi.

Po tomto neštěstí hrozilo, že dojde k zastavení projektu "kolonie 
pro život". Ke slovu musela přijít psychologie. Bylo rozhodnuto, 
že meziplanetární lety budou bezpodmínečně pokračovat a bude 
jich tolik, až se stanou stereotypní, běžné a tedy nezajímavé pro 
obyčejné lidi, žijící si svými životy s vlastními starostmi 

potřebami. Pro snížení již tak astronomických  nákladů, byly 
urychleně zbudovány základny na oběžné dráze a posléze i na 
Měsíci. Tady pak vznikala vesmírná plavidla a odtud se také 
uskutečňovaly desítky a desítky startů. Zájem veřejnosti pomalu 
upadal a dobývání Marsu mohlo v klidu dál, nerušeně 
pokračovat.

 Dvě desítky let se nic významnějšího nepřihodilo a úsilí na 
Marsu začínalo konečně nést první, i když velmi skromné, 
výsledky. Jenomže právě v té chvíli se odkudsi vynořila vládní, 
přísně utajovaná informace. Na jižním pólu Marsu byli před 
časem nalezeny stopy činnosti mimozemské inteligence. 
Objeveno bylo něco, co by se snad s trochou nadsázky a 
fantasie dalo nazvat pozůstatky bezobslužné laboratoře. Objev, 
nejen technicky, jistě mimořádný. Jenže šok měl teprve přijít.

       V té takzvané laboratoři, se nalézal genetický materiál, který 
byl po důkladném prozkoumání označen jako lidská tkáň. Ovšem 
pouze s chromozomem Y. Mezi prostými lidmi byla nesprávně 
označena jako " mužská tkáň" ačkoli současný muž má oba 
chromozomy. Ale to nejhorší nakonec. Stáří, zcela bezpochyby, 
ukazovalo na dobu, kdy na Zemi ještě nemohl existovat život. 
Zpráva končila bez jakýchkoliv možných závěrů, z toho 
vyplývajících.
                                                      Pokračování v příštím čísle



  

          Nesnadná pouť

Ta pouť není snadná, proč nic neříkáš,

Ach Bože, kam mne to vedeš,

snad na smrt jak svého syna,

ale proč,chceš mi snad říct,

že láska smrtí neumírá?

                  Převlečená

Jsem věčnost převlečená za Češku,

Jsem korál převlečený za člověka,

Jsem dítě múzy a neteř melodie,

Jsem kouzelnicí se školní aktovkou.

Na vlásku
   Život můj visí na 
vlásku, měla bych na 
Boha jedinou otázku. 
Proč?
   Proč tady jsem, 
proč dýchat mám 
v přepychu života 
čelit výšinám.
   Pády jsou tvrdé do 
kamene skal, proč si 
mi náhle , nachová 
křídla vzal.
   Kolikrát ještě, 
poletím víš, kolikrát 
čekat, že mne 
opustíš?
   Jsi velký šprýmař, 
to už vím, až budu 
umírat, možná Ti 
odpovím. Proč.

Krátké básně
Blanka L.  rok 2002

Bída

Bída Tě naučí vařit z ničeho,

 krupici s cibulí a sůl ze dna slz.

Iluze přepychu mění svůj řád,

 kde hmota překáží přichází pád.

Duhovým paprskům musíš uvěřit
, 

to co si znal, znovu objevit.

Svou hlubinu, svůj sen,

 křehkou pavučinu tkanou osudem.

Píšu si

Píšu si básně, hledám otázky,

 směji se v pláči, jistota na vrásky,

Život je na sklonku, toho co mi jej dal,

 květina na stonku v kořenech žal.

Dali mi tříkolku, 

řekli tak jeď,

 na těch třech kolečkách objedeš svět.

Nahoru, dolu rovně i pozpátku, 

až jednou vyrosteš,

pochopíš pohádku.
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